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Tjänsteutlåtande

2020-12-09
Änr SN 2020/111.75
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef

Information om gemensam projektanställning SN/BUN
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län har Vaxholms stad sökt och beviljats bidrag för
en gemensam projektanställning mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Uppdraget innefattar att:
-Öka förståelsen och samverkan mellan förvaltningarna.
-Förstärka det förebyggande arbetet med unga i riskzonen med långvarig skolfrånvaro.
-Vara socialtjänstens representant i olika sammanhang inom enheten för samverkan och stöd på
utbildningsförvaltningen.
-Vara en del av samverkansteamet som hanterar problematisk skolfrånvaro.
-Bistå med information samt kompetensutveckling till personal i förskolor och skolor om socialtjänstens
uppdrag och insatser.
-Informera vårdnadshavare på förskolor vid inskrivning, i familjegrupper på BVC samt på öppna
förskolan om socialtjänstens uppdrag och insatser.
-Delta i skolornas elevhälsoteam/kuratorsträffar/arbetslagsmöten där syftet är att bistå med kunskap
och uppmärksamma samt hantera aktuella frågor.
-Informera om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.
-Utveckla en fungerande samverkansstruktur för goda rutiner kring tidig upptäckt och tidiga
behovsanpassade insatser för barn och unga.
-Samverka med olika aktörer inom och utanför kommunen (t. ex. skolor, förskolor, skol- och
familjestödet, öppna förskolan, BVC, ungdomsstödet, ungdomsmottagningen, kulturskolan, svenska
kyrkan, stödcentrum).
Sofia Vindrelid har anställts för uppdraget och hon presenterar under socialnämndens sammanträde
2020-12-15 sig själv och den verksamhet hon ansvarar för.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

3

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2020-12-09
Änr SN 2020/111.75
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-12-09
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Tjänsteutlåtande

2020-11-27
Änr SN 2020/7.732
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Val av leverantör i upphandling drift av Vaxholms äldreboende
Förslag till beslut



Till leverantör av rubricerat väljs Leverantörsnamn -XXXXXX-XXXX (sekretess till dess att beslut
fattats och publicerats)
Socialnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att teckna avtal med vald leverantör.

Ärendebeskrivning
I december 2019 tog Kommunfullmäktige beslut om att Vaxholms äldreboende ska upphandlas för att
läggas ut på entreprenad. Ett upphandlingsunderlag tas fram och fastställs av socialnämnden
Den 29 september 2020 tog Socialnämnden beslut om att godkänna upphandlingsunderlag för drift av
särskilt boende för äldre. Underlaget annonserades den 5 oktober och sista dag för anbud var 25
november. Under annonseringsperioden har frågor ställts av potentiella anbudsgivare och besvarats av
förvaltningen.
Anbudsöppning skedde 2020-11-26 och utvärdering av anbud har genomförts, i enlighet med de i
upphandlingsunderlaget angivna kriterierna, av utförarchef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
upphandlare och upphandlingsjurist, i samråd med förvaltningschef, upphandlingschef och
ekonomichef.
Sekretess gäller i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Bedömning
Föreslagen leverantör bedöms ha det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.
Eftersom dygnspriserna är fasta har utvärderingen helt baseras på bedömningen av mervärden.
Mervärden tilldelas i form av poäng för ett antal olika kvalitetshöjande aspekter. Det anbud som erhållit
flest mervärdespoäng, har högst jämförelsetal, bedöms vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Måluppfyllelse
Avtalet ger socialnämnden möjlighet att säkerställa god kvalitet i verksamheten och att uppföljning kan
göras utifrån såväl lagen som socialnämndens krav på mål om god kvalitet och nöjda brukare.
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Även socialnämndens mål avseende kostnadseffektivitet omfattas och kommande avtal ger möjlighet till
ekonomisk hushållning och förutsägbarhet av socialnämndens kostnader för verksamheten under
avtalstiden.

Finansiering
Finansiering sker inom ram.

Förslagets konsekvenser
Leverantören ska efter tilldelat uppdrag ansöka om tillstånd hos IVO. Handläggningstiden hos IVO är i
nuläget 9 månader, vilket gör att risken för uppstart av verksamheten kan bli förskjuten.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning kommer att göras i enlighet med avtal och program för privata utförare.

Handlingar i ärendet
Ospecificerat antal sekretesskyddade dokument, inklusive upphandlingsrapport.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Camilla Lundholm, socialförvaltningen

För kännedom:

Anna Holm, kommunledningskontoret
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Tjänsteutlåtande

2020-11-27
Änr SN 2018/16.730
1 av 1
Socialförvaltningen
Lorentz Ogebjer
Enhetschef,

Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ärenden inom
socialpsykiatri
Förslag till beslut
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ärenden inom socialpsykiatri antas.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har reviderat gällande riktlinjer för hantering av ärenden som avser för
biståndsbedömning för personer med funktionsnedsättning inom området socialpsykiatri.
Syftet med riktlinjerna är att de i huvudsak ska:
-

Förenkla handläggningen

-

bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att säkra likställighet och rättssäkerhet

-

förtydliga ICF´s begreppsmodell genom att beskriva olika behov som kan vara aktuella inom
olika livsområden

Handlingar i ärendet
-

Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer
Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ärenden inom socialpsykiatri

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Lorentz Ogebjer, enhetschef

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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1

Inledning

Syftet med riktlinjerna är att garantera rättssäkerheten och kvaliteten vid utredning, bedömning och
beslut om bistånd enligt socialtjänsten. Riktlinjerna ska vara till stöd i det praktiska arbetet med
tolkning av lagstiftning i den individuella behovsbedömningen. Beslut utöver riktlinjerna kan fattas
om den enskilde har behov av detta. Beslut fattas enligt delegationsordning.
1.1 Lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer
Nedan anges de vanligast förekommande lagarna, Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och
handböcker som är tillämpbara vid handläggningen av insatser till personer med
funktionsnedsättning. Dessutom anges andra riktlinjer och dokument som riktlinjerna knyter an till.

1.2

Särskilda bestämmelser

SoL 5 kap 7 § Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att
leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning
och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen skall
inrätta bostäder med särskild service för den som till följd av sådana svårigheter som avses i första
stycket behöver ett sådant boende

1.3

Lagar och förarbeten

Riktlinjerna utgår främst från följande lagar och förarbeten:
Förvaltningslag (2017:900)
Socialförsäkringsbalk (2010:110).
Socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

1.4

Föreskrifter och allmänna råd med mera

Här nämns några av Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och handböcker som är av betydelse
vid handläggningen enligt socialtjänstlagen:
Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2015.
SOSFS 2011:9 Ledningssystem för kvalitetsarbete.
SOSFS 2008:20 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering .
Individens behov i centrum, behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation av
individens behov utifrån ICF, 2016.

1.5

Rätten till bistånd

1.6

Skälig levnadsnivå

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på
annat sätt, rätt till bistånd för sin försörjning eller för sin livsföring i övrigt. Alla människor ska få en
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga och värdiga förhållanden.

Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en skälig levnadsnivå.
Skälig levnadsnivå ger uttryck för vissa minimikrav vad gäller kvaliteten på den beviljade insatsen, det
ger dock inte den enskilde någon obegränsad frihet att välja tjänster oberoende av kostnad.
Vad som är skälig levnadsnivå måste bestämmas utifrån de särskilda omständigheterna i varje enskilt
fall, det vill säga den enskildes individuella behov.
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1.7

Ansökan, utredning, beslut och beställning

Ett ärende kan aktualiseras genom egen ansökan. Den enskilde har alltid rätt att ansöka om olika
insatser. En ansökan ska alltid behandlas och den enskildes behov utredas. Under utredningen ska
den enskildes ansökan prövas mot de krav som uppställs i socialtjänstlagen och i enlighet med
förvaltningslagen. Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta ska framgå i utredningen.
Funktionsnedsättningen ska vara medicinskt styrkt.
Den enskildes behov och funktionsförmåga avgör rätten till bistånd och vad detta bistånd i så fall ska
bestå av. Att ta emot insatser är frivilligt och ska alltid samrådas med den enskilde.
Beslutsfattande sker i enlighet med delegeringsordningen. Beslutet skickas hem till den enskilde.

1.8

Målgrupp

Nationell psykiatrisamordning definierar målgruppen enligt följande:
”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att
utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma
att beså under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning.”
En svårighet kan för den enskilde vara väsentlig om den drabbar individens delaktighet på ett
livsområde som är betydelsefullt för honom eller henne även om denna svårighet utifrån sett kan te
sig som relativt lindrig.
Begreppet ”längre tid” avser enligt Nationell psykiatrisamordning en minst årslång historia av
påtaglig aktivitetsbegränsning eller som en prognostisk bedömning om förutsedd sådan.
Den psykiska funktionsnedsättningen kan visa sig i olika livsområden; boende, sysselsättning, fritid
och/eller ekonomi. Väsentliga svårigheter är att funktionshindret omöjliggör ett självständigt liv ute i
samhället. Vidare innebär begränsningar av delaktighet inom livsområden som är betydelsefullt för
den psykiskt funktionsnedsatte även om svårigheten för en utomstående kan ses som en relativt
lindrig svårighet.
Ansökningar från personer med psykisk funktionsnedsättning mellan 18 -64 år handläggs av
socialpsykiatrin.
Följande tillstånd ingår inte i de psykiska störningar som enligt definitionen kan ge konsekvensen
psykisk funktionshinder:
-

1.9

missbruk/beroende av alkohol eller andra droger (utan psykiatrisk samsjuklighet)
psykisk utvecklingsstörning (utan samtidigt annan psykisk störning)
psykiatriska tillstånd som i sin definition är av kortvarig eller övergående natur exempelvis
diagnosen Akut stressyndrom/Anpassningsstörning
demenssjukdomar, som exempelvis Alzheimers sjukdom (utan annan samtidig psykisk
sjukdom).

Barnperspektivet

Vid all handläggning och utförande av insatser ska barnets bästa tas i beaktan. Barnperspektivet ska
genomsyra all verksamhet. I en del familjer finns barn som behöver stöd när föräldern inte orkar eller
behöver vård. Det är viktigt att särskilt uppmärksamma situationen för barn till personer med psykisk
funktionsnedsättning och hitta samarbetsformer med andra områden inom socialtjänsten,
4
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myndigheter och organisationer för att ge barnen och familjerna lämplig

2

IBIC och ICF

Individens behov i centrum, IBIC, är ett metodstöd som är framtaget av Socialstyrelsen. IBIC riktar sig
till handläggare och utförare av biståndsinsatser. Metodstödet ska fungera som en hjälp när den
enskildes behov, resurser, mål och resultat ska beskrivas. Syftet med IBIC är att handläggare och
utförare ska använda ett gemensamt och begränsat språk. På så sätt ska stödet som utförs i större
utsträckning stämma överens med de faktiska behoven hos den enskilde.
Modellen bygger på att det är en enskildes behov av stöd inom varje livsområde som bedöms. I
beställningen ska det även framgå den sökandens egenförmåga inom varje livsområde.
IBIC är uppbyggt utifrån informationsstrukturen som kallas för ICF, internationell klassifikation av
funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. ICF är ett nationellt fackspråk som används
internationellt i dokumentation inom bland annat sjukvården, vilket möjliggör för ett enhetligt
gemensamt språk oavsett vilken instans den enskilde är aktuell hos. Det underlättar på så sätt även
vid samverkan mellan sjukvård, utförare och handläggare.
Användandet av ICF gör att tidigare använda begrepp inom socialtjänsten som t.ex. personlig hygien,
service eller ledsagning kommer att försvinna. Syftet med IBIC är att den enskilde ansöker om stöd
inom ett livsområde och inte om insatser. Tanken är att man ansökare om stöd för att klara vissa
moment inte vardagen och inte om t.ex. insatsen Särskilt boende eller hemtjänst. Den sökande
behöver uppge vad som är svårt att klara av och myndigheten bedömer inom vilken insats som kan
tillgodose behoven.

2.1

Läsanvisning utifrån IBIC – Individens behov i centrum

I ICF finns nio olika kapitel som i IBIC benämns som livsområden. Varje livsområde har olika
aktiviteter som används i utredningen där den enskildes aktivitetsbegränsning anges. Syftet är att
behovet ska bli så specifikt som möjligt. I IBIC används livsområdena som finns i ICF och ytterligare
två livsområden har lagts till, känsla av trygghet och personligt stöd från person som vårdar eller
stödjer den enskilde. IBIC består av följande livsområden:
-
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Lärande och att tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Kommunikation
Förflyttning
Personlig vård
Hemliv
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv
Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv
Känsla av trygghet
Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer den enskilde

Insatser

Varje insats som omfattar området äldre och funktionshindrade beskrivs nedan med förslag om vilka
aktiviteter enligt ICF som kan vara lämpliga. Varje aktivitet kan innebära olika former av stöd.
Frekvens och omfattning utgår alltid efter den enskildes behov.

3.1

Boendestöd
5
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Boendestöd är ett stöd för den enskilde som behöver stöd och hjälp med att klara sina svårigheter i
vardagen, både i och utanför bostaden. Stödet kan variera över tid vilket ställer krav på flexibilitet
hos såväl personal som verksamhetens organisation. Det är den enskildes specifika behov som avgör
hur insatsen för boendestöd ska se ut. Stödet utförs som regel vardagar och dagtid.
Boendestöd avser insatser i form av såväl praktiskt, socialt som pedagogiskt stöd för att engagera,
uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande. Arbetet i hemmet betyder
att tillsammans med den enskilde utföra olika vardagssysslor. Detta kan betyda att personal i vissa
situationer själv kan behöva utföra till exempel praktiska vardagssysslor, när den enskilde inte klarar
detta. Personalen blir, genom att praktiskt visa hur man tar sig an olika vardagsaktiviteter, en förebild
som banar väg för att den enskilde på sikt själv till stor del eller fullt ut själv ska klara av att utföra
sysslorna.
Exempel boendestödsinsatser:
-

Pedagogiskt stöd: att strukturera vardagen och hitta rutiner samt förenkla, tydliggöra, planera
och träna vardagliga sysslor
Instruerande stöd: vid städ, inköp och matlagning, tvätt, klädvård eller praktiskt stöd med
enklare myndighetskontakter
Socialt stöd: för att ge den enskilde möjligheten att finnas med i ett socialt sammanhang, i
kontakter med närstående och vänner, för besök och deltagande i arbete/ sysselsättning och
föreningar eller annan delaktighet i samhällslivet för att bryta isolering.

Förslag på insatser enligt ICF:
-

Att förvärva färdigheter
Att lösa problem
Att hantera stress och andra psykologiska krav
Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden
Att sköta sin egen hälsa
Hushållsarbete
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Utbildning, annan specificerad och ospecificerad
Att skaffa, behålla och sluta ett arbete
Arbete och sysselsättning, annat specificerat och ospecificerat

Den beviljade insatsens omfattning anges i antal timmar per månad för att kunna fördelas flexibelt
under perioden. Beställning till utförare ges i form av genomsnittligt antal timmar per vecka.
Verkställigheten ska sedan i samråd med den enskilde brukaren bestämma hur insatserna ska
utformas och genomföras och dokumentera detta i en aktuell genomförandeplan.
Boendestödet är inte att betrakta som hjälp i hemmet och bör i undantagsfall kombineras med andra
insatser, såsom kontaktperson, ledsagning och hemtjänst. I dessa fall ska ansvarsfördelningen
förankras med enhetschefen och tydligt framgå av genomförandeplanen.
Boendestödet ska heller inte utföra någon form av samtalsbehandling/ terapi utan hänvisa till hälsooch sjukvården. När den enskilde har insatser från hälso- och sjukvården och insatserna behöver
samordnas ska det efter samtycke från den enskilde upprättas en samordnad individuell plan (SIP).
Uppföljning: Helt nya beslut om boendestöd ska fattas om längst 6 månader. Beslut om fortsatt
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boendestöd ska fattas högst på 5 år i taget. Beslutet ska följas upp minst en gång per år.

3.2

Kontaktperson

4 kap 1 § SoL Syftet med insatsen är att den ska tillförsäkra den enskilde jämlikhet och delaktighet i
samhällslivet och stärka dennes möjlighet att leva ett självständigt liv. Kontaktpersonens viktigaste
funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro samt hjälp till
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen är främst tänkt för personer som saknar eller
har ett glest nätverk.
Aktiviteterna utförs i närområdet. Anhöriga och släktingar till den som har beviljats insatsen ska inte
ges uppdraget som kontaktperson. Den enskilde betalar egna eventuella kostnader som uppkommer
i samband med aktivitet.
Förslag på insatser enligt ICF:
-

Att hantera stress och andra psykologiska krav
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner

Uppföljning: Beslutet följs upp var 6:e månad och fattas högst ett år i taget

3.3

Sysselsättning

Enligt socialtjänstlagen 5kap7§ ska socialnämnden medverka till att människor som av fysiska,
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får en meningsfull
sysselsättning. Daglig sysselsättning syftar till att bryta social isolering, skapa struktur i vardagen,
stödja och stimulera till meningsfulla aktiviteter och utöka sociala nätverk. Daglig sysselsättning
beviljas till personer som tillhör målgruppen efter individuella behov.
Personer mellan 18 och 64 år är aktuella för insatser.
Förslag på insatser enligt ICF:
-

Att hantera stress och andra psykologiska krav
Att skaffa, behålla och sluta ett arbete
Arbete och sysselsättning

Uppföljning: Beslutet följs upp var 6:e månad och fattas högst ett år i taget

3.4

Olika boendeformer

3.4.1 Bostad med särskild service
En bostad med särskild service är ett permanent heldygnsboende enligt SoL 5 kap 7 §. Bostäder med
särskild service enligt SoL skall erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterska enligt
hemsjukvårdsavtalet.
Enligt socialtjänstlagen 5 kap 7 § ska socialnämnden medverka till att människor som av fysiska,
psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får bo på ett sätt som är
anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild
service för dem som till följd av funktionshinder behöver ett sådant boende.
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Bostad med särskild service innebär ett boende med stöd och omvårdnad, samt hälso- och
sjukvårdande insatser till och med sjuksköterskenivå utifrån den enskildes behov. Boendet ger
samtliga hjälp/stöd insatser, som den enskilde behöver idet dagliga livet.
Beslut om bostad med särskild service fattas enligt SoL4 kap 1§. Beslut om bostadmed särskild
service tidsbegränsas till ett år och följs upp i god tid innan beslutet går ut.
Förslag på insatser enligt ICF:
Att lösa problem
Att hantera sitt eget beteende
Kroppsvård
Att sköta sin egen hälsa
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Utbildning, annan specificerad och ospecificerad
Rekreation och fritid

-

3.4.2 Stödboende/ träningslägenhet
För att en träningslägenhet ska vara aktuellt krävs ett omfattande behov av boendestöd.
Träningsbostaden hyrs i andra hand, där målet är att du självständigt boende utan stöd.
Orsaken till behovet av stöd kan variera. T.ex:



Tidigare boende på HVB eller i familjehem med behov av utsluss
Psykosociala svårigheter

Förslag på insatser enligt ICF:
-

Att lösa problem
Att hantera sitt eget beteende
Kroppsvård
Att sköta sin egen hälsa
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Utbildning, annan specificerad och ospecificerad
Rekreation och fritid

Uppföljning: Beslutet följs upp var 6:e månad och fattas högst ett år i taget
3.4.3 Hem för vård och boende (HVB)
HVB-hem kan beviljas den som under en längre period har behov av omfattande stöd och tillgång till
personal dygnet runt. Boendet på ett kan antingen vara temporärt eller en mer långsiktig lösning.
På hem för vård och boende betalar den enskilde en avgift för hyra och mat.
Förslag på insatser enligt ICF:
-

Att lösa problem
Att hantera sitt eget beteende
Kroppsvård
Att sköta sin egen hälsa
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
8
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- Utbildning, annan specificerad och ospecificerad
- Rekreation och fritid
Uppföljning: Beslutet följs upp var 6:e månad och fattas högst ett år i taget

3.5

Tränings- och försökslägenhet med boendestöd

I en tränings- eller försökslägenhet hyrs lägenhet ut i andra hand som en del i sin rehabilitering.
Insatsen beviljas aldrig för att lösa en boendesituation.
Ett boende i en tränings- eller försökslägenhet sker under begränsad tid. Målet är att hitta en
permanent boendelösning. I insatsen ingår boendestöd.
Förslag på insatser enligt ICF:
-

Att lösa problem
Att hantera sitt eget beteende
Kroppsvård
Att sköta sin egen hälsa
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Utbildning, annan specificerad och ospecificerad
Rekreation och fritid

Stödboende är till för dem som behöver stöd för att på sikt klara av att bo i ett eget boende. På ett
stödboende betalar den enskilde hyran för lägenheten.
Uppföljning: Beslutet följs upp var 6:e månad och fattas högst ett år i taget

3.6

Turbundna resor

Insatsen beviljas äldre och personer med funktionsnedsättning som inte kan använda allmänna
färdmedel och inte heller kan ordna resan på annat sätt. Syftet och utgångspunkten för insatsen är
att möjliggöra den enskildes deltagande i biståndsbedömda insatser utanför hemmet. Detta under
förutsättning att avståndet mellan den biståndsbedömda verksamheten och bostaden inte är sådant
att förflyttningen kan göras med hjälp av ledsagare. Insatsen består av resor med taxi eller med annat
lämpligt färdmedel i de fall färdtjänstens regler inte är tillämpbara.
Förslag på insatser enligt ICF:
- Att använda transportmedel
Uppföljning: Beslutet följs upp var 6:e månad och fattas högst ett år i taget

4

Beskrivning av livsområden och aktiviteter enligt ICF, urval enl. IBIC

Nedan följer ett urval av underkategorier som kan användas för att beskriva olika områden där det
kan finnas ett hjälpbehov. Här beskrivs vad som menas med aktiviteterna.

4.1

Lärande och att tillämpa kunskap(d1)

Området omfattar lärande, tillämpning av kunskap som är inlärd, tänkande, problemlösning och
beslutsfattande.
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4.1.1

ICF-kategori: Att förvärva färdigheter

- Att utveckla grundläggande och sammansatta förmågor att integrera handlingar eller uppgifter
som att initiera och fullfölja förvärvandet av en färdighet såsom att hantera verktyg eller
leksaker eller spela spel.
4.1.2

ICF-kategori: att lösa problem

- Att finna lösningar på problem eller situationer genom att identifiera och analysera frågor,
utveckla möjliga lösningar, utvärdera tänkbara effekter av lösningar och genomföra en vald
lösning såsom att lösa en konflikt mellan två personer.

4.2

Allmänna uppgifter och krav(d2)

Beskriver allmänna aspekter på att genomföra enstaka eller mångfaldiga uppgifter, organisera,
hantera stress.
4.2.1

ICF-kategori: Att genomföra en daglig rutin

- Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera, hantera
och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika
aktiviteter under dagen.
4.2.2

ICF-kategori: Att hantera stress och andra psykologiska krav

- Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara och
kontrollera de psykologiska krav som ställs för att genomföra uppgifter som kräver betydande
ansvarstagande och innefattar stress, oro eller kris såsom när man kör ett fordon i stark trafik.
4.2.3

Att hantera sitt eget beteende

- Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att klara och
kontrollera de psykologiska krav som ställs för att genomföra uppgifter som kräver betydande
ansvarstagande och innefattar stress, oro eller kris såsom när man kör ett fordon i stark trafik
eller tar hand om många barn.

4.3

Kommunikation (d3)

Området handlar om allmänna och specifika drag i kommunikation genom språk, tecken, symboler
och som innefattar att ta emot och förmedla budskap , att genomföra samtal och att använda olika
kommunikationsmetoder och hjälpmedel. Nedan följer ett urval av underkategorier.
4.3.1

ICF-kategori: Att kommunicera genom att ta emot talade meddelanden

- Att begripa ordagranna och dolda innebörder i talade meddelanden såsom att förstå att ett
uttalande påstår ett faktum eller är ett idiomatiskt uttryck.
4.3.2

Att tala

- Att åstadkomma ord, fraser eller längre avsnitt i talade meddelanden med ordagrann och dold
innebörd såsom att uttrycka ett faktum eller berätta en historia muntligt.
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4.4

Förflyttning

Området handlar om att röra sig genom att ändra kroppsställning eller att förflytta sig från en plats
till en annan, att bära, flytta eller hantera föremål, att gå, springa eller klättra och att använda olika
former av transportmedel.
4.4.1
-

4.5

Att använda transportmedel
Att använda transportmedel för att som passagerare förflytta sig såsom att bli körd i en bil eller
buss, riksha, minibuss, på ett fordon draget av djur, i en privat eller offentlig taxi, buss, tåg,
spårvagn, tunnelbana, båt eller flygplan och använda människor för transport.

Personlig vård(D5)

Området enligt ICF omfattar egen personlig vård, att tvätta och torka sig själv, att ta hand om sin
kropp och kroppsdelar, att klä sig, att äta och dricka och att sköta sin egen hälsa.
4.5.1
-

ICF-kategori: Kroppsvård
Att vårda de delar av kroppen som kräver mer än att tvätta och torka sig såsom hud, ansikte,
tänder eller hårbotten

4.5.2 ICF-kategori: Att sköta sin egen hälsa
Området omfattar att tillförsäkra sig fysisk bekvämlighet, hälsa och fysiskt och psykiskt välbefinnande
såsom att upprätthålla en balanserad diet, lämplig nivå av fysisk aktivitet, hålla sig varm eller kall,
undvika hälsorisker Att ta hand om sin hälsa genom exempelvis att få stöd och påminnelse om:
-

4.6

god kosthållning
motion eller träning
att ta medicin
påminnelser om att boka läkarbesök
påminnelse om att hämta ut mediciner på apotek

Hemliv(d6)

Området omfattar att genomföra husliga och dagliga sysslor och uppgifter i hemmet. Områden av
hemarbete innefattar att skaffa bostad, mat, kläder och andra förnödenheter, hålla rent, reparera
och ta hand om personliga och andra hushållsföremål samt hjälpa andra.
4.6.1
-

4.7

ICF-kategori: Hushållsarbete
Att klara ett hushåll innefattande att hålla rent i hemmet, tvätta kläder, använda
hushållsapparater, lagra mat och ta hand om avfall såsom att sopa, bona, tvätta bänkar, väggar
och andra ytor, samla och kasta avfall, städa rum, garderober och lådor, samla ihop, tvätta,
torka, vika och stryka kläder, putsa skor, använda kvastar, borstar och dammsugare, använda
tvättmaskin, torkapparat och strykjärn.

Mellanmänskliga interaktioner och relationer(d7)

Området omfattar uppgifter som behövs för grundläggande och sammansatta interaktioner med
människor (okända, vänner, släktingar, familjemedlemmar och andra närstående) på ett i
sammanhanget lämpligt och socialt passande sätt.
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4.7.1
-

4.8

ICF-kategori: Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Att bibehålla och hantera interaktioner med andra människor på ett i sammanhanget och
socialt lämpligt sätt såsom att reglera känslor och impulser, reglera verbal och fysisk aggression

Utbildning, arbete och sysselsättning

Området omfattar att engagera sig och utföra sådana uppgifter och handlingar som krävs vid
utbildning, arbete, anställning och ekonomiska transaktioner.
4.8.1 Utbildning, annan specificerad och ospecificerad
För närvarande ingen specifik förklaring (tom)
4.8.2
-

4.8.3
-

4.9

Att skaffa, behålla och sluta ett arbete
Att söka, finna och välja sysselsättning, anställas och acceptera anställning, bibehålla och
avancera i ett arbete, affärsrörelse, yrke eller profession och att på ett lämpligt sätt sluta ett
arbete.
Arbete och sysselsättning, annat specificerat och ospecificerat
För närvarande ingen specifik förklaring (tom)

Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv

Området omfattar de handlingar och uppgifter som krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv
utanför familjen – i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.
4.9.1 ICF-kategori: Rekreation och fritid
- Stöd att engagera sig i någon form av sysselsättning som exempelvis en sport, fysisk träning,
nöje eller liknande. Det kan även innefatta uppmuntran till att gå på bio, engagera sig i ett
hantverk eller spela ett instrument.
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Tjänsteutlåtande

2020-12-04
ÄnrSN 2020/130.75
1 av 2

Beslut om fastställande av riksnorm för 2021
Förslag till beslut
1. Riksnorm för 2021 fastställs
2. Förvaltningens fördelning av posterna inom norm för 2021 godkänns

Sammanfattning
Förslag till fördelning av riksnormen för 2021 har lagts fram för beslut till socialnämnden.

Bakgrund
Enligt 4 kap 3§ andra stycket i socialtjänstlagen (2001:453) ska regeringen årligen besluta om en för riket
gällande norm (riksnormen). Socialdepartementet bereder ärendet och beslutet innebär en ändring i
socialtjänstförordningen (2001:937). Beloppen gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska
täcka. Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på
försörjningsstödet.
Inför 2021 har regeringen beslutat om en höjning av riksnormen.

Ärendebeskrivning
I riksnormen för 2021 har normens samtliga poster räknats upp med 0,3 procent jämfört med 2020.
Förvaltningen har fördelat normen med utgångspunkt av föregående års fördelning av posterna med
beaktande av konsumentverkets beräkningar och med hänsyn taget till syftet med höjningen.

Bedömning
Socialtjänstförordningen fastställer riksnormens totalsummor, men sedan 2012 görs ingen nationell
uppdelning av normen. Förvaltningen bedömer att det finns både praktiska och pedagogiska skäl att
fördela riksnormen mellan behovsposterna.

Måluppfyllelse
Förslaget på fördelning av riksnorm 2021 bedöms uppfylla målen att bidra till en rättssäker
handläggning samt till att skapa samsyn mellan klient och handläggare genom att tydligt beskriva
indelning av behovsposterna, och därigenom tydliggöra vad som bedöms vara skälig levnadsnivå.

Finansiering
Finansiering sker inom ram.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande
2020-12-04
Änr
2 av 2

Förslagets konsekvenser
Förslaget innebär att riksnormen tillförsäkrar den enskilde en skälig levnadsnivå samt en ökad
ekonomisk möjlighet för barn i familjer med försörjningsstöd att utöva fritidsaktiviteter.

Uppföljning och utvärdering
Riksnormen följs upp årligen i samband med beslut från regering.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Fastställande av riksnorm för 2021, daterad 20-12-04
Ekonomiskt bistånd/månad 2021, daterat 20-12-03

För åtgärd:

Lorentz Ogebjer, enhetschef
lorentz.ogebjer@vaxholm.se

För kännedom:

Camilla Lundholm, avdelningschef
camilla.lundholm@vaxholm.se
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2020-12-03

Ekonomiskt bistånd per månad 2021
Riksnormen för ett hushåll under 2021 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i
hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt tabellerna nedan.
Beräkningarna grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på
olika hushållstyper och åldersintervaller.
För en vuxen person som inte är att anse som samboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer
ex. vuxna hemmaboende barn alternativt syskon/kompisar som bor tillsammans, beräknas normen som personliga
kostnader för ensamstående plus andelen av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i
hushållet.
Personliga kostnader inom riksnorm

Ålder

Hemmavarande barn och ungdomar (18-20 studier på gymnasienivå)
Under 1
1-2 år 3 år
4-6 år 7-10
11-14 15-18 19-20
år
år
år
år
år

Livsmedel –
alla måltider
Kläder/skor

Vuxna
Ensamstående

Sammanboende

1040

1140

1210

1410

1630

1870

2170

2190

1870

3020

385

510

510

530

635

650

715

715

580

1180

85

180

190

295

570

690

700

710

415

890

Hygien (personlig)

570

510

150

105

125

210

275

275

295

610

Barn och
ungdoms- försäkr.
Summa inkl alla
måltider

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

2180

2440

2170

2440

3060

3520

3970

4000

3160

5700

2240

1990

2170

-

-

-

-

Fritid/lek

Summa om ej
lunch 5 dgr/v

2050

Gemensamma hushållskostnader inom riksnorm
Antal medlemmar i hushållet
Förbrukningsvaror

1
pers
150

2
pers
160

3
pers
270

4
pers
310

5
pers
360

6
pers
410

7
pers
440

Medier inklusive telefon

870

970

1150

1300

1500

1690

1830

Summa

1020

1130

1420

1610

1860

2100

2270

Förutom ovanstående normbelopp kan vid behov ersättning för medicin- och läkarkostnader (som omfattas av
högkostnadsskydd), skäliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor samt avgift till
fackförening/a-kassa beviljas.

Institutionsnorm 2021 1670 kr (utan klädbidrag 1070 kr).

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541

E-post: sociala@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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2020-11-30
Änr SN 2019/73.730
1 av 1
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Avdelningschef

Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 godkänns.

Sammanfattning
Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen ska ange en inriktning för den framtida planeringen av äldreoch funktionshinderomsorgen i kommunen.
Socialnämnden har reviderat Äldre- och funktionshinderomsorgsplanen för 2016-2020 för och lämnat en
version för perioden 2020-2025.
Planen har förenklats och målen har tydligare koppling till kommunens och nämndens nya målområden
med fokus på digitalisering, personalens kompetens samt förebyggande arbete.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 § 61 om återremiss av omsorgsplanen till socialnämnden
med motivering att pensionärsorganisationerna ska beredas möjlighet att vara remissinstans innan
beslut om Omsorgsplanen fattas.
Omsorgplanen för äldre och funktionshindrade 2020-2025 har skickats på återremiss och granskats av
KPR och KFR samt SPF. Nya synpunkter lämnade av SPF har beaktats och i möjligaste mån tillförts
planen.

Handlingar i ärendet
-

Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025
Remissyttrande från SPF seniorerna
Tjänsteutlåtande, Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020-2025

För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Camilla Lundholm, avdelningschef

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Omsorgsplan för äldre och
funktionshindrade 2020-2025
Äldreomsorg
2020
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1 Målsättningar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
i Vaxholms stad
Utgångspunkterna i arbetet med frågor som rör omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning i Vaxholms stad är de nationella målen som antagits av riksdagen, och
kommunens egna mål och socialnämndens vision som anges nedan:
”Socialnämnden verkar för att skapa goda levnadsvillkor och trygghet för stadens invånare.
Verksamheterna kännetecknas av god framförhållning, aktivt förebyggande arbete samt
professionalitet vilket innebär respekt, förtroende och tillgänglighet för stadens innevånare.”

1.1 Nationella mål för omsorg av äldre- och personer med funktionsnedsättning
Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen ska ”äldre kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg.”
De nationella målen för området som omfattar personer med funktionsnedsättning är en
samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med
funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för
flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

2 Övergripande mål för omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning i Vaxholms stad
Socialnämndens specifika mål har formulerats med utgångspunkt från Vaxholms stads tre
kommunövergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi.
Målområ
de

Beskrivning

Kvalitet

Vaxholms stads verksamheter har god
kvalitet i enlighet med nationella
styrdokument och invånarnas
upplevelse. Kommunen ger god
service som kännetecknas av god
tillgänglighet och positivt bemötande.

Nämndens mål
Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med
socialnämndens verksamheter.
Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för
att öka självständighet, delaktighet och verksamheternas
kvalitet.
Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår
från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Livsmiljö

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv
livsmiljö där kommunen tillgodoser
mänskliga behov inom ramen för
jordens resurser. Livsmiljö omfattar
både social- och ekologisk hållbarhet.

God hälsa främjas hos stadens invånare och deras
närstående.

Ekonomi

Vaxholms stad har en god ekonomi i
balans. Den kommunala servicen är
kostnadseffektiv så att skattepengarna
ger så stort värde som möjligt.

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

3 Demografi i Vaxholms stad
En del i planering av verksamheternas utveckling bygger på antaganden om framtida
befolkningsutveckling.
Demografisk utveckling
Befolkningsprognosen för Vaxholms stad 2020-2030 visar att invånarantalet förväntas öka från
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12 337 till 14 757 personer, vilket motsvarar en ökning med 21 %. Personer i åldern 65 år och äldre
förväntas öka från 2 116 till 2 989 personer. En ökning på ca 36 %.
2020 beräknas antalet personer i åldersgruppen 65 år och äldre till ca 21 % av den totala
folkmängden i Vaxholms stad. För 2030 är gruppen ca 25 % av befolkningen.
Samtidigt ändras sammansättningen hos gruppen äldre, 80 år och äldre. Till 2035 ökar antalet med
ca 2,7 gånger till ca 1226 personer från dagens ca 500 personer. Den stora ökningen förväntas ske
efter år 2020.
Ålder / År

2020

2025

2030

2035

Ökning i
procent från
2020

0-18

3 070

3 181

3 299

3 502

14

19-64

6 649

7 600

7 764

8 043

21

65-79

2 096

2 251

2 469

2 841

35

522

909

1 226

1 378

160

12 337

13 941

14 757

15 764
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80+

4 Prioriterade områden
Nämnden har identifierat ett antal utvecklingsområden som beskrivs nedan.

4.1 Äldreomsorgen i Vaxholms stad
Hjälp i hemmet är den benämning som används för att beskriva det bistånd som omfattar serviceoch omvårdnadsinsatser som utförs av hemtjänstverksamheterna. I hemmet ska man kunna få hjälp
och stöd i den dagliga livsföringen. Insatser som kan beviljas:








omvårdnad
serviceinsatser
ledsagning
matdistribution
trygghetslarm
dagverksamhet
avlösning i hemmet

Vaxholms stad tillämpar från 2012-05-01 Lagen om valfrihetssystem (LOV). Staden kommer att verka
för att utveckla förutsättningarna för externa anordnare. Staden kommer även verka för att egen regi
och externa utövare ges samma förutsättningar inom ramen för LOV.

4.2 Stöd till personer med funktionsnedsättning i Vaxholms stad
Människor som inte kan tillgodose sina egna behov ska erbjudas stöd för att möjliggöra ett
självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning boende i Vaxholm har rätt att bo och leva tryggt
och självständigt och erbjudas möjligheter till aktiviteter och gemenskap. Insatser som kan beviljas är
bland annat:





Boendestöd
Korttidsvistelse enligt LSS
Kontaktperson
Personlig assistans
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Daglig verksamhet, daglig sysselsättning

4.3 Kommunal hälso- och sjukvård
Staden ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och dagverksamhet för äldre samt
verksamheter enligt LSS. Ansvaret omfattar insatser från sjuksköterska, fysioterapeut och
arbetsterapeut. All hälso- och sjukvård ska leva upp till de krav som lagar och föreskrifter anger.
Region Stockholms ansvarar för hemsjukvården, dvs övrig hälso- och sjukvård som utförs i den
enskildes hem.

4.4 Boendeformer- samhällsplanering
Närmiljö, trygghet i vardagslivet samt tillgång till service och kommunikationer är områden som
måste beaktas när framtidens boende för målgruppen planeras. Kunskapen om förutsättningar för
äldre och personer med funktionsnedsättning och den demografiska utvecklingen bör spridas till en
vidare krets av intressenter för att möta dagens och framtidens behov. Det gäller till exempel
bostadsbolag, affärer, restauranger och kultur.

4.4.1

Särskilda boendeformer

Särskilt boende är till för personer med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. I särskilt boende har
staden hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. För att få ett sådant boende krävs
biståndsbeslut.
Vaxholms stad erbjuder platser i särskilt boende på Cyrillys, Framnäshagen och Borgmästargården.
Inriktningen varierar mellan somatisk och platser med demensinriktning. De särskilda boendena i
Vaxholms stad drivs i egen regi.
Under de närmaste åren kommer behovet av platser i särskilt boende öka till följd av att antalet äldre
ökar. Planering för byggnation av nya boenden pågår och det finns en risk att dessa inte står färdiga
kommer utan att behov av att köpa platser utanför kommunen under en period.

4.4.2

Tillfälligt boende /växelboende inom äldreomsorgen

Tillfälligt boende /växelboende innebär en kort tids boende utanför det egna hemmet, på ett boende
som är avsett för tillfälligt boende. Tillfälligt boende är en insats som tillgodoser allmänna
omvårdnadsbehov, det vill säga att med stöd av personal upprätthålla funktioner.

4.4.3

Boendeformer för personer med funktionsnedsättning

Vaxholms stad erbjuder idag platser i gruppbostad och servicebostad enligt LSS på Ullbergsväg och i
Fredriksstrands boendeservice. Dessa verksamheter bedrivs på entreprenad av Oliva omsorg. Under
2015 tog kommunerna i Stockholms län överansvaret för utförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser
inom LSS-verksamheterna.
Syftet med insatsen bostad med särskild service är att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt
liv som möjligt. En bostad kan vara utformad på olika sätt, men dessa tre huvudformer kan urskiljas:




Gruppbostad: beviljas för den som har ett stödbehov dygnet runt.
Servicebostad: är en boendeform för personer med behov av viss tillsyn och omvårdnad,
men som ändå klarar mycket själ
Annan särskilt anpassad bostad: är en boendeform för personer som behöver en bostad
med viss grundanpassning utifrån sin funktionsnedsättning. Omvårdnad, stöd och service
eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform.

Inom ramen för Socialtjänstlagen kan andra stödboende beviljas:
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4.4.4

Stödboende: är en temporär boendeform för den som på grund av psykisk
funktionsnedsättning behöver stöd för att klara av sin boendesituation.
Hem för vård eller boende (HVB)

Övriga boendeformer för äldre

Vaxholms stad har två hyresfastigheter med sammanlagt 56 seniorlägenheter. De två fastigheterna
har adress Torggatan 19, 21, 32 och 34 samt V:a Ekuddsgatan 17. Sökande till seniorlägenheter ska
vara minst 65 år och folkbokförd på en adress i Vaxholm.
Boendeformen är inte behovsprövad. Fastighetsenheten hyr ut lägenheterna där den som stått
längst i kön får erbjudande om lägenhet.
I enlighet med vad som anges i stadens översiktsplan (sid 27) har seniorboenden stor efterfrågan och
ska beaktas i kommande planering av nya områden för bebyggelse.
I dagsläget finns inga politiska beslut om utökning under planperioden av antal platser på
kommunens seniorlägenheter.

5 Utvecklingsområden och framtida utmaningar
Nämnden utvärderar årligen resultat från brukarundersökningar och öppna jämförelser som
underlag för att kunna prioritera utvecklingsområden och identifiera utmaningar.
Den demografiska utvecklingen innebär som beskrivet en utmaning för kommunen, speciellt med
avseende behovet av platser inom särskilt boende samt dagverksamhet för äldre. Behovet av fler
boendeplatser analyseras och följs upp årligen i lokalförsörjningsplanen. Även platser för
dagverksamheten behöver ökas och anpassas för att bättre möta de enskildas behov.
Fortsatt digitalisering inom nämndens områden bedöms bidra till att möta upp öka ökade krav och
behov i framtiden inom flertalet av nämndens olika verksamhetsområden.

6 Nämndens mål och aktiviteter
6.1 Nöjda brukare: Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens
verksamheter.
Aktiviteter

Beskrivning

Nå ut med information till stadens medborgare och
deras närstående som kan vara i behov av stöd från
kommunen.

Målet uppnås genom att använda stadens hemsida
och andra informationskanaler som exempelvis
broschyrer, information i lokalpress, kommunens
egen tidning. Utbyte av information sker även i
samband med regelbundna möten med KPR
(Kommunala pensionärsrådet) och KFR (kommunala
funktionsnedsattas råd). Arbeta för att ta till vara
rådens kompetens som remissinstans i större frågor.

All personal ska ha grundläggande yrkeskompetens
för sina uppgifter. Personal ska utbildas och få
spetskompetens inom demens, psykiatri, vård i livets
slut samt inom området funktionsnedsättning

Den generella kompetens- och kunskapsnivån och
den mer specialinriktade behöver hela tiden
utvecklas. Målet är att all personal ska ha
grundläggande yrkeskompetens för sina uppgifter.
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6.2 Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka självständighet,
delaktighet och verksamheternas kvalitet.
Aktiviteter

Beskrivning

Nämnden ska prioritera utvecklingen av alla typer av
tekniska lösningar som kan bidra till en mindre
resurskrävande och bättre vård- och omsorg.

Personlig integritet är viktigt vid införandet av olika
tekniska hjälpmedel och kravställs vid upphandling för
att säkerställa att den nya dataskyddsförordningen
efterföljs.

Omsorg av personer inom målgruppen som helhet
ska fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster.
Staden arbetar för att succesivt utveckla e-hälsa
genom att införa e-tjänster riktat mot medborgarna.

Under året kommer ett e-hälsoprojekt att genomföras
i samarbete med Teknikmarknad.

6.3 Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Aktiviteter

Beskrivning

Staden ska arbeta kontinuerligt med förbättrings- och
utvecklingsarbete i syfte att tydliggöra hur
verksamheten ska organisera sitt uppföljnings- och
kvalitetsarbete

Synpunkter på omsorgen av målgruppen är värdefulla
och ger kunskap om vad som bör förbättras i
verksamheterna. Det ska vara enkelt att framföra
synpunkter och klagomål och den som för fram
synpunkter ska bli bemött med respekt och få
kunskap om vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

6.4 God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående.
Aktiviteter

Beskrivning

Genom förebyggande arbete motverka uppkomsten
av skador och ohälsa.

Genom att stärka samarbete och ha kontinuerlig
kontakt med intresseorganisationer och
frivilligorganisationer ska staden inspirera och
uppmuntra till aktiviteter och nyttja kommunens utbud
av tjänster.

Genomföra uppsökande verksamhet och inbjuda till
samverkan med Region Stockholm avseende
uppsökande hälso- och sjukvård.

Aktiviteterna kan utföras av både stadens verksamhet
som frivilliga krafter och omfattar tjänster som inte kan
köpas på öppna marknaden och tjänster som inte är
beviljade som bistånd. Funktioner som bedriver
uppsökande verksamhet i dagsläget är:
•Silviasyster
•Boendestöd
•Anhörigkonsulent
•Avdelningen för myndighetsutövning.
Uppsökandeverksamhet för personer över 80 år som
inte har hemtjänst beviljad.
Bibehålla stödjande- och förebyggande
verksamheterna. Fortsätta möjliggöra att stödja
intresseorganisationerna så de kan verka för ökad
social samverkan.
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2020-10-05

Remissyttrande över Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020 2025.
Förslag till Omsorgsplan för äldre och funktionshindrade 2020 - 2025 var uppe för beslut i
socialnämnden 17 september 2019 men återremitterades.
Efter ny remissförfrågan lämnar SPF Seniorerna Vaxholm härmed med följande yttrande över
planen.
Vårt yttrande begränsar sig till att avse de delar som berör äldres behov.
Omsorgsplanen innehåller en bra beskrivning av kommunens arbete med äldreomsorg. Vi
saknar dock en plan för framtiden. Dokumentet är vagt och saknar i stort sett planläggning.
Omsorgsplanen innehåller en sammanställning över demografisk utveckling. Under
planperioden fram t o m 2025 beräknas gruppen 80+ att öka med 387 personer eller 74 %.
Detta är en utmaning för kommunen. Vi saknar en plan för hur kommunen ska möta den
förväntade ökningen av omsorgsbehovet.
Vi noterar att tidigare omsorgsplan, 2016 - 2020, hade ett helt annorlunda upplägg. Den
planen innehåller utvecklingsområden. Vi saknar uppgifter om mer specifik utveckling för
kommunens äldre.
Vi tycker att det är förkastligt med köp av omsorgsplatser utanför kommunen. Det borde
utarbetas andra lösningar för att avhjälpa platsbristen. Varför inte inrätta tillfälliga
boendeplatser.
Vi saknar en utförligare beskrivning av hur äldres hälsa kan förbättras för att minska
omsorgsbehovet. En stor fråga för äldres hälsa är ensamhet. Det finns inget i planen hur detta
ska lösas.
Rent generellt saknar vi mera detaljerade uppgifter om hur ett samarbete mellan kommunen
och pensionärsorganisationerna skulle kunna se ut. Pensionärsorganisationerna är en resurs
som kommunen behöver nyttja. Ett bra exempel på en sådan resurs är frågan om hur äldres
hälsa påverkas av ensamhet.
För att uppdatera dokumentet bör uttrycket ”Stockholms läns landsting” bytas till ”Region
Stockholm” i 4.3 och 5.4.

Styrelsen
SPF Seniorerna Vaxholm

Träffpunkt Kanonen
Hamngatan 50
185 32 VAXHOLM

org.nr 802409-1632
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Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Revidering av ersättning till hemtjänstutförare inom LOV.
Förslag till beslut
Socialnämnden avskaffar zon 2 som ersättningsnivå till utförare inom stadens valfrihetssystem (LOV)
inom hemtjänst. En enhetlig ersättning ges till utförare. Ersättningen fastslås till 425 kr per beställd och
utförd timme och från januari 2021.
Utförd hemtjänst utanför zon 1 ersätts av beställaren för faktisk kostnad till egen regi.

Sammanfattning
Loversättning inom hemtjänst infördes 2014.
Vid uppföljning av hur gällande ersättning inom LOV fungerar framkom att det nuvarande
ersättningssystemet behöver revideras.
Det nuvarande systemet har differentierad ersättning i olika geografiska zoner samt omvårdnad/ och
service. Överlag bedöms systemet inte fylla någon funktion. Det är administrativt krävande och ingen
privat utförare har valt att utföra hemtjänst i zon 2.
Områdesindelningen för zon 1 föreslås gälla.
Egen regi föreslås kunna interndebitera myndigheten för faktiskt kostnad för utförd hemtjänst utanför
zon 1. Syftet är att egen regi inom hemtjänst ska få kostnadstäckning för utförd hemtjänst och enklare
kunna arbeta med sin kostnadstäckning/budget.
Differentierad ersättning i omvårdnad/ samt service förslås bli enhetlig. Skillnad på ersättning är svårt
att motivera eftersom insatsen utförs av samma personal. Dessutom omfattar serviceinsatser ca 10
procent av utförd tid. För att kostnadsnivån inte ska öka föreslås ersättningen inte uppräknas utan
fastslås till 425 kr per timme för 2021. Summan ska fortsättningsvis räknas upp enligt OPI, se bilaga.

Ärendebeskrivning
Loversättning inom hemtjänst infördes 2014.
Vid uppföljning av hur gällande ersättning inom LOV fungerar framkom att nuvarande ersättningssystem
behöver revideras. För närvarande utgår ersättning enligt nedan:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Zon 1, tätort: Vaxön, Resarö, Kullö, Rindö, Skarpö, Bogesund med Karlsudd.
Zon 2, skärgård: Tynningö, Ramsö, Skogsö, Edholma, Stegesund samt övriga öar inom Vaxholms
stad vilka nås med person- eller taxifärja.

Ersättningen är även indelade omvårdnad samt service Kr/ timme. Enligt gällande tabell med ersättning
för 2020:
2020
Omvårdad
Tätort
428
Skärgård
577

Service
382
531

Sedan införandet har av LOV ingen privat utförare utfört hemtjänst inom zon 2. Brukare som har behov
av hemtjänst inom zon 2 har varit få. Beställd tid för zon 2 når i undantagsfall upp till 1% av den totala
volymen utförd tid inom service- och omvårdnadsinsatser. Se tabell nedan över beställd tid i andelar av
den totala volymen.
Beslutat/beställd tid (ur procapita)
Zon 1
Zon 1
Zon 1
Zon 2
Zon 2

Vaxholm
Resarö/Bogesund
Rindö/Skarpö
Tynningö
Öar

2015
91%
4%
3%
1,52%
0,00%

2016
91%
5%
2%
1,02%
0,01%

2017
89%
6%
4%
1,00%
0,08%

2018
88%
6%
6%
0,52%
0,00%

2019
89%
4%
6%
0,401%
0,003%

2020
91%
2%
7%
0,048%
0,003%

Enligt egen regis uppgift kan kostnaden för vissa brukare uppgå till ca 1000/kr per utförd timme. I vissa
fall kan restid/väntetid vara 2-4 gånger av den tid som utförs. Exempelvis, för att komma till Tynningö
krävs bilresa över Rindö/ Gustavsberg det är oftast svårt att samordna insatserna eftersom det är få
brukare.
Överlag visar erfarenheterna att den varierade och låga volymen, samt svårberäknat behov av restid/
kostnader i form av taxibåtar, att privata utförare inte vågar ta den ekonomiska risken att utföra
hemtjänst i zon 2.
Av det skälet bedöms nuvarande indelningar i olika zoner sakna funktion.
Områden som tillhör zon 2 bör ersättas enligt faktiskt kostnad till egen regi. Syftet är att egen regi inom
hemtjänst ska få en kostnadstäckning för utförd tid och på så sätt enklare kunna arbeta med sin
kostnadstäckning/budget.
Differentierad ersättning i omvårdnad/ samt service har begränsad betydelse för en ekonomisk styrning
Båda insatsen utförs av samma personal inom egen regi. Det samma gäller externa utförare. Under 2020
utfördes ca 6000 timmar serviceinsatser eller ca 10 procent av samtlig utförd tid (ca 60 000 timmar). Det
bedöms därför obehövligt att särredovisa utförd tid inom omvårdnad/service ur ett budgetperspektiv
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Tjänsteutlåtande

2020-11-26
Änr SN 2018/76.731
3 av 3

För att kostnadsnivån inte ska öka föreslås ersättningen för 2021 inte uppräknas utan fastslås till 425 kr
per timme för 2021. Att jämföra mot årets ersättning omvårdnad 428 kr/timme.

Finansiering
Förslaget bedöms bidra till minskad administration samt lägre kostnader på sikt för nämnden.

Handlingar i ärendet
-

Bilaga. Revideringsdokument FFU LOV
Förfrågningsunderlag för upphandling av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. Enligt
Lag Om Valfrihetssystem, LOVDnr; 47/2013.055
Tjänsteutlåtande, Revidering av ersättning till hemtjänstutförare inom LOV.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Camilla Lundholm, avdelningschef
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Förslag: Gulmarkerat= ändrad text
2.2 Geografiskt område
Vaxholm stad är indelat i ett geografiskt område, Zon 1.
Zon 1:Vaxön, Resarö, Kullö, Rindö, Skarpö, Bogesund med Karlsudd.

4.3 Ersättning och prisjustering
I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande. Ersättning per timme är beräknat så
att det ska täcka lönekostnader för restid och annan tid som inte utförs hos kunden, enligt nedan:
Personalkostnader:
- genomsnittslön, semester- och vikarietillägg, sjuklön och PO-tillägg för den
personalkategori som avses.
Administration:
- arbetsledning, hantering av ekonomi, personal och lön, arbetskläder och arbetstekniska
hjälpmedel, lokaler, fortbildning, telefoni, IT/data, och annan utrustning för tjänstens
utförande.
Kringtid:
- tid för förflyttning, transporter och resor, inklusive för inom staden kostnader för lämpliga
transporthjälpmedel och drivmedel, samt tid för dokumentation, kontakter, planering och
möten, utbildning.
Med timersättning avses ersättning för den tid som beviljats brukaren och beställts av
socialnämnden för utförande av anordnaren hos kunden.
Ersättning betalas av socialnämnden för beställd och utförd insats/tid hos kunden.
Den av socialnämnden beställda tiden ska ses som maxtid för vad som ersätts. Någon annan
ersättning än timersättning medges inte. Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKL:s
omsorgsprisindex (OPI), beräknat enligt följande:
Ersättningsbeloppet räknas årligen upp i enlighet med förändringarna i SKL:s OPI. Som exempel
sker uppräkning i januari 2021 baserat på fastslaget OPI för 2020.
Aktuella ersättningar för 2021:
Omsorg /serviceinsatser
Zon 1: 425 kronor per utförd timme.
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Nuvarande ersättningsnivåer
4.3 Ersättning och prisjustering
I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande. Ersättning per timme är beräknat så
att det ska täcka lönekostnader för restid och annan tid som inte utförs hos kunden, enligt nedan:
Personalkostnader:
- genomsnittslön, semester- och vikarietillägg, sjuklön och PO-tillägg för den
personalkategori som avses.
Administration:
- arbetsledning, hantering av ekonomi, personal och lön, arbetskläder och arbetstekniska
hjälpmedel, lokaler, fortbildning, telefoni, IT/data, och annan utrustning för tjänstens
utförande.
Kringtid:
- tid för förflyttning, transporter och resor, inklusive för inom staden kostnader för lämpliga
transporthjälpmedel och drivmedel, samt tid för dokumentation, kontakter, planering och
möten, utbildning.
Med timersättning avses ersättning för den tid som beviljats brukaren och beställts av
socialnämnden för utförande av anordnaren hos kunden.
Ersättning betalas för av socialnämnden beställd och av utföraren utförd insats/tid hos kunden.
Den av socialnämnden beställda tiden ska ses som maxtid för vad som ersätts. Någon annan
ersättning än timersättning medges inte.
Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKL:s omsorgsprisindex (OPI), beräknat enligt
följande:
Ersättningsbeloppet får årligen räknas upp i enlighet med förändringarna i SKL:s OPI. Som
exempel får första uppräkning ske i januari 2013 baserat på förändringen mellan 2011 och 2012.
Aktuella ersättningar för 2014:
Omsorgsinsatser
Tätort: 368 kronor per utförd timme.
Skärgård: 496 kronor per utförd timme.
Serviceinsatser
Tätort: 329 kronor per utförd timme.
Skärgård: 457 kronor per utförd timme.
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inom hemtjänst
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Lag Om Valfrihetssystem, LOV
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Allmän information
1.1 Införandet av Lag om Valfrihetssystem
Vaxholms stad tillämpar från och med 2012-05-01 lagen om valfrihetssystem vad gäller
upphandling av externa utförare av serviceinsatser, dvs. städning, tvätt och inköp, i
hemtjänst.
Nu ska även externa utförare av omsorgsinsatser omfattas av lagen om valfrihet, LOV och
genom detta förfrågningsunderlag erbjuder socialnämnden externa utförare att ansöka och
teckna avtal med Vaxholms stad, socialnämnden, om utförande av omsorgsinsatser såväl
som serviceinsatser i hemtjänst. Förfrågningsunderlaget kommer fortlöpande annonseras
på Vaxholms stads hemsida.
Av detta förfrågningsunderlag framgår de krav som socialnämnden ställer för att
godkänna extern utförare och för att tillämpa valfrihetssystem i hemtjänsten.
Förfrågningsunderlaget bygger på att det så långt som möjligt är motsvarande villkor för
stadens egna utförare av hemtjänst.

1.2 Information om LOV
Genom tillämpning av Lag om valfrihetssystem, SFS 2008:962, ges förutsättningar för att
socialnämnden ska kunna upphandla och teckna avtal med andra externa utförare som
alternativ till att enbart tillgå stadens egna utförare av hemtjänst.
Den enskilde som har service- och/eller omsorgsinsatser beviljat får därmed rätt att välja
vem som ska utföra dem. Detta kan även benämnas kundval.
Alla som är intresserade av att bli utförare av service- och omsorgsinsatser i hemtjänst kan
så länge som socialnämnden annonserar ansöka om detta. Alla sökande som uppfyller
kraven i förfrågningsunderlaget ska godkännas. I funktionen som upphandlande
myndighet tecknar sedan socialnämnden ett avtal med den godkända externa utföraren. I
de fall en sökande inte godkänns tecknas inte avtal.
Den upphandlande myndigheten, dvs socialnämnden, ska lämna information om samtliga
utförare som socialnämnden tecknat avtal med. Informationen ska vara saklig, relevant,
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. För den som inte väljer utförare ska
socialnämnden tillhandahålla ett kvalitativt fullgott ickevalsalternativ. Detta alternativ tas
fram genom en i förväg fastställd turordningslista där alla godkända utförare ingår. Nya
utförare placeras sist på listan.
Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförare. Villkoren för
ersättning är i förväg kända. Valfrihetssystemet ger kunden rätt att byta utförare om hon
eller han så önskar. Det ger kunden möjlighet att välja den utförare som hon eller han
uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Omvänt måste utförare tillhandahålla
kunden den bästa kvaliteten för att bibehålla sitt uppdrag.
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1.3 Socialnämndens organisation och uppdrag
Socialnämnden är ansvarig för stadens insatser enligt Socialtjänstlagen, vilket bland annat
innefattar service- och omsorgstjänster i hemtjänst.
Organisatoriskt har socialnämnden en förvaltning vilken ansvarar för att tillämpa
lagstiftningen. Detta genom att besluta om olika insatser, planera för och följa upp hur de
resurser som ställts till förfogande ska användas och tillse att planerade och beslutade
insatser verkställs och blir genomförda enligt uppsatta mål.
För stadens äldre- och funktionshindersomsorg finns enheten för myndighetsutövning där
biståndshandläggare beslutar om olika insatser enligt socialtjänstlagen. Bland annat gäller
det service- och omsorgsinsatser i hemtjänst, på delegering av socialnämnden.
Biståndshandläggarna lämnar sedan en beställning till utförarna, för verkställighet av
besluten.

1.4 Huvudmannaskap
Socialnämnden är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla
frågor som gäller myndighetsutövning, vilket omfattar de tjänster som är aktuella enligt
detta uppdrag.
Socialnämnden har enligt 3 kap. 19§ kommunallagen rätt att lämna över en kommunal
angelägenhet men också en skyldighet att kontrollera och följa upp den utlagda
verksamheten. Socialnämnden ska även garantera att medborgarna får insyn i den
verksamhet som överlämnats genom avtal med extern utförare och säkerställa att
medborgaren får information om verksamheten. För att enskilda som beviljats serviceoch omsorgsinsatser ska kunna välja anordnare i ett valfrihetssystem behövs jämförbar
information.
Det är socialnämndens skyldighet att förse de enskilda med aktuell information. Till
informationen kommer även att bifogas de uppgifter som uppkommer genom uppföljning
och kontroll av verksamheten.
Utöver avtalat uppdrag med socialnämnden om att tillhandahålla service- och
omsorgsinsatser kan extern utförare på eget ansvar erbjuda tilläggstjänster.
Socialnämnden ansvarar inte för de tilläggstjänster som extern utförare erbjuder och utför.

Omfattning
Utföraren åtar sig att, i enlighet med beställning från socialnämnden, tillhandahålla service
och/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst för personer, oavsett ålder, i den omfattning
som framgår av socialnämnden upprättande biståndsbeslut, enligt socialtjänstlagen och
villkoren i detta avtal.
Service- och omsorgsinsatser ska kunna utföras veckans alla dagar, året om kl.
07.00 – 22.00.
Socialnämnden garanterar inte någon uppdragsvolym.
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2.1 Utförares val av hemtjänstutbud
Utföraren kan välja att lämna anbud på enbart
* serviceinsatser (städning, tvätt och inköp)
eller
* omsorgsinsatser (omsorg, ledsagning, avlösning)
Utföraren kan välja att lämna anbud på både
* service- och omsorgsinsatser
Utföraren kan dock inte välja att leverera enbart viss del av serviceinsatserna eller
omsorgsinsatserna. Uppdraget omfattar alla insatserna i respektive område om kunden har
biståndsbeslut om detta.

2.2 Geografiskt område
Vaxholm stad är indelat i två (2) geografiska områden, s.k. zoner, tätort och skärgård.
Med skärgård avses de öar som saknar bilfärja och nås antingen med personfärja eller
taxifärja. Det är möjligt att välja ett eller flera geografiska områden.
Zon 1, tätort:
Zon 2, skärgård:

Vaxön, Resarö, Kullö, Rindö, Skarpö, Bogesund med Karlsudd.
Tynningö, Ramsö, Skogsö, Edholma, Stegesund samt
övriga öar inom Vaxholms stad vilka nås med person- eller
taxifärja.

Uppdelning i tätort och skärgård har sin grund i att utförarens kostnader och tiden för
resor varierar utifrån var kunderna bor.

2.3 Kapacitetstak
Utföraren kan inte ange ett kapacitetstak utan ska utföra insatserna till den kund som valt
utförare och bibehålla uppdraget.

2.4 Icke-valsalternativ
Socialnämnden ska arbeta för att uppmuntra och underlätta för kunden att själv välja
utföraren. För den som ändå inte vill eller kan välja finns ett så kallat icke-valsalternativ.
Icke-valsalternativet tas fram genom en i förväg fastställd turordningslista där alla
godkända utföraren ingår. Nya utförare placeras sist på listan.

Antaget av Socialnämnden 2013-09-24

7
43

2.5 Tilläggstjänster
Utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda.
a. Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Kunden kan välja att
utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på, utöver
biståndsbeslutets nivå.
b. Insatser inom biståndsbeslutet får inte föras över till tilläggstjänster. Om så
skulle ske, ger det socialnämnden rätt att häva avtalet.
c. Tilläggstjänster ska vara frivilliga för kunden och får inte vara en förutsättning
för att denne ska kunna välja utförare.
d. Vilka tilläggstjänster som utförare erbjuder ska på förhand vara kända av
socialnämnden och kunden.
e. Tilläggstjänster faktureras av utförare direkt till kunden. Socialnämnden
betalar inte för tilläggstjänster.

Vid ansökan ska utförare anmäla vilka typer av tilläggstjänster denne kommer att
erbjuda.

Ansökan och godkännande
3.1 Tillämpning vid ansökan
Socialnämnden tillämpar Lag om valfrihetssystem, LOV, samt detta förfrågningsunderlag
med bilagor, för bedömning av sökande, vid beslut och underrättelse om beslut och vid
tecknande av avtal med extern utförare av service- och/eller omsorgsinsatser inom
hemtjänst.

3.2 Upphandlande och avtalstecknande enhet
Socialnämnden i Vaxholms stad är upphandlande myndighet.
Ansökan och bilagor ska läggas i ett neutralt kuvert/paket, vara förseglat och tydligt märkt
”Ansökan LOV hemtjänst” och skickas till följande adress:
Postadress
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm

Organisationsnummer
212000-2908

Ansökan kan även lämnas i kommunhusets reception, öppet vardagar 08.00-16.00.
Besöksadress, Eriksövägen 27 B, Vaxholm.
Anbud via e-post eller fax accepteras inte.
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3.3 Upplysningar
Frågor kring förfrågningsunderlag, ansökan, handläggningsförfarande och avtal ska ställas
till nedan angivna kontaktpersoner. Frågor ska ställas skriftligt, helst via e-post.
Lena Stenqvist
LOV- handläggare
Enheten för kvalitet och verksamhetsstöd
e-post: lena.stenqvist@vaxholm.se
Ann-Sofie Holmertz
Socialchef
Socialförvaltningen
e-post: annsofie.holmertz@vaxholm.se

Catharina M. Vestberg
Upphandlare
Ekonomienheten
e-post: catharina monstein.vestberg@vaxholm.se

3.4 Ansökningsförfarande
3.4.1 Ansökans utformning
Ansökan om att få vara utförare av omsorgstjänster inom hemtjänst enligt LOV ska ske
skriftligt på svenska språket och i enlighet med av socialnämnden upprättat formulär,
”Ansökan om utförande av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt LOV i
Vaxholms stad”.
Ansökningsformulär finns i bilaga 4.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden.
Till ansökan ska bifogas:
-

F-skattebevis
Registreringsbevis från bolagsverket
Presentation av företaget och dess ledning
Meritförteckning och utbildning av verksamhetsansvarig
Redogörelse för erfarenhets- och utbildningsnivå för övrig personal utöver
verksamhetsansvarig
Uppgift om eventuell underanordnare
Referenser från liknande uppdrag

I ansökan ska alla angivna ”ska-krav” besvaras och uppfyllas av den sökande.
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3.4.2 Handläggning av ansökan
Handläggning av ansökan sker på socialförvaltningen.
Inkommen ansökan ska öppnas och registreras snarast möjligt. Handläggningstiden är
högst 14 dagar, förutom under juni-augusti då den kan uppgå till 30 dagar.
Förvaltningen granskar ansökan och fattar beslut på delegation av socialnämnden.
Om LOV- handläggaren är ledig under terminstid finns reservation att handläggningstiden
kan fördröjas till 30 dagar likt sommarmånaderna.
Under handläggningstiden är sökanden bunden till sin ansökan och sitt anbud.

3.4.3 Kompletterande uppgifter
Socialförvaltningen får tillåta att sökanden rättar felskrivningar eller andra uppenbara fel.
Socialförvaltningen får även begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras.
Vid kompletteringar kan ansökningstiden förlängas till högst 60 dagar. Efterfrågade
kompletteringar ska insändas inom 14 dagar, annars avvisas ansökan.

3.5 Prövning av sökanden och ansökan
Ansökande utförare prövas i enlighet med LOV och de krav som framgår av detta
förfrågningsunderlag. Prövningen sker i två steg.
1. Kontroll av om sökande utförare uppfyller kvalificeringskraven, avsnitt 3.6.
2. För sökande som uppfyller kvalificeringskraven prövas ansökan avseende de krav som
ställs på tjänstens utförande enligt detta förfrågningsunderlag samt bilaga 3.

3.6 Kvalificeringskrav

3.6.1 Uteslutningsprövning
I enlighet med Lag om valfrihetssystem 7 kap. 1§ och 2§ får sökande uteslutas från
prövning av ansökan om den upphandlande myndigheten får kännedom om sådana
förhållanden.
Utförare ska uppfylla i Sverige lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatteoch avgiftsskyldigheter. F-skattsedel ska finnas.
Granskning görs av staden genom kontroll av lämnade uppgifter med Skatteverket.
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3.6.2 Ekonomisk ställning och teknisk kapacitet
Den upphandlande myndigheten kommer att ta kreditupplysning på den sökande. Sökande
utförare ska vid tiden för ansökans inlämnande inneha en ekonomisk och finansiell
ställning klassificerad som ”Kreditvärdig” enligt CreditSafes ratingmodell. Om
efterfrågad kreditvärdighet enligt CreditSafe inte uppfylls ska sökande utförare bevisa att
dennes ekonomiska och finansiella ställning motsvarar ställda krav. Utifrån
kreditupplysningsföretagets uppgifter eller av sökanden lämnade bevis, gör staden en
bedömning av om sökanden har tillräcklig ekonomisk ställning för att kunna utföra
uppdraget.
Enligt 5 kap. 2§ LOV får en sökande vid behov åberopa andra företags ekonomiska,
tekniska och yrkesmässiga kapacitet vid ansökan. Sökanden ska dock kunna visa att hon
eller han kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Detta
kan till exempel göras genom att sökanden tillhandahåller ett skriftligt åtagande från
företag i fråga.
Nybildade företag eller företag under bildande och som inte omfattas av ratingsystemet,
ska till anbudet bifoga affärsplan inkluderande en finansiell plan. Startkapitalet ska minst
täcka kortfristiga skulder. Socialförvaltningen kommer att göra en bedömning om
startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på att sökanden har tillräckliga resurser för att
bedriva verksamheten.

3.6.3 Tillstånd
Utföraren ska på egen bekostnad ombesörja, införskaffa och vidmakthålla samtliga
tillstånd, bemyndiganden, dispenser och licenser som enligt tillämpliga avtal,
författningar, normer eller föreskrifter, erfordras för utförande av avtalat åtagande.
Utföraren ska till anbudet bifoga (som separat bilaga) av Socialstyrelsen utfärdat tillstånd
för den/de verksamhet/er som anbudet avser.

3.6.4 Erfarenhet och referenser
- Utförare eller för verksamheten utsedd ansvarig, ska ha minst två (2) års dokumenterad
erfarenhet av att bedriva hemtjänstverksamhet. Utföraren ska beskriva sin erfarenhet av att
tillhandahålla i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs. service- och/eller omsorgsinsatser
inom hemtjänst.
- Utföraren ska lämna minst två (2) referenser som kan intyga utförarens förmåga att
utföra i upphandlingen efterfrågad tjänst, dvs. hemtjänst.
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För att utföraren ska kvalificera sig ska referenspersonen vara nöjd med hur utföraren
utfört uppdraget, dvs. vitsorda att utföraren utfört eller utför motsvarande/liknande tjänst
med god kvalitet och samarbetsförmåga samt ge utföraren godkänt på ställda
referensfrågor (se frågor som kommer att ställas till referenten nedan). Med god kvalitet
avses att referenten kan tänka sig att anlita utföraren för motsvarande uppdrag igen.
- Utföraren ska beskriva sin erfarenhet.
- Utföraren ska redovisa respektive referensuppdrag, innehållande:
- referentens namn och e-postadress
- tidsperiod när referensuppdraget utfördes
- referensuppdragets omfattning och innehåll
Följande fråga kommer att ställas till referenten:
- Utföraren har uppgivit er som referent avseende i anbudet beskrivet referensuppdrag.
Kan du som referent intyga att utföraren anlitats för i anbudet beskriven tjänst och att
uppdraget/n utförts med god kvalitet och samarbetsförmåga?
Utförare ansvarar för att lämnad e-post adress är korrekt. Det är viktigt att utförare
försäkrar sig om att referenten både vill och kan delta. Vidare är det viktigt att referenten
har sådan kännedom om referensuppdraget att referenten kan bedöma detta.
Nystartat företag:
För det fall utförare inte tidigare har drivit liknande verksamhet kan minst två (2) års
erfarenhet ersättas med uppdragsansvarigs referenser från anställningar inom relaterade
områden, som säkerställer uppdragsansvarigs förmåga att utföra i upphandlingen
efterfrågad tjänst.

3.6.5 Uppdragsansvarig
Verksamheten ska ha en för uppdraget utsedd ansvarig som kommer att inneha
ledningsansvaret för den operativa verksamheten.
Särskilda krav på uppdragsansvarig:
- Dokumenterad relevant högskoleutbildning motsvarande 80-120 högskolepoäng enligt
äldre studieordning eller 180 högskolepoäng enligt nuvarande högskoleutbildning med
vård- eller social inriktning, exempelvis hälso- och sjukvårds utbildning eller
socionomutbildning eller motsvarande.
- Minst två (2) års erfarenhet inom området och minst sex (6) månaders erfarenhet av
arbetsledning.
- Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
- Meritförteckning på uppdragsansvarig ska bifogas som separat bilaga till
anbudssvaret.
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Om den som ansvarar för den dagliga ledningen saknar den formella utbildning som anges
ovan, förbehåller sig staden rätten att göra en bedömning av redovisad kompetens före
eventuellt godkännande. För att en sådan bedömning ska komma i fråga, ska anordnaren i
sin ansökan bekräfta att denne har minst 24 månaders sammanhängande erfarenhet som
arbetsledare med personal- och ekonomiansvar inom social omsorg.
Ovanstående ska kunna styrkas vid ansökan. Förutom namngiven verksamhetsansvarig
ska det finnas en namngiven ersättare. Byte av verksamhetsansvarig ska skriftligen
anmälas till staden.

3.6.6 Personella resurser
Utföraren ska redovisa att tillräckliga personalresurser, med för uppdraget tillräcklig
utbildning, kompetens och erfarenhet, finns för att kunna utföra uppdraget.
Särskilda krav på personal:
- Minst 40% av tillsvidareanställd personal ska ha treårig omvårdnadsutbildning på
gymnasienivå eller annan utbildning som är likvärdig. Resterande personal ska ha minst
två (2) års erfarenhet av omvårdnadsarbete.
- Inom tre månader efter nyanställning av personal ska utbildning motsvarande gymnasial
omvårdnadsutbildning erbjudas.
- Vikarier vid långtidsfrånvaro ska ha likvärdig utbildning så att inte kravet om minst 40%
enligt ovan underskrids.
- För övrig personal (exempelvis timanställda), om den saknar utbildning och erfarenhet
enligt ovan, ska det alltid finnas en möjlighet att få handledning av en erfaren kollega.
- Samtliga personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift på ett sådant sätt att
kundens trygghet och säkerhet inte åsidosätts vad gäller kommunikation, ge och ta emot
instruktioner, rapportering och dokumentation.
- Om utföraren anställer anhörig/närstående för att utföra uppdraget, ska denne uppfylla
samma särskilda krav på personal som i punkterna ovan, förutom i de fall då kund
befinner sig i stadiet av vård i livets slutskede, s.k. palliativ vård.

Specialistkompetens:
- Utföraren ska redovisa sin tillgång till specialistkompetens inom t.ex. särskild
omvårdnadspedagogik, demens, psykiatri m.m.
Arbetsintroduktion
Utföraren ska ge omsorgspersonal teoretisk och praktisk introduktion i samband med
anställning samt därefter erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling och handledning.
All personal ska behärska svenska språket såväl i tal som i skrift.
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3.6.7 Tillgänglighet och bemanning
Utföraren ska ha den bemanning och den tillgänglighet som verksamheten kräver.
Ledningsfunktion ska finnas tillgänglig på plats minst under kontorstid.
Jour/beredskap/telefonkontakt ska vara i funktion från kl.07.00 innan och efter kontorstid
fram till kl.22.00, årets alla dagar. Syftet är att personalen alltid ska ha någon ansvarig
med ledningsfunktion att vända sig till vid svårigheter.
Utföraren ska ha vikarietillsättning från första dagen vid både kort och långtidsfrånvaro
(sjukdomar, semester, m.m.) och ska i anbudet redovisa rutin för vikariehanteringen.

3.6.8 Corporate Social Responsibility
Utföraren ska i anbudet redogöra för i vilken utsträckning hänsyn tas till sociala, etiska
och miljömässiga hänsyn i verksamheten.

3.7 Godkännande av utförare
Sökande som uppfyller de krav som framgår i förfrågningsunderlaget kommer att prövas
för ett slutgiltigt godkännande som utförare. Godkännandet förutsätter att sökanden gör
trovärdigt att denne kommer att kunna fullgöra uppdraget i enlighet med de ”ska-krav”
som finns redogjorda för i förfrågningsunderlaget. Sökanden ska muntligt vid möte med
handläggare kunna redogöra för hur uppdraget kommer att genomföras innan
socialnämnden beslutar om godkännande.

3.8 Beslut, underrättelse och avtal
Inkommen ansökan ska öppnas och registreras snarast möjligt. Handläggningstiden är
högst 14 dagar, förutom under juni-augusti då den kan uppgå till 30 dagar.
Förvaltningen granskar ansökan och fattar beslut på delegation av socialnämnden.
Om LOV- handläggaren är ledig under terminstid finns reservation att handläggningstiden
kan fördröjas till 30 dagar likt sommarmånaderna.
Varje inkommen ansökan kommer att behandlas och avslutas med ett beslut om ett
godkännande eller inte godkännande av ansökan i de fall ställda krav ej uppfylls. Beslut
fattas av LOV-handläggaren på delegation av socialnämnden. Den sökande informeras
skriftligt omgående efter att beslut fattats.
Om sökande inte blivit godkänd eller anser att ansökan handlagts felaktigt kan denne
ansöka om rättelse i enlighet med 10 kap. LOV.
Godkänd utförare ska för att få utföra uppdrag inom ramen för denna upphandling, ha
tecknat avtal med socialnämnden. Avtalstecknande och igångsättande av utförande
verksamhet ska ske inom 60 dagar från underrättelse om godkännande, om inte annat
godkänts av socialnämnden.
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Kommersiella villkor
4.1 Avtalstid
Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. I bilaga 5 finns en
avtalsmall. Avtal löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för utföraren samt med
180 dagars uppsägningstid för socialnämnden. För utföraren kan uppsägning inte ske
förrän tidigast 180 dagar efter avtalets tecknande, vilket innebär att ett avtal med en
godkänd utförare inte kan upphöra förrän efter 270 dagar.

4.2 Avtalshandlingars inbördes rangordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.

skriftliga ändringar och tillägg till avtalet
avtalet med bilagor
förfrågningsunderlaget med bilagor
kompletteringar till ansökan
ansökan med bilagor

Ändringar och tillägg till avtalet kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behörig företrädare för socialnämnden och utförare.

4.3 Ersättning och prisjustering
I timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande. Ersättning per timme är
beräknat så att det ska täcka lönekostnader för restid och annan tid som inte utförs hos
kunden, enligt nedan:
-

-

-

Personalkostnader:
genomsnittslön, semester- och vikarietillägg, sjuklön och PO-tillägg för den
personalkategori som avses.
Administration:
arbetsledning, hantering av ekonomi, personal och lön, arbetskläder och arbetstekniska
hjälpmedel, lokaler, fortbildning, telefoni, IT/data, och annan utrustning för tjänstens
utförande.
Kringtid:
tid för förflyttning, transporter och resor, inklusive för inom staden kostnader för
lämpliga transporthjälpmedel och drivmedel, samt tid för dokumentation, kontakter,
planering och möten, utbildning.
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Med timersättning avses ersättning för den tid som beviljats brukaren och beställts av
socialnämnden för utförande av anordnaren hos kunden.
Ersättning betalas för av socialnämnden beställd och av utföraren utförd insats/tid hos
kunden.
Den av socialnämnden beställda tiden ska ses som maxtid för vad som ersätts. Någon
annan ersättning än timersättning medges inte.

Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKL:s omsorgsprisindex (OPI), beräknat
enligt följande:
Ersättningsbeloppet får årligen räknas upp i enlighet med förändringarna i SKL:s OPI.
Som exempel får första uppräkning ske i januari 2013 baserat på förändringen mellan
2011 och 2012.

Aktuella ersättningar för 2014:
Omsorgsinsatser
Tätort:
Skärgård:

368 kronor per utförd timme.
496 kronor per utförd timme.

Serviceinsatser
Tätort:
Skärgård:

329 kronor per utförd timme.
457 kronor per utförd timme.

4.4 Uppstartsersättning
Uppstartsersättning för ny kund utbetalas endast en gång per utförare.
Anordnare som godkänts av socialnämnden erhåller en timmes ersättning per ny kund.

4.5 Ersättning vid frånvaro
Om kunden vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade att
utföras, ska detta anmälas till utföraren. Förändringen ska dokumenteras och anmälas till
socialnämnden enligt upprättad rutin. Bilaga 8.
Om kunden oplanerat och tillfälligt inte tar emot en insats vid enstaka dag eller tillfälle
ska detta dokumenteras av utföraren. På tidrapporten noteras så kallad ”bom-tid”.
Utföraren ersätts enligt gällande timersättning för detta enstaka tillfälle.
Vid oplanerad längre frånvaro, exempelvis när kund blir inlagd på sjukhus eller vistas på
korttidsboende ska detta dokumenteras av utföraren.
Ersättning betalas inte till utförare för tid som inte utförts.
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4.6 Moms
Vaxholms stad tillämpar en momskompensation som utgör ca 2 %.

4.7 Utbetalning av ersättning
Tidrapporter ska upprättas enligt vid var tid gällande av socialnämnden upprättade rutiner.
För varje kund som har biståndsbedömda omsorgsinsatser ska utföraren fylla i den av
socialnämnden upprättade tidrapporten, bilaga 7. Varje utförd tid hos kund skrivs in i
tidrapporten och undertecknas av utföraren och kund eller förmyndare om kunden själv ej
är förmögen att underteckna.
Tidrapporten bifogas fakturan och skickas till anvisad fakturaadress, senast första
vardagen i ny månad och utgör underlag för utbetalning av ersättning till utföraren.
Anordnaren fakturerar socialnämnden det antal timmar som redovisats på timrapporterna.
Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott.

4.7.1 Fakturerings- och betalningsvillkor
Vaxholms stad har infört elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor
scannas och tolkas. För att fakturan ska komma till rätt enhet och bli betald i rätt tid är det
obligatoriskt att skriva en sexsiffrig referenskod i fältet ”Er referens”.
Fakturaadress:
Vaxholms stad
Fakturor
Box 1
185 21 Vaxholm
Glöm ej att ange referensnumret under ”Er referens” som är 21 74 00.
Observera att det till fakturaadressen endast ska sändas pappersfakturor och dess bilagor.
Annan post, t.ex. reklam, företagsinformation etc. ej får bifogas utan ska skickas till
stadens ordinarie adresser för att nå rätt mottagare. Vidare ska inte fakturorna vara
försedda med gem, vara häftade eller ha annan för scanning försvårande utformning.
Obligatoriska uppgifter på alla fakturor:
- referenskod under ”Er referens”
- fakturadatum och förfallodag
- OCR-nr eller faktura-nr
- bankgiro, plusgiro eller bankkonto
- fakturabelopp
- moms i kronor per momssats
- totalt momsbelopp
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- organisationsnummer/personnummer
- uppgift om F-skattsedel
Om fakturan är ofullständig eller felaktig kommer den att returneras för komplettering,
innan betalning kan ske. Vaxholms stad accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor på
grund av att ovanstående uppgifter saknas.
Betalningsvillkor:
Betalning erläggs 30 dagar efter erhållen faktura.
Fakturerings- och expeditionsavgifter och liknande godtages ej.

4.8 Underentreprenör
Anlitande av underentreprenör ska medges skriftligt av socialnämnden. Utföraren
ansvarar för att anlitad underentreprenör uppfyller de krav som anges i detta
förfrågningsunderlag, upprättat avtal och i övrigt följer de krav som framgår av Lag om
valfrihetssystem.
Om socialnämnden medger att en underentreprenör får anlitas är det utföraren ansvar att
vid alla tillfällen informera alla berörda om underentreprenören och dennes företrädare.

4.9 Ändring av villkor på grund av politiska beslut
Socialnämnden har rätt att, genom politiska beslut, ändra villkoren i de riktlinjer, policys
och priser som tillämpas enligt detta avtal.
Om anordnare med vilken socialnämnden har avtal inte vill bli bunden av de ändrade
villkoren ska anordnaren inom 30 dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt,
skriftligen meddela socialnämnden att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant
meddelande inte mottagits av socialnämnden inom den angivna tidsfristen blir utförare
bunden av de ändrade villkoren från och med den dag socialnämnden angivit i
ändringsmeddelandet, som inte får vara tidigare än tidpunkt för meddelandets avsändnings
datum.
Om utföraren inte accepterat ändringen inom angiven tid betraktas avtalet som uppsagt
och upphör att gälla 90 dagar efter det att tidsfristen för besvarande löpt ut.

4.10 Avbrytande av valfrihetssystem
Socialnämnden kan besluta att ändra eller avbryta beslutet om att tillämpa
valfrihetssystem enligt LOV. Om socialnämnden ännu inte godkänt en sökande kommer
den sökande att få information om att tillämpningen avbrutits. Om parterna ingått avtal
kommer socialnämnden att säga upp avtalet med befintlig utförare. Uppsägningstiden är
då 120 dagar.
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4.11 Omförhandling av avtalsvillkor
Part får påkalla omförhandling av bestämmelserna i upprättat avtal om ändrade förhållanden
gör att bestämmelsen väsentligen motverkar de förutsättningar som detta avtal bygger på.
Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet blivit känt
för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldighet att
fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess att en eventuell ny överenskommelse träffats.

4.12 Avtalsbrott och hävning av avtal
Brister utföraren eller av denne anlitad underleverantör i fullgörandet av sitt åtagande eller
åsidosätter upprepade gånger sina förpliktelser enligt detta avtal, äger socialnämnden rätt
att häva avtalet.
Socialnämnden kommer vid fel/brist*, att tillsända utföraren en skriftlig varning.
Utföraren ges i varningen en tidsfrist inom vilket felet/bristen ska vara åtgärdad samt hur
och när information om åtgärderna ska lämnas till socialnämnden. Rättas inte felet/bristen
inom nämnd tidsfrist kommer avtalet hävas skriftligen, hävningen gäller med omedelbar
verkan, eller med tidpunkt som socialnämnden fastställer.
* med fel/brist avses även om förutsättningarna ändrats för ett förtroendefullt samarbete
som rubbas i något avseende.
Om fel/brister, även av skilda slag, förekommer med regelbundenhet och oavsett om de
var för sig åtgärdas inom rimlig tid kan dessa fel/brister utgöra grund för hävning av
avtalet. Om tre (3) skriftliga varningar tillsänts utföraren under en tidsperiod om sex (6)
månader, oaktat att felen/bristerna rättats inom uppsatta tidsfrister, anses grund för
hävning av avtalet föreligga. Även i de fall vite har utgått med anledning av fel/brister etc.
föreligger grund för hävning av avtalet enligt ovan.
Om hävningsgrund föreligger har skadelidande part rätt till skadestånd med faktiska
merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, inkassokostnader och liknande
som åberopad hävningsgrund förorsakat drabbad part, oavsett om hävning begärs eller
inte.
Kontraktsbrott av väsentlig betydelse och som utgör hävningsgrund föreligger bland annat
om:
-

om utföraren byter verksamhetsansvarig utan stadens godkännande,
om utföraren inte längre uppfyller de villkor som ställts i förfrågningsunderlaget,
om utföraren inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter
och övriga betalningsåligganden som enligt lag åvilar arbetsgivare/uppdragstagare,
om utföraren tar ut avgift för tjänst som ingår i biståndsbeslutet av enskild kund,
om utföraren vidtar åtgärder som strider mot lag, gällande författning eller god sed på
arbetsmarknaden,
om tillsynsmyndighet riktat allvarlig kritik mot utförarens verksamhet,
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-

-

om utföraren nekar ta emot den kund som valt utföraren som utförare av den tjänst
kunden har rätt till,
om stadens verksamhetstillsyn/verksamhetsuppföljning visar på allvarliga brister eller
om utförare väsentligt misskött uppdraget och inte vidtagit effektiva åtgärder för att
avhjälpa fel eller brist, samt
i övrigt brister i fullgörandet av de skyldigheter som åligger utförare i enlighet med
detta förfrågningsunderlag om bristen enligt stadens bedömning är väsentlig.

Om förhållanden enligt 7 kap. 1§ LOV föreligger, så äger staden rätt att omedelbart häva
avtalet.
Hävning ska föregås av en hävningsförklaring undertecknad av behörig företrädare för
respektive part.
Hävning gäller omedelbart eller vid tidpunkt som parterna överenskommer.

4.13 Avtalets upphörande i vissa fall
Om utföraren saknar uppdrag under en period av 12 månader upphör avtalet att gälla utan
uppsägning. Anordnaren har därefter möjlighet att göra en ny ansökan om godkännande
som utförare.

4.14 Överlåtelse av avtal eller uppdrag
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan socialnämndens
skriftliga medgivande.

4.15 Vite
Om utföraren inte utan dröjsmål eller inom tid som angivits av socialnämnden i varning
hörsammar en begäran från socialnämnden om rättelse av väsentligt fel eller brist, har
socialnämnden, i stället för rätt att häva avtalet, rätt till vite.
Vite ska utgå från och med den dag utföraren är i dröjsmål med rättelsen av det väsentliga
felet/bristen, alternativt från och med dag följande på dag som angivits av socialnämnden i
varning.
Vite utgår till och med den dag då utföraren till fullo åtgärdat bristen och meddelat
socialnämnden om vidtagen åtgärd. Vite förfaller till betalning 30 dagar efter det att det
väsentliga felet eller bristen upphört.
Vitesbeloppet är 1-10 tkr per dag.
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Straffavgift kan utkrävas av staden om utföraren:
-

brister i sina skyldigheter att inhämta skriftligt godkännande från staden, före
anlitande av underentreprenör. Staden har i sådant fall rätt att begära straffavgift med
5-15 tkr för varje företag som anlitats utan stadens godkännande. Staden är därutöver
berättigad att häva avtalet.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.16 Skadeståndsskyldighet
Utföraren svarar i förhållande till socialnämnden för skadestånd, som socialnämnden på
grund av vållande hos utföraren eller av utföraren anlitade underanordnare/uppdragstagare
eller annan som utföraren ansvarar för, kan komma att förpliktigas utge till tredje man.
Om anordnaren anlitar personal som utför uppdrag för socialnämnden utan att erlägga
skatt och sociala avgifter, har socialnämnden i sådant fall rätt att utkräva skadestånd med
20 tkr för varje person och månad som anlitats utan att vederbörliga skatter och avgifter
erlagts. Socialnämnden är därutöver berättigad att häva avtalet.

4.17 Försäkringar och skadeståndsanspråk
Utföraren ska omedelbart efter undertecknandet av avtalet och för avtalad verksamhet
teckna och under hela avtalstiden vidmakthålla erforderliga försäkringar som håller
socialnämnden skadelös vid skada vållad av utföraren, anställd, tredje part eller annan
som utför insats på uppdrag av utföraren.
Försäkringarna ska vara på sådana belopp och övriga villkor, som är sedvanliga för den
verksamhet som avtalet avser.
Utföraren försäkringsansvar omfattar samtliga produkter och tjänster som omfattas av
avtalet.
Kopia på försäkringsintyg ska omedelbart skickas in till stadens LOV- handläggare
efter utfärdandet.
Utförarens ansvarar för person-, förmögenhets- och sakskador som utföraren eller annan
för vilken denne ansvarar, orsakar genom fel eller försummelse.

4.18 Insyn i utförares verksamhet
Socialnämnden har, när som helst under avtalstiden, rätt att granska utföraren fullgörande
av sina skyldigheter enligt detta avtal och att fakturerad ersättning är avtalsenlig.
I de fall resultatet av kontroller påvisar felaktighet i utföraren utförande av avtalat
åtagande, ska utföraren ersätta socialnämnden för de merkostnader som detta orsakar.
Vaxholms stad och skattemyndigheten har en överenskommelse vilken innebär att staden,
med skattemyndighetens hjälp, återkommande tar fram information om att anlitade
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utförare, övriga uppdragsgivare och deras underentreprenörer är registrerade till moms, är
registrerade som arbetsgivare, innehar F-skatt samt om de har skatteskulder hos skatteoch/eller kronofogdemyndighet.
Utföraren ska ge socialnämnden insyn i utföraren ekonomiska ställning genom att, senast
1 april året efter det år informationen avser, lämna in årsredovisning. Stadens revisorer ska
äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera
den avtalade verksamheten. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka för att underlätta
deras arbete.
Socialnämnden kan uppdra åt fristående konsult, revisor eller liknande, att utföra
uppföljning, kontroll eller utvärdering. Utföraren förbinder sig i sådant fall att bereda
denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag.

4.19 Meddelarskyldighet
Finner utföraren att någon av nedan angivna händelser kommer att inträffa eller framstår
såsom sannolik att inträffa ska denne omgående, utan dröjsmål, skriftligen informera
socialnämnden därom:
- Ägarbyte eller ändrad bolagsform.
- Konkurs, betalningsinställelse.
- Omständigheter som kan försvåra samarbetet mellan parterna.

4.20 Befrielsegrunder (force majeure)
Avser händelser utom parternas kontroll så som krigshändelse, omfattande arbetskonflikt,
bojkott, blockad eller annan omständighet som parterna inte kan råda över och som
förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar part i nödvändig
omfattning från fullgörandet av dessa skyldigheter.
Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till vilken grad denne inte kan fullgöra
sina åtaganden. Parterna ska omedelbart informera varandra om det föreligger
omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

4.21 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän svensk domstol med tillämpning
av svensk rätt. Utföraren får inte avbryta eller uppskjuta fullföljandet av de prestationer
som avtalats med åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår.
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4.22 Viljeinriktning
Parterna är medvetna om att avtalet inte kan reglera samtliga frågeställningar och
händelser som kan tänkas uppkomma till följd av ständig utveckling och förändrade
förhållanden.
Parterna ska sträva efter att anpassa sig till de nya förhållanden som kan uppstå under den
löpande avtalstiden för att på så sätt tillgodose varandras ändrade förutsättningar och
behov. Avtalet bygger på ömsesidigt förtroende mellan parterna.

Krav på tjänsten
5.1 Inför och i samband med genomförande av uppdrag
Mål och värdegrund:
Vård och omsorg i Vaxholms stad ska vara av god kvalitet och verka för att äldre och
funktionshindrade får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.
Människor ska bemötas med lyhördhet, intresse och engagemang. Självbestämmande och
integritet ska respekteras.
Hemtjänsten ska ha sin utgångspunkt i att den enskildes funktioner för den dagliga
livsföringen upprätthålls, att uppmuntra till att bibehålla intressen och sociala nätverk och
att ofrivillig social isolering motverkas. Insatserna ska utformas tillsammans med den
enskilde och vid behov med den anhörige eller närstående. Den enskilde ska ges möjlighet
till inflytande över insatsernas utformning och tider när hjälpen kan ges.
Verksamheten ska präglas av:
Kontinuitet
- Servicen och omsorgen ska präglas av god personalkontinuitet, omsorgskontinuitet
och tidskontinuitet.
Integritet
- Insatserna ska ges med lyhördhet för den enskildes vanor, behov, förutsättningar och
önskemål. Den enskilde ska känna sig respekterad och väl bemött i kontakterna med
sökanden.
Självständighet
- Den enskilde ska stimuleras att upprätthålla sina förmågor och resurser.
Trygghet och säkerhet
- Den enskilde ska kunna lita på att han/hon får den service och omsorg han/hon
behöver och känna sig trygg med de insatser han/hon får. Den enskilde ska ha en
kontaktman och en namngiven ersättare för densamme.
Delaktighet
- Den enskilde ska känna sig delaktig och kunna påverka de insatser han/hon erhåller.
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Tillgänglighet
- Den enskilde ska i god tid få information om eventuella förändringar i verksamheten.
- Den enskilde ska lätt kunna komma i kontakt med personal inom vården och
omsorgen.
Gott bemötande
- Den enskilde ska bemötas med respekt, vänlighet, hänsyn och engagemang.

Systematiskt kvalitetsarbete
- Verksamheten ska tillämpa SOSFS 2011:9 för att utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet.
Uppdraget innebär att i Vaxholms stad bedriva hemtjänst i ordinärt boende till de personer
som har beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen och som väljer utförare inom
valfrihetssystemet lagen om valfrihetssystem, LOV.

5.1.1 Biståndsbeslut och myndighetsutövning
Socialnämndens biståndshandläggare utreder och beslutar enligt socialtjänstlagen efter
ansökan från den enskilde om vilka hemtjänstinsatser den enskilde ska få och
omfattningen av dessa.
Till stöd för biståndsbedömningen finns lagar, förarbeten, domstolspraxis och
socialnämndens riktlinjer. Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande service- och
omsorgsinsatser inom avdelningen för myndighetsutövning äldre- och
funktionshindersomsorg, framgår av bilaga 9 och bilaga 9b.

5.1.2 Information och marknadsföring
I samband med biståndsbeslutet informerar socialnämndens biståndshandläggare på ett
neutralt sätt kunden om valfrihetssystemet och vilka utförare som finns att välja mellan.
Inför valet av utförare ska socialnämnden ge kunden, närstående och allmänhet neutral
information om vilka utförare av omsorgsinsatser som finns inom stadens
valfrihetssystem.
Information ska finnas dels i en informationsmapp och dels på stadens webbsida,
www.vaxholm.se
Om kunden vill ha information om utförare utöver det som står på stadens hemsida
kommer kunden hänvisas till utförarnas egna hemsida.
Socialnämndens information är utformad på ett likvärdigt sätt för samtliga utförare och
ska innehålla uppgifter om:
-

Åtagandet: vilka tjänster som ges,
Information om anordnaren: verksamhetsidé, kompetens, speciell inriktning,
kvalitets- och verksamhetsmål, språkkunskaper, eller annat som vill framhållas,
Kontaktuppgifter: adress, telefon och e-postadress,
Tilläggstjänster: vilka typer av tilläggstjänster som erbjuds,
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-

Uppföljning: resultat från verksamhets- och kvalitetsgranskningar.

Utföraren ska lämna underlag för information om sin verksamhet i samband med ansökan
och avtalstecknandet.
Om utföraren vill ändra eller komplettera sin information till kunderna ska detta anmälas
skriftligt till socialnämnden. Förutsatt att förändringarna är i överensstämmelse med
upprättat avtal justerar socialnämnden informationsmaterialet inom 14 dagar.
Utföraren har rätt att marknadsföra sin egen verksamhet. Socialnämnden förutsätter att
utföraren marknadsföring är utformad på ett sådant sätt att den enskilde inte uppfattar den
som påträngande och att den i övrigt är etiskt försvarbar.

5.1.3 Kundens val eller icke-val
Kunden gör sitt val av utförare i samband med ansökan om hemtjänst
Om en kund är i behov av så akuta insatser att val inte hunnit eller kunnat göras kommer
den akuta insatsen att utföras av hemtjänsten som bedrivs i stadens egen regi. Så snart det
är praktiskt möjligt ska kunden erbjudas att välja utförare.
I fall kunden inte gör något aktivt val tilldelas uppdrag mellan utförare enligt
turordningslista. Kunden kan, om och när den vill, byta utförare.
De kunder som vid valfrihetssystemets införande har staden som utförare av
omsorgsinsatserna kommer att informeras på samma sätt som nya tillkommande kunder
och erbjudas möjligheten att välja annan utförare.

5.1.4 Kundens rätt att välja och byta utförare
En kund har alltid rätt till, men ingen skyldighet, att välja och byta utförare. Denna rätt är
en av grundpelarna i ett valfrihetssystem.
Om kunden önskar byta och välja en annan utförare ska hon eller han ta kontakt med
ansvarig biståndshandläggare.
När kunden har valt ny utförare meddelar biståndshandläggaren den ursprungliga
utföraren att kunden ska byta till en ny. Detta meddelande ska lämnas omgående
skriftligen och bekräftas av utföraren.
Den tillträdande utföraren ska inom 7 dagar från bekräftelse inleda verkställighet och
börja med att utföra sitt uppdrag. Avlämnande utförare ska i god tid dessförinnan
överlämna nödvändig information.
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5.1.5 Kundens avgifter
Kunden betalar avgift för omsorgsinsatser enligt av socialnämnden fastställd taxa.
Utföraren får inte ta ut någon avgift för insatser som utförs inom biståndsbeslutet och
stadens beställning. För tilläggstjänster gäller vad som framgår av avsnitt 2.5
”Tilläggstjänster”.

5.2 Vid genomförande av uppdrag
5.2.1 Överlämnande av uppdrag
Socialförvaltningens biståndshandläggare överlämnar uppdrag till anordnaren genom att
via beställningsblankett lämna uppgifter om kund och beviljade insatser. Blanketten faxas
till anordnaren. Faxen ska vara placerad på ett sådant ställe att sekretess bibehålls.

5.2.2 Mottagande av uppdrag
Utföraren ska:
- Snarast bekräfta att uppdrag mottagits inom ett (1) dygn till biståndshandläggaren via epost. Beställningar som lämnats före kl. 14 vardagar ska bekräftas samma dag. Övriga ska
bekräftas senast kl. 14 efterföljande vardag.
I bekräftelsen till biståndshandläggaren anges beräknad tidpunkt när uppdraget planeras
påbörjas. Utföraren ska kontakta ny kund senast inom två (2) arbetsdagar efter kvitterat
uppdrag för överenskommelse om tid för planering av omsorgsinsatser. När insats
påbörjas ska datum för verkställighet meddelas biståndshandläggaren per fax eller
avidentifierad e-post.
När utföraren tar kontakt med kunden görs tillsammans en planering för insatserna genom
upprättande av en genomförandeplan. Kopia på genomförandeplanen skickas därefter till
biståndshandläggaren inom fyra (4) veckor efter att ärendet påbörjats.
- Inleda dokumentationen i kundpärm/rättssäkert IT-system och tillsammans med kunden
och/eller dennes företrädare upprätta en genomförandeplan enligt socialnämndens
anvisningar, se bilaga 12. Genomförandeplanen ska sammanställas av kontaktmannen i
nära samverkan med kunden, undertecknas av båda och finnas tillgänglig senast 30 dagar
efter påbörjad insats. Kopia av genomförandeplanen faxas till biståndshandläggaren, som
granskar planeringen och följer upp hur biståndsbesluten verkställs.
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5.2.3 Omsorgsinsatsernas delområden
Omfattning
Uppdraget är att utföra service- och omvårdnadsinsatser hos personer med beviljad
hemtjänst.
Service- och omsorgsinsatser i ordinärt boende ska utföras mellan 07.00 – 22.00,
alla dagar, året om.
Hemtjänst är ett individuellt behovsprövat stöd som generellt består av följande insatser:

(OMVÅRDNADS- ) OMSORGSINSATSER
Nedan beskrivna insatser är definierade som omvårdnadsinsatser av socialnämnden i
Vaxholms stad:
Personlig omvårdnad, personlig hygien, dusch, hemmets skötsel, måltidsservice, tillsyn,
trygghetsringning/telefonkontakt, social samvaro och ledsagning. Omvårdnad vid livets
slut.

Personlig omvårdnad
Insatsen innebär att få hjälp med sådant som innebär svårigheter för kunden att klara i sin
vardag, men som är nödvändigt för att uppnå en skälig levnadsnivå.
Innehåll:

På- och avklädning, förflyttning, hämta tidning/post, handräckning
av medicin, hjälp vid externa kontakter som är nödvändiga för den
dagliga livsföringen (t.ex. vårdcentral, inkontinenshjälpmedel etc),
skötsel av hjälpmedel.

Personlig hygien
Insatsen innebär hjälp med det kunden inte klarar själv.
Innehåll:

Hjälp med övre- och nedre toalett, hjälp vid toalettbesök,
munhygien, rakning, insmörjning.

Dusch
Insatsen innebär att få hjälp helt eller delvis i samband med dusch.
Innehåll:

Helkroppstvätt, hårtvätt, torkning, kamning/borstning, nagelvård,
insmörjning, iordningställande av badrum efter dusch.

OBS! Nagelvård på fötter ska inte utföras på kunder med diabetes eller andra medicinska
fotproblem. Dessa ska hänvisas till medicinsk fotvårdsspecialist.

Hemmets skötsel
Insatsen innebär hjälp med att hålla hemmet i godtagbart skick för att kunden ska uppleva
trivsel och trygghet.
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Innehåll:

Hjälp att bädda sängen, vid behov ta ut sopor, diska, vattna
blommor, avtorkning på ytor i kök och badrum.

Måltidsservice
Den som inte själv kan tillreda sina måltider ska garanteras få hjälp med att iordningsstäla
tre måltider per dag och eventuella mellanmål.
Insatsen innebär också att den som inte kan inta sin mat och dryck självständigt ska få
hjälp med detta. Sällskap vid måltid kan också beviljas. Sondmatning är en hälso- och
sjukvårdsinsats och ingår inte.
Innehåll:

Handräckning i samband med måltid, värma/tillreda mat,
duka/duka av, diska, stöttning/utförande av mat- och dryckintag.
Förberedelser inför matlagning kan beviljas, t.ex. skala rotfrukter,
om kunden själv kan utföra matlagningen eller värma färdiglagad
mat. Enklare matlagning kan också förekomma.

Tillsyn
Insatsen innebär att kunden får tillsyn av hemtjänstens personal utöver vad som ingår i
samband med att varje insats utförs. Insatsen kan exempelvis beviljas den som har
omfattande omvårdnadsbehov eller känner stark oro.
Innehåll:

Se till att allt är väl hos kunden – om inte, ge hjälp eller tillkalla
hjälp.

Trygghetsringning/telefonkontakt
Insatsen innebär att personal kontaktar kunden per telefon för att tillgodose behovet av
trygghet.

Social samvaro
Insatsen innebär att tillgodose kundens existentiella behov.
Innehåll:

Promenader, samtal, biblioteksbesök, lässtunder.

Ledsagning
Insatsen innebär att bli ledsagad av personal till och från någon aktivitet, när inte anhörig
eller någon frivilligorganisation har möjlighet att bistå med hjälp.
Innehåll:

Ledsagning till aktivitet t.ex. läkarbesök, tandläkare, frisör etc.

Post- och bankärende beviljas endast i undantagsfall, då närstående inte finns som kan
bistå och i avvaktan på beslut om god man eller annan legal företrädare.
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ÖVRIGA INSATSER
Avlösning i hemmet
Insatsen innebär avlösning/avlastning i hemmet, hos kund där anhörig tillgodoser kundens
omvårdnadsbehov.
Avlösning kan också omfatta omvårdnad vid livets slut, dvs då kund valt/önskar att dö
hemma.
Innehåll:

Personal avlöser anhörig, som annars tillgodoser kundens
omvårdnadsbehov i hemmet.

Avlösning
-

Avlösning ges till personer i form av hemtjänstinsatser när någon vårdar en närstående
i hemmet. Insatsen kan ges då den som vårdar är i behov av att vila, avkoppling eller
för att kunna uträtta sysslor eller egna aktiviteter i eller utanför hemmet.

SERVICEINSATSER
Följande insatser är definierade som serviceinsatser av socialnämnden i Vaxholms stad
och ingår i valfrihetssystemet.

Städning
-

Städning av 1-3 rum, hall, kök och badrum. Frekvens; en gång var tredje vecka.

Tvätt/klädvård
-

Insatsen innebär att maskintvätta i maskin belägen i fastighetens gemensamma
tvättstuga, i den enskildes bostad eller på sådant sätt som anordnaren
administrerar.
Frekvens; en gång varannan vecka.

Inköp
-

Insatsen omfattar inköp av dagligvaror från närmaste välsorterade affär.
Frekvens; en gång/vecka.

Matdistribution
-

Insatsen innebär att få färdiglagat huvudmål levererat till hemmet. Maten
beställs som hel- eller halvabonnemang, till självkostnadspris. För leverans till
kundens hem uttas ingen avgift.
Matdistribution är upphandlat enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och
sköts av entreprenör. Iordningsställande av måltider hos kund är en insats inom
hemtjänsten (måltidsservice).
Insatsen beslutas med förenklad biståndshandläggning.
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De olika insatserna beviljas och utförs i enlighet med stadens riktlinjer för service- och
omsorgsinsatser. Bilaga 9a och bilaga 9b.
Omfattningen av insatserna framgår av biståndsbeslut och beställning (beräknad
tid/månad). Den beviljade tiden beräknas utifrån en grundtid som handläggaren anpassat
efter individuella behov och utgör ett riktmärke för den hjälp som ska ges och den
ersättning som utbetalas.

5.2.4 Hälso- och sjukvårdsinsatser
Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen kan inte beviljas enligt Socialtjänstlagen.
Särskilt huvudmannaavtal mellan Stockholms läns landsting och Vaxholms stad, som
reglerar ansvaret och därmed delegering av HSL-insatser i ordinärt boende, finns inte.
I de fall socialnämndens biståndshandläggare utfärdat tandvårdsstödsintyg till kund, ska
anordnaren delta vid munhälsobedömningar hos kund årligen.

5.2.5 Samverkan angående larm- och nattinsatser
Socialnämnden kommer att behålla ansvaret för nattillsyn och trygghetstelefoni.
-

-

Utföraren ska samverka med stadens egenregi för nödvändig
informationsöverföring vad gäller trygghetslarm och när larm blivit åtgärdat hos
den enskilde.
Utföraren ska samverka med stadens nattpersonal så att den enskildes hela
stödbehov kan utföras med god kvalitet.

5.2.6 Samverkan med LOV-handläggare, biståndshandläggare,
landsting m.fl.
-

-

Utföraren ska minst två (2) gånger per år återkoppla verksamhetsdriften till
socialnämndens LOV-handläggare.
Utföraren är skyldig att medverka på månatliga uppföljningsmöten tillsammans
med biståndshandläggare för att följa upp förändringar i den beviljade insatsen
hos kund.
Utföraren ska samverka med primärvård eller den av landstingets
beställarorganisation utsedda vårdgivaren, anhöriga och andra för den enskilde
viktiga personer och organisationer liksom gode män och förvaltare.
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5.2.7 Basala hygienrutiner
Personalen ska alltid tillämpa basala hygienrutiner i omsorgsarbetet.
Utföraren ansvarar för att personalen har god kännedom om rutinerna samt skapa
förutsättningar för att dessa följs, skyddskläder ska tillhandahållas av anordnaren.

De vårdprogram som är aktuella vid utförandet av hemtjänstinsatserna ska följas av
utföraren och dennes personal.
Vårdprogram för t.ex. MRSA och ESBL, för öppen hälso- och sjukvård samt omsorg i
Stockholms län, oavsett huvudman skall följas. Se www.vardhygien.nu.
Rekommendationer utfärdade av RKHK (Regional Kommunal Hygienkomitte) för
hemtjänst finns på SKL´s hemsida: www.KSL.se.

5.2.8 Kost och måltider
-

-

Omsorgspersonalen ska ha grundläggande kunskaper om matens betydelse för
äldre, grundläggande kunskaper i matlagning och adekvata kunskaper i
näringslära och livsmedelshygien.
Utföraren ska se till att måltiderna fördelas under dagen enligt den enskildes
behov, önskemål och biståndsbeslut.

5.2.9 Omfattande vård- och omsorgsbehov samt vård i livets
slutskede
Den enskilde ska ges möjlighet att bo kvar hemma trots omfattande behov av vård och
omsorg. Den enskilde ska ges en professionell omvårdnad och miljön runt den enskilde
ska ge förutsättningar för en upplevelse av trygghet och ro. Den enskilde ska få dö med
värdighet och hänsyn ska tas till religion och etnisk tillhörighet.

5.2.10 Övrigt i samband med tjänstens utförande
* Insatskontinuitet
Utföraren ska eftersträva kontinuitet i utförandet inom sin verksamhet, varmed avses:
- personalkontinuitet – kunden träffar så få personer som möjligt.
- tidskontinuitet – kunden får insatser på de tider och i den omfattning som står i
genomförandeplanen, och
- servicekontinuitet – insatserna blir utförda enligt överenskommelsen i
genomförandeplanen oavsett vem som utför insatserna.

* Anlitande av tolk
Utföraren ska se till att kunden får tolkhjälp om så behövs. Utförare står själv för
kostnaderna med tolk.
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* Om en kund inte är anträffbar
Om en kund, som inte i förväg avbokat sina insatser, inte är anträffbar vid avtalad tid för
besöket ska utföraren ha egna upprättade skriftliga rutiner för att lokalisera kunden.
Om en kund vid upprepade tillfällen är frånvarande utan anmälan ska biståndshandläggare
kontaktas.

5.3 Krav på ledningssystem
Utförare ska arbeta efter Socialstyrelsens föreskrifter gällande Ledningssystem för
Systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, varigenom staden ska kunna göra kontroller
och uppföljningar och säkerställa sitt ansvar som ansvarig myndighet. Bestämmelse och
underlag för tillämpning framgår av Socialstyrelsens handbok ”God kvalitet i
socialtjänsten – om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och
LSS”.

5.4 Krav på kompetens och erfarenhet
5.4.1 Ansvarig chef och arbetsledning
För verksamheten ska det finnas en ansvarig chef som är tillgänglig och ansvarar för den
dagliga ledningen av verksamheten.
Omsorgspersonal ska även ha tillgång till arbetsledning all den tid som uppdraget omfattar
i enlighet med vad som står under punkten 3.6.7 ”Tillgänglighet”.

5.4.2 Kompetenskrav på den som ansvarar för den dagliga
ledningen/verksamhetsansvarige
Enligt punkt 3.6.5

5.4.3 Kompetenskrav omsorgspersonal
Enligt punkt 3.6.6

5.5 Personalfrågor
Utföraren är arbetsgivare för sin personal och bland annat ansvarig för:
att gällande lagar och föreskrifter följs,
att anställa, avlöna och säga upp personal,
att skatter och sociala avgifter betalas,
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-

att förebygga skador, ansvara för arbetsmiljö och rehabilitering, ha erforderliga
arbetsmarknadsförsäkringar och tillhandahålla arbetstekniska hjälpmedel,
att lagstiftningen gällande sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt
efterlevs.

Utföraren ska ha den personal, både avseende antal och kompetens, som krävs för
uppdraget. Personalen ska ha de kvalifikationer som behövs för att uppfylla kraven på god
hemtjänst och i enlighet med detta förfrågningsunderlag vad gäller service- och
omsorgsinsatser.
Utföraren ska ha rutiner för introduktion av nyanställda och en beredskap för att kunna
utföra tjänsterna även när den ordinarie personalen är frånvarande. Anordnaren ska
säkerställa att det alltid finns någon ordinarie personal i verksamheten även under
semestertider.
Utföraren ska aktivt arbeta med fortbildning av personal i syfte att kvalitetssäkra
insatsernas utförande.

5.5.1 Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen
Den externa utföraren eller stadens egen regi för hemtjänst har samordningsansvar för sin
verksamhet var för sig enligt arbetsmiljölagen.

5.5.2 Lagar
Om utföraren har anställd personal ska vid var tid gällande svensk arbetsrättslig
lagstiftning och praxis följas.
Utföraren är skyldig att vidta åtgärder så att inte svensk gällande lag åsidosätts.

5.5.3 Identifikation med foto
Utföraren och dennes tillsvidareanställda ska alltid bära fotolegitimation på ett sådant sätt
att det är synligt för kunden. Vikarier och timanställda ska bära tjänstekort utan foto, som
ska uppvisas tillsammans med personlig legitimation.

5.6 Särskilda rutiner vid genomförande av uppdrag och för
säkerställande av kvalitet
De av socialnämndens rutiner inom området socialtjänst, ska tillämpas av externa
utförare. Rutinerna finns förtecknade på Vaxholms stads webbsida, www.vaxholm.se.
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Dessa rutiner kan över tid komma att ändras, tas bort eller läggas till nya.
Ändringar kan komma att bli aktuella vid ny eller ändrad lagstiftning, nya föreskrifter från
t.ex. socialstyrelsen eller annan myndighet, eller kommunala beslut.
Dessa upprättade rutiner ska följas av alla utförare, även vid ändrade eller nytillkomna
rutiner.
Om en extern utförare inte vill följa nya eller ändrade rutiner ska avtal sägas upp med
iakttagande av föreskriven uppsägningstid.

5.6.1 Sekretess och tystnadsplikt
Socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen reglerar den kommunala
verksamhetens skyldighet att följa gällande regler för tystnadsplikt och sekretess.
För tjänster enligt detta förfrågningsunderlag omfattas extern anordnare av samma regler
för sekretess och tystnadsplikt. Bilaga 10.
Utföraren ska i sin verksamhet tillämpa de av socialnämnden antagna riktlinjerna för
sekretess och tystnadsplikt. Utföraren ska se till att varje personal undertecknar en
förbindelse att följa den tystnadsplikt som råder enligt vid var tid gällande lagstiftning.

5.6.2 Kontaktman
Vid ansökan och beslut om omsorgsinsatser i hemtjänst informerar biståndshandläggaren
kunden om möjligheten att från utföraren få en kontaktman och vad detta innebär.
Senast den dag en omsorgsinsats påbörjas hos en kund ska utföraren utsett en kontaktman.
Kontaktman är en person ur arbetsgruppen som har ett extra ansvar för att hålla god
kontakt med kunden och vid behov dennes företrädare, t.ex. god man eller närstående.

Socialnämnden har utarbetade rutiner för kontaktmannens ansvar. Utföraren är skyldig att
följa dessa. Bilaga 11
Kontaktmannens ansvar är bland annat:
- att skriva genomförandeplanen tillsammans med kund eller närstående.
- att genomförandeplanen är aktuell och att kundens behov och önskemål är väl kända i
arbetsgruppen.
- att ha kontinuerlig kontakt med kund, anhöriga/närstående eller god man för utbyte av
information.

Antaget av Socialnämnden 2013-09-24

34
70

5.6.3 Nyckelhantering
Utföraren ska ha skriftliga rutiner för hantering av nycklar till kundernas bostäder och
säkerställa att nycklar till brukarens bostäder inte används av obehöriga eller på ett
otillbörligt sätt. Kundens nycklar ska kvitteras och förvaras inlåsta. När uppdrag upphör
hos kund ska nycklarna återlämnas och återkvitteras.
Förlust av nyckel ska anmälas och dokumenteras som avvikelse. Utföraren ska vid förlust
av brukarens nyckel ombesörja och bekosta lås- och nyckelbyte snarast möjligt.

5.6.4 Privata medel
Normalt ska kunden eller någon företrädare för denne, t.ex. god man eller närstående,
sköta hanteringen av privata medel. I de enstaka fall privata medel hanteras av utförare
ska skriftliga rutiner finnas för det. Rutinen ska innehålla regler för hur avtal upprättas
mellan brukare och anordnare. I övrigt hänvisas till socialnämndens rutiner för hantering
av privata medel. Bilaga 13.
Utförarens rutiner avseende privata medel ska redovisas i anbudet och minst omfatta:
- skriftlig överenskommelse med den enskilde, närstående/god man.
- redovisningsrutiner
- förvaring av medel och värdesaker i låst utrymme
- interna rutiner för kontroll av hanteringen
- hantering vid misstanke om oegentligheter

5.6.5 Synpunkts- och klagomålshantering
Utföraren ska följa socialnämndens riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering. Det
betyder att alla kunder, både hos socialnämnden och externa anordnare, kan ge synpunkter
på samma sätt. Inkomna synpunkter behandlas därmed på ett likartat sätt oberoende av
vem som är utförare.
Kunden och dennes företrädare ska alltid veta till vem de kan vända sig för att på ett
enkelt sätt kunna framföra sina synpunkter och klagomål. Utföraren ska arbeta
systematiskt och aktivt med de synpunkter och klagomål som inkommer samt lämna svar
och vidta eventuella åtgärder om så krävs.
För hantering av synpunkter finns en särskild mottagnings- och åtgärdsblankett som ska
användas. Blankett framgår av bilaga 14.
Sammanställning och analys
Socialnämnden gör årligen en sammanställning över de synpunkter och klagomål som
inkommit och uppföljning av vad de lett till för åtgärder inom respektive verksamhet.
Utföraren ska sammanställa och analysera inkomna klagomål och synpunkter för att denne
ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Denna
sammanställning ska bifogas den årliga verksamhetsberättelsen samt inrapporteras
kvartalsvis till socialnämnden.
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5.6.6 Avvikelsehantering/Lex Sarah
Utföraren ska utan dröjsmål dokumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja ett
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande.
Utföraren ska ha fungerande rutiner för hur avvikelser åtgärdas och förebyggs som
motsvarar de krav som anges i socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2005:12 resp.
SOSFS 2006:11. Stadens system för rapportering av avvikelse ska användas. Bilaga 15.
Det åvilar utförare att all personal känner till skyldigheten att enligt 14 kap 1 § SoL,
anmäla missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionshindrade.
Socialnämndens riktlinjer och system för anmälan enligt Lex Sarah ska tillämpas. Bilaga
16.
Sammanställning och analys
Socialnämnden gör årligen en sammanställning över de avvikelser som inkommit och
uppföljning av vad de lett till för åtgärder inom respektive verksamhet.
Utföraren ska dokumentera, sammanställa och analysera avvikelser enligt SoL och HSL
för att denne ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens
kvalitet.
Denna sammanställning ska bifogas den årliga verksamhetsberättelsen samt
inrapporteras omgående till socialnämnden.

5.6.7 Dokumentation och genomförandeplan
Dokumentation
Utföraren ansvarar för att dokumentationen sker i enlighet med socialtjänstlagen 11 kap. 5
§ och 6 § och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5
”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL,
LVM, LVU och LSS”.
Härvid ska särskilt erinras om vad som anges i 7 kap. 3 § SoL, beträffande dokumentation
i enskild verksamhet. All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande
sätt. Utlämnande av allmän handling ska ske vid begäran enligt 14 kap. 1§ TF.
Vid överlämnande av dokumentation till staden ansvarar utföraren för inhämtande av den
enskildes medgivande.
Den enskildes personakt ska innehålla uppdraget/beställningen, utredningen,
genomförandeplan, löpande journalanteckningar för genomförandet samt signeringslista. I
den sociala journalen ska händelser av vikt antecknas, speciellt händelser som är viktiga
för insatsen för den enskilde. Avvikelser från genomförandeplanen ska antecknas liksom
förändringar som kan leda till en ny bedömning.
Genomförandeplan
Beslut och utredning från biståndshandläggare, beställningen, utgör underlaget för
genomförandeplanen.
Genomförandeplanen upprättas i samråd med den enskilde och/eller närstående,
kontaktman och andra berörda personalkategorier. Av genomförandeplanen ska bl.a.
framgå mål för insatsen, vad, hur, när och vem som utför insatsen.
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Genomförandeplanen ska alltid vara aktuell och revideras en (1) gång per år eller vid
förändring. Genomförandeplanen ska skickas inom fyra (4) veckor från upprättande till
biståndshandläggaren. Anordnaren ska göra regelbundna uppföljningar och utvärderingar
av genomförandeplanen.

-

-

Arbetsledningen ansvarar för att social dokumentation sker. Arbetsledaren kan
överlåta uppgifterna till kontaktman.
All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras på ett för den enskilde
tryggt och säkert sätt.
Utföraren ska se till att samtliga handlingar som rör den enskilde överlämnas till
socialnämnden när anordnarens uppdrag i varje enskilt fall upphör. Anordnaren
ska, utan kostnad för socialnämnden, överlämna samtliga handlingar som rör
den enskilde om verksamheten upphör eller övergår till annan.
Utföraren bekostar och tillhandahåller kommunikationsutrustning och där
tillhörande kontorsutrustning, samt lokal och annan utrustning i den omfattning
så att berörd personal kan dokumentera.

5.7 Kvalitetsledningsarbete
Utföraren ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och redovisa detta arbete skriftligt
till socialnämnden, årligen senast 1 mars.
Utföraren ansvarar för att verksamheten utförs i enlighet med de lagar, föreskrifter och
riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen,
arbetsmiljölagen och övriga vid var tid gällande lagar. Här avses även att verksamheten
ska bedrivas enligt överordnade myndigheters föreskrifter och allmänna råd.
Utföraren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med socialnämndens beslut,
riktlinjer och rutiner i enlighet med vad som framgår av detta förfrågningsunderlag.

5.8 Kvalitetsuppföljning
5.8.1 Kvalitetsberättelse
Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
ska dokumenteras.
Den som bedriver verksamhet inom hemtjänsten ska med dokumentationen som
utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det ska
framgå:
1. hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet, har bedrivits föregående år.
Beskriv exempelvis:
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Strukturkvalitet: de yttre förutsättningarna för tjänstens genomförande så som
personalstyrka, utbildningsnivå och liknande.
Processkvalitet: verksamhetens processer, så som vilka rutiner som används,
arbets- och förhållningssätt, följa genomförandeplan och mål och liknande.
Resultatkvalitet: den effekt verksamheten och de insatser som ges har på
kunden i form av bemötande, trygghet, säkerhet och liknande.
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet och
3. vilka resultat som har uppnåtts.

Berättelsen ska ha sådan detaljeringsgrad
- att det går att bedöma hur arbetet enligt första punkten ovan, har bedrivits.
- att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.
Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska bifogas den
verksamhetsberättelse som ska överlämnas till socialnämnden årligen.

5.8.2 Verksamhetsberättelse
Utföraren ska överlämna sin verksamhetsberättelse för föregående år som ska inkludera en
redogörelse för:
-

verksamhetens bemanning
personalomsättning
sammanställning över personalens kompetens, genomgången kompetensutveckling
och antal tillfällen för eventuell handledning
måluppfyllelse
kundtillfredsställelse
det interna kvalitetssäkringsarbetet samt plan för verksamhets- och kvalitetsutveckling
en sammanställning av årets inkomna synpunkter och klagomål, (detta ska även
rapporteras kvartalsvis till socialnämnden).
en sammanställning av årets avvikelserapportering, (detta ska även rapporteras
omgående till socialnämnden).
kvalitetsberättelsen enligt rubriken ovan.

Verksamhetsberättelsen ska inkomma till socialnämnden senast sista kalenderdagen
varje år.

5.9 Informationsskyldighet
Socialnämnden eller representanter för den, har rätt att när som helst följa upp
verksamheten kvantitativt och kvalitativt och/eller kontrollera verksamheten. Utföraren
ska bistå socialnämnden i detta arbete och de den insyn som efterfrågas samt bistå
socialnämnden med de statistiska uppgifter som den begär.
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Utföraren är skyldig att utan oskäligt dröjsmål, efter det att socialnämnden framställt
begäran härom, till socialnämnden lämna sådan information som avses i 3 kap 19 a §
kommunallagen (1991:900). Sådan information ska i normalfallet vara skriftlig.
Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten
utförs.

5.9.1 Öppna jämförelser och andra undersökningar
Utföraren ska medverka vid insamling av data för olika jämförelser där socialnämnden
eller annan myndighet så begär, t.ex. Socialstyrelsens öppna jämförelser.
Uppföljningar och utvärderingar kan göras av tjänstemän och revisorer i staden, men även
av fristående konsult som kan anlitas av socialnämnden efter samråd med utföraren.

5.10 Uppföljning
Socialnämnden har det övergripande ansvaret att följa upp de insatser som socialnämnden
beviljat enskilda och som överlämnats till externa anordnare. Socialnämnden kan komma
att när som helst begära in uppgifter för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande riktlinjer och krav.
Uppföljning av verksamheten kan ske både föranmält och oanmält till utföraren.

5.11 Övrig kvalitetsuppföljning
Samråd och samverkan
Utföraren och socialnämnden ska på alla nivåer i respektive organisationer samverka för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för uppdragets genomförande och för en god
hemtjänst. Utföraren och socialnämnden är skyldiga att informera varandra om
förändringar som kan påverka förutsättningarna för parternas åtagande och ansvar.

Individuell uppföljning SoL.
Biståndshandläggarna följer kontinuerligt upp varje biståndsbeslut, som lägst en gång per
år. Det sker om beviljade insatser förändras för någon enskild och vid de
avstämningsmöten som biståndshandläggaren har varje månad med anordnaren.
Biståndshandläggarna ska därtill föra statistik över hur många kunder som under ett år
byter utförare. Detta för att se om det finns samband som kan härledas till någon särskild
utförare.
Brukarundersökningar
Socialstyrelsen skickar årligen ut enkäter till alla kommuner i Sverige. Enkäterna skickas
slumpmässigt ut till enskilda och resultaten presenteras på kommunnivå. På sikt är
Socialstyrelsens ambition att även kunna presentera resultat av brukarundersökningar på
enhetsnivå. Som komplement kan socialnämnden komma att göra egna riktade
kundundersökningar, alternativt fokus-grupper eller andra former av intervjuer med
kunder i samband med besök i verksamheten.

Antaget av Socialnämnden 2013-09-24
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Socialnämnden ska ha rätt att göra intervjuer med kunden och närstående med beaktande
av kundens integritet.
Personalundersökningar
I syfte att följa upp kvalitetskraven för verksamheten kan socialnämnden komma att
lämna riktade enkäter eller intervjuer till utföraren och dennes personal.

Antaget av Socialnämnden 2013-09-24
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Bakgrund
•
•

Dagens taxesystem har 2 zoner, tätort (zon 1) och skärgård (zon 2)
Ersättningen är kr/tim:

2020

Omvårdad

Service

Tätort /zon 1

428

382

Skärgård/ zon 2

577

531

•
•

Zon 1: omfattar samtliga områden i kommunen med ”fast” förbindelse

•

Ingen privat har sedan införandet av LOV (2014), anmält sig till att utföra
hemtjänst inom zon 2

•

Egen regi upplever att ersättningen för zon 2 inte täcker kostnaderna, vid
beräkning för 2020 var den faktiska kostnaden ca 1000 kr/ utförd timme

Zon 2: omfattar Tynningö, Ramsö, Skogsön, Edholma, Stegesund. Tynningö
har sedan införandet fått en gratis vägfärja (mot Värmdö). Övriga nås med
turer av Waxholmsbolaget eller ibland taxibåt
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Fördelning av beviljade timmar inom olika
zoner
• Enligt verksamhetssystemet (antalet utförda är lägre). Tabellen ska
ses som en beskrivning hur beviljade timmar utförs i olika områden i
Vaxholm
2015
Zon 1 Vaxholm
91%
Zon 1 Resarö/Bogesund 4%
Zon 1 Rindö/Skarpö
3%
Zon 2 Tynningö
1,52%
Zon 2 Öar
0,00%

2016
91%
5%
2%
1,02%
0,01%

2017
89%
6%
4%
1,00%
0,08%

2018
88%
6%
6%
0,52%
0,00%

2019
89%
4%
6%
0,401%
0,003%

2020
91%
2%
7%
0,048%
0,003%

• Utförda timmar i zon 2 är snitt under 1 %
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Några reflektioner från egen regi
• Det här är ett problem pga. restiden, då vi måste åka runt över
Värmdö med tre färjor enkel resa, därför vill vi samordna detta med
när vi städar och hämtar/lämnar tvätt åt den andra kunden på
Tynningö. Så här kan det se ut:
‒ Vecka 1 hämta tvätt, fredag, städa, 6,5 tim varav 5,5 timmar är bara restid Tor,
vecka 2 lämna tvätt, torsd 6 tim, vecka 3 hämta tvätt, fredag 6 tim, vecka 4 lämna
tvätt, torsd, städa 6,5 tim

• Det är 25 timmar/månad som enligt beslut och i praktiken ersätts 1,5
tim/mån.
• Det är ingen skillnad på personalen som utför omvårdnad/service. Vi
vill ju hålla hög kontinuitet, så varför skillnad på taxa?
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Några reflektioner egen regi (forts)
• Till öar kan det behövs taxibåt- fungerar inte med Waxholmsbåt, då
får vi vänta 3-4 timmar på återresa. Ibland kan restiden vara mer ön
dubbel av tiden som stödet avser, och sen tillkommer resa för taxibåt
på ca 500 kr enkel tur.
• Det kan även vara svårt att hålla ordning på beslutet, Ibland flyttar
vissa brukare från sin vistelse på öar till boende i Vaxholm under
vintern.
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Reflektioner från myndigheten
•
•
•
•

Mycket administration med olika nivåer
Det går inte att ur verksamhetssystemet sortera på olika zoner
Liten, om inte försumbar effekt på det ekonomiska utfallet
Bra om egen regi får betalt för vad det kostar, kan överlag ge bättre
kostnadskontroll/ insyn i verkställigheten. Kan leda till att Ö-besluten
behöver mer samverkan då de ofta mer komplexa.
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Socialförvaltningen
Agneta Franzén
Förvaltningschef

Revidering av Socialnämndens delegeringsordning
Förslag till beslut
Reviderad delegeringsordning antas.

Ärendebeskrivning
I samband med omorganisering på socialförvaltningen görs en revidering av delegationsordningen.
Avdelningschef ersätter Myndighetschef samt utförarchef. I övrigt ingen ändring.
De avsnitt som ska ändras är gulmarkerade i dokumentet.

Handlingar i ärendet
-

Revidering av Socialnämndens delegeringsordning
Delegeringsordning 202011, förslag

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Agneta Franzén, Förvaltningschef

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Om delegering
Vad innebär delegering av beslutanderätt?
Delegering av beslutanderätt enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst ärende eller
i en grupp av ärenden, delegeras från nämnden till någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat.
Delegering får ske under de förutsättningar som anges i 6 kap. 37-39 §§ kommunallagen, KL.
De beslut som delegaten fattar med stöd av den delegerade beslutanderätten fattas i nämndens namn
och kallas delegeringsbeslut. Ett delegeringsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär beroende på vilken ärendetyp det är fråga om. Nämnden kan inte ändra delegatens
beslut i efterhand, däremot kan delegeringen återkallas. Även om beslutanderätten har delegerats i ett
visst ärende eller grupp av ärenden har nämnden alltid rätt att fatta beslut i frågan.
Delegaten har redovisningsansvar till nämnden och bär det straffrättsliga ansvaret för besluten som
fattas. Det innebär exempelvis att delegaten kan dömas för tjänstefel om beslutet är felaktigt. Delegaten
har rätt att överlämna ärenden som omfattas av delegation för avgörande av nämnden.
För de beslutstyper som inte finns omnämnda i delgeringsordningen ska nämnden alltid fatta besluten.

Förutsättningar för delegering av beslutanderätt
Delegering inom en nämnd förutsätter alltid beslut i två led. Först och främst måste fullmäktige besluta
om ett reglemente för nämnden, som anger vilka områden nämnden ansvarar för. Sedan kan nämnden i
sin tur besluta att delegera beslutanderätten i vissa ärenden eller ärendegrupper.
Beslutanderätt i periodiskt återkommande rutinärenden brukar införas i en delegeringsordning och när
det är fråga om mer särpräglade ärenden kan delegering lämnas för särskilt fall. Nämnden bestämmer
själv i vilka ärenden eller ärendegrupper som beslutanderätten ska delegeras. Vissa typer av ärenden får
inte delegeras (6 kap 38 § KL)
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Skillnaden mellan delegering och verkställighet
Beslutsfattande med stöd av delegerad beslutanderätt (verklig beslutanderätt) skiljer sig från
beslutsfattande som är en följd av arbetsfördelningen mellan stadens tjänstemän (verkställighet).
Det finns ingen definition av begreppen verklig beslutanderätt respektive verkställighet. Man kan dock
säga att ett beslut fattat med stöd av verklig beslutanderätt kännetecknas av att det finns utrymme för
bedömning medan ställningstaganden som är ett utflöde av arbetsfördelningen utgör verkställighet
Gränsen mellan delegering och ren verkställighet är ofta något flytande. I ett beslutsärende finns det
utrymme för alternativa lösningar och beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar, som till exempel vid uttagande av

87

Änr SN 2020/31.002
5 av 30
avgift efter principer som anges i en taxa. Beslut som är ren verkställighet kan inte överklagas och ska
heller inte anmälas till nämnden.

Vad och till vem kan nämnden delegera?
Under förutsättning av delegeringen inte avser något som anges i 6 kap. 38 § KL kan nämnden enligt 6
kap. 37 § KL lämna delegation till:
●
●
●
●

presidiet
en ledamot eller ersättare i nämnden,
en av Vaxholms stads anställda eller
ett utskott inom nämnden.

Det är inte möjligt att delegera till:
●
●
●

en grupp av anställda,
en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare,
ett kommunalt bolag eller anställd i sådant bolag eller

Nämnden får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att
styrelsens beslut inte kan avvaktas enligt 6 kap. 39 § KL. Det får bara handla om ärenden som absolut
måste avgöras omgående.
Avvikande bestämmelser finns i bland annat lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Undertecknande av handlingar
Bestämmelser om vem som har rätt att underteckna handlingar på nämndens vägnar framgår av
reglementet med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad.

Delegeringsordning för socialnämnden
Nämnden delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges
i 6 kap. 38 § kommunallagen, nämligen
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras t.ex 10 kap. 4-5 §§ socialtjänstlagen:
a. beslut om att inte påbörja eller lägga ned påbörjad utredning om faderskap, 2 kap 7 & 9
§§ föräldrabalken (FB),
b. yttrande till domstol innan domstolen beslutar i adoptionsfråga, 4 kap. 10 § FB,
c. förbud eller begränsning för en person som har sitt hem inom kommunen att i hemmet
ta emot andras barn, 5 kap. 2 § SoL,
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d. framställning till försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för barnbidrag
och förlängt studiestöd enligt 16 kap. 18 § samt 18 kap. 19 § socialförsäkringsbalken.

Övergång av delegerad beslutanderätt vid frånvaro
Vid ordförandens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till ordföranden enligt
denna delegeringsordning till vice ordföranden eller annan av nämnden särskilt utsedd person.
Vid förvaltningschefens frånvaro eller jäv övergår den beslutanderätt som delegerats till
förvaltningschefen enligt denna delegeringsordning till ordföranden i de fall vidaredelegering saknas.
Där chef anges som delegat avser beslutanderätten ärenden inom chefens ansvarsområde.
I övrigt anges delegat i delegeringsordningen i lägstanivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att
överordnad tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. Sociala utskottet
har rätt att besluta i alla ärenden som är delegerade till tjänsteman.

Förvaltningschefens rätt till vidaredelegering
Förvaltningschefen ges rätt att enligt 7 kap. 6 § kommunallagen vidaredelegera sin beslutanderätt till
annan anställd vid Vaxholms stad, med undantag för de ärendetyper där vidaredelegering inte tillåtits
enligt denna delegeringsordning.

Delegaten handläggare
Delegaten handläggare innefattar följande tjänstetitlar: socialsekreterare, biståndshandläggare,
familjehemssekreterare samt familjerättssekreterare.

Delegeringsbeslut – upprättande, anmälan av m.m.
Beslut fattat med stöd av delegering eller vidaredelegering ska vara skriftligt och undertecknat. Protokoll
över beslut ska alltid upprättas i stadens ärendehanteringssystem Evolution i syfte att möjliggöra en
systematisk återrapportering till nämnden. Av respektive beslut ska det framgå att det är fattat med
stöd av delegation från nämnden och enligt vilken punkt i delegeringsordningen. Delegaten ansvarar för
eventuell delgivning till den som berörs av beslutet. Anvisningar för överklagande av beslut ska som
huvudregel finnas med som en upplysning i beslutet.
Delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden genom att de redovisas genom utdrag ur
ärendehanteringssystemet Evolution respektive dokumentationssystemet Procapita, vid nästföljande
sammanträde. Där nämndens arbets- eller planeringsutskott är delegat ska beslut anmälas genom att
utskottens beslutsprotokoll anmäls till nämnden.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas till förvaltningschefen. Anmälan sker genom
att protokoll över besluten upprättas i ärendehanteringssystemet Evolution.
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Förkortningar
BBL

Bidragsbrottslagen (2007:612)

BegravnL

Begravningslagen (1990:1144)

BrB

Brottsbalken (1962:700)

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FL

Förvaltningslagen

KKL

Körkortslagen (1998:488)

KL

Kommunallagen (2017:725)

LMA

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

LOU

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

LOV

Lagen (2008:962) om valfrihetssystem

LSS

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

LUL

Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare

NamnL

Namnlagen (1982:670)

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

PaL

Passlagen (1978:302)

PaF

Passförordningen (1979:664)

PSL

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

RFL

Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

SFB

Socialförsäkringsbalken (2010:110)

SoF

Socialtjänstförordningen (2001:937)

SoL

Socialtjänstlagen (2001:453)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄB

Ärvdabalken (1958:637)

ÄktB

Äktenskapsbalken (1987:230)
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Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning
6 kap. 39 §
kommunallagen

1. Allmänt
1.1.

Ärenden som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas

Nämndens ordförande

1.2.

Deltagande i kurser och konferenser för
nämndens ledamöter och ersättare

Nämndens ordförande

1.3.

Överklagande av beslut och domar som
innefattar ändring av delegatens beslut

Enhetschef

1.4.

Rättidsprövning av överklaganden

Delegaten i
ursprungsbeslutet

1.5.

Utfärda fullmakt att föra stadens talan inför
domstolar och andra myndigheter med de
inskränkningar som följer av bestämmelserna i
reglementet med gemensamma
bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Förvaltningschef

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller
att lämna ut allmän handling med förbehåll

Myndighetschef/
Utförarchef

1.6.

6 kap. 15 §
kommunallagen
Ej vidaredelegering

Ersätts med:
Avdelningschef

6 kap.
offentlighets- och
sekretesslagen
(2009:400)
Ej vidaredelegering

1.7.

Avvisande av ombud

Sociala utskottet

15 § FL
Beslut att avvisa ett
ombud eller biträde
får överklagas
särskilt i samma
ordning som det
beslut varigenom
myndigheten avgör
ärendet.

1.8.

Beslut i arkivfrågor

Förvaltningschef

Arkivlagen
(1990:782)

1.9.

Utse dataskyddsombud

Förvaltningschef

1.10.

Föra förvaltningens talan i kontakt med IVO
(Institutionen för Vård och Omsorg)

Myndighetschef/Utför
archef/ MAS

91

Änr SN 2020/31.002
9 av 30

Ersätts med:
Avdelningschef/MAS
2. Ekonomi
2.1.

Överenskommelse om betalning av fordran
(amorteringsplan) understigande två år
och/eller femtiotusen (50 000) kr

Förvaltningschef

2.2.

Beslut om anstånd med inbetalning av fordran
inom socialnämndens ansvarsområde
understigande tre månader och/eller
femtiotusen (50 000) kr och avskrivning av
fordran överstigande 15 000kr men inte
överstigande 50 000kr

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

2.3.

Avskrivning av fordran uppgående till 15 000kr
inom socialnämndens ansvarsområde.

Enhetschef

2.4.

Anstånd, nedsättning samt eftergift av
ersättningsskyldighet enligt 8 kap. 1 § samt 9
kap. 1-2 §§ SoL

Enhetschef

9 kap. 4 § SoL

2.5.

Beslut rörande avgifter (med undantag för
nedskrivning eller avskrivning av skuld)

Avgiftshandläggare/
Handläggare

8 kap. 1-2 SoL, 20 §
LSS

3. Upphandling
Delegering av beslutanderätt inom upphandlingsområdet avser delegering av hela
upphandlingsförfarandet från beslut om att genomföra upphandling till att besluta om tilldelning.
Nämnden ansvarar för upphandling inom det egna ansvarsområdet. Kommunstyrelsen ansvarar för
stadens gemensamma upphandlingar enligt reglementet med gemensamma bestämmelser för
nämnder i Vaxholms stad.
Upphandling av varor, tjänster m.m.
3.1.

LOU

Inom ramen för beslutad driftsbudget och ett
totalt kontraktsvärde om högst 1 msek

Myndighetschef/
utförarchef
Ersätts med:
Avdelningschef/

3.2.

inom ramen för beslutad investeringsbudget
ett totalt kontraktsvärde om högst 2 msek

Myndighetschef/
utförarchef
Ersätts med:
Avdelningschef

3.3.

Upphandling av ramavtal som inte innebär en
garanterad volym

Förvaltningschefen
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genomförs i
stadens regi och
ramavtalsupphandlingar som
genomförs av
inköpscentral.
3.4.

Köp av enstaka plats/insats utanför
ramavtal/upphandlad verksamhet för
verkställande av biståndsbeslut
Gäller ej då det av delegeringsordningen
framgår att sociala utskottet är delegat.

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

3.5.

Köp av enstaka plats/insats inom
ramavtal/upphandlad verksamhet för
verkställande av biståndsbeslut

Enhetschef

4. Ersättning till familjehem, kontaktperson etc.
Ersättning till familjehem, kontaktperson och
kontaktfamilj

Handläggare

4.1.

enligt SKL:s rekommendationer

Enhetschef

4.2.

utöver SKL:s rekommendationer

4.3.

Ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare som tidigare har varit
familjehemsförälder

Sociala utskottet

4.4.

Ersättning till särskilt förordnad
vårdnadshavare för placerade barn
Arvode maximalt upp till fem procent av
prisbasbeloppet per månad.
Kostnadsersättning maximalt upp till tre
procent av prisbasbeloppet per år.

Handläggare

6 kap. 9 § SoL, 4,6
och 8 §§ LSS

6 kap. 11§ SoL

5. Återkrav och framställningar
5.1.

Väcka talan hos förvaltningsrätten om
återkrav med stöd av 9 kap. 1-2 §§ SoL

Sociala utskottet

9 kap. 3 § SoL
Talan måste väckas
inom tre år från det
att stadens
kostnader uppkom.

5.2.

Föra talan i förvaltningsrätten om återkrav
med stöd av 9 kap. 1-2 §§ SoL

Enhetschef

9 kap. 3 § SoL
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5.3.

Framställan till Försäkringskassan om att
nämnden ska uppbära sjukpenning för den
som bereds vård i sådant hem för vård eller
boende eller familjehem enligt SoL som ger
vård eller behandling åt missbrukare av
alkohol eller narkotika

Handläggare

106 kap. 13 samt
38-39 §§ SFB

5.4.

Framställning till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för
barnbidrag i samband med placering av barn
och ungdom i enskilt hem eller hem för vård
och boende

Handläggare

106 kap. 6-7 §§ SFB

5.5.

Framställning till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för
bostadsbidrag

Handläggare

98 kap. 11 § SFB

Myndighetschef/
Utförarchef

11 kap. 10 § SoL, 10
kap. 2 § samt 21-23
§§ OSL, 6 § BBL
6 § BBL är
tvingade, vilket
innebär att en
anmälan alltid
måste göras vid
misstanke om
brott.
Av 10 kap. 2 § OSL
framgår att
socialnämnden
utan hinder av
sekretess kan
polisanmäla brott
som hindrar
nämndens
verksamhet. Av 10
kap. 21–23
§§ samma lag följer
att sekretess även i
vissa andra fall inte
hindrar att
uppgifter som
angår misstanke
om brott lämnas till

6. Anmälan vid misstanke om brott
6.1.

Anmälan till polis, åklagare eller annan
myndighet vid misstanke om brott i enlighet
med de förutsättningar som framgår av 10
kap. 2 § samt 21-23 §§ OSL

Ersätts med:
Avdelningschef
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en åklagarmyndighet,
polismyndighet
eller annan
myndighet som har
att ingripa mot
brottet.
6.2.

Polisanmälan vid misstanke om vissa brott
mot barn samt misstankar om begångna brott
i övrigt

Enhetschef

12 kap. 10 § SoL, 10
kap. 2, 21-24 §§
OSL

7. Anmälan till överförmyndaren
7.1.

Anmälan om behov samt upphört behov av
god man/förvaltare till överförmyndaren

Handläggare

5 kap. 3 § SoF, 15 §
6 LSS

7.2.

Anmälan av förhållanden beträffande
förvaltningen av underårigs egendom till
överförmyndaren

Enhetschef

5 kap. 3 § SoF

8. Anmälan till smittskyddsläkaren
8.1.

Lämna uppgift till smittskyddsläkare

Enhetschef

6 kap. 11 §
smittskyddslagen

8.2.

Anmälan enligt smittskyddslagen

Enhetschef

6 kap. 12 §
smittskyddslagen

9. Hantering och handläggning av Lex Sarah och Lex Maria samt fara för patientsäkerhet
9.1.

Beslut om att inleda utredning eller inte,
gällande missförhållande, efter inkommen
eller upprättad, Lex Sarahrapport.

Verksamhetschef/
enhetschef

14 kap. 7 § SoL,
24 f § LSS
SOSFS 2011:5

Ersätts med:
Avdelningschef/enhet
schef
9.2.

9.3.

9.4.

Beslut om grad av missförhållande efter
genomförd utredning.
a. Inget missförhållande
b. Missförhållande
c. Allvarligt missförhållande

Utförarchef/
Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

14 kap. 7 § SoL,

Anmälan av allvarliga missförhållanden eller
risk för sådana till inspektionen för vård och
omsorg (Lex Sarah).

Kvalitetsstrateg

14 kap. 7 § SoL,

Beslut om att inleda utredning om vårdskada
efter inkommen eller upprättad Lex
Mariarapport.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
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9.5.

9.6.
9.7.

Beslut om grad av vårdskada efter genomförd
utredning.
a. Ingen vårdskada
b. Vårdskada
c. Allvarlig vårdskada
Anmälan till IVO av händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada.
Anmälan till IVO om skälig anledning att
befara att en person, som har legitimation för
ett yrke inom hälso- och sjukvården och som
är verksam eller har varit verksam hos
vårdgivaren, kan utgöra en fara för
patientsäkerheten.

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 5 § PSL
HSLF-FS 2017:40

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 5 § PSL
HSLF-FS 2017:41

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

3 kap. 7 § PSL

LOV och villkor för
godkännande

10. Kundval
10.1.

Godkännande av anordnare

Utförarchef
Ersätts med:
Avdelningschef

10.2.

Hävning av avtal på anordnarens begäran

Utförarchef
Ersätts med:
Avdelningschef

11. POSOM
11.1.

Grupptransport till hemort inom/utom Sverige

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.2.

Gruppinkvartering

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.3.

Förtäring till grupp utöver första dygnet

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.4.

Övrig utrustning till grupp

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

11.5.

Övriga beslut med stöd av 4 kap. 2 § SoL som
medför kostnader

POSOM-chef

4 kap. 2 § SoL

12. Överflyttning av ärende
12.1.

Beslut om framställning om överflyttning av
ärende till nämnd i annan kommun samt
beslut i fråga om mottagande av ärende

Enhetschef

2 a kap. 10 § SoL

12.2.

Ansöka om överflyttning av ärende hos IVO

Enhetschef

2 a kap. 11 § SoL

Handläggare

3 § lagen
(1996:1620) om
offentligt biträde

13. Offentligt biträde, godmanskap och förvaltarskap
13.1.

Anmälan om behov av offentligt biträde
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14. Yttranden m.m.
14.1.

Yttrande till förvaltningsrätt med anledning av
att delegeringsbeslut har överklagats

Delegaten i
ursprungsbeslutet

14.2.

Yttrande till kammarrätt/högsta
förvaltningsdomstolen

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

14.3.

Yttranden och ansökningar till andra
myndigheter

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

14.4.

Överklagan av andra myndigheters beslut

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

14.5.

Yttrande i namnärende

Handläggare

45 § 2 st. och 46 §
2 st. NamnL

14.6.

Yttrande angående äktenskapsdispens

Handläggare

15 kap. 1 § ÄktB

14.7.

Framställning till CSN om ändring av
betalningsmottagare för studiebidrag

Handläggare

2 kap. 33 § 2 st.
studiestödsförordningen

14.8.

Framställning till försäkringskassan om att
föräldrapenningsförmån för en förälder som
inte har fyllt 18 år ska helt eller delvis ska
betalas ut till någon annan person eller till
nämnden att användas till förälderns och
familjens nytta

Handläggare

11 kap. 17 § SFB

14.9.

Yttrande över ansökan om rättshjälp genom
offentligt biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

Handläggare

3 § lagen
(1996:1620) samt 7
§ förordningen
(1997:405) om
offentligt biträde

14.10. Yttranden i ärenden om anordnande av
godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller
förvaltarskap

Handläggare

11 kap. 16 § 2 st.
FB

14.11. Yttrande till allmän domstol

Enhetschef

31 kap. 2 § BrB

14.12. Yttrande till åklagarmyndigheten vid
åtalsprövning

Handläggare

46 § LVM

14.13. Yttrande i körkortsärende

Handläggare

3 kap. 8 § och 5
kap. 2 § körkorts-
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förordningen
(1998:980)

Äldre- och funktionsnedsatta
15. Äldre- och funktionsnedsatta - insatser med stöd av SoL
15.1.

Inleda eller lägga ner utredning

Handläggare

Hjälp i hemmet (omsorgs- och/eller
serviceinsatser)

11 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

15.2.

Upp till totalt 90 timmar/månad

Handläggare

15.3.

Totalt 90 - 120 timmar/månad

Enhetschef

15.4.

Över 120 timmar/månad

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

15.5.

Trygghetslarm

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.6.

Måltidsservice

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.7.

Särskilt boende

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

15.8.

Tillfälligt boende/växelvård

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

15.9.

Dagverksamhet

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.10. Boendestöd
Upp till 25 timmar/ månad
Mellan 25-40 timmar/ månad
Över 40 timmar

4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

15.11. Ledsagning

Handläggare

15.12. Avlösarservice i hemmet
Upp till 30 timmar/månad
Mellan 30-45 timmar/månad
Över 45 timmar

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

15.13. Kontaktperson

Handläggare

Placering i hem för vård och boende för
psykiskt funktionshindrade

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

15.14. Upp till 3 månader inom ramavtal

Enhetschef
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15.15. Upp till 3 månader utom ramavtal

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

15.16. Över 3 månader

Sociala utskottet

15.17. Daglig sysselsättning

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

15.18. Träningsboende

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

15.19. Upphörande av insats enligt SoL

Handläggare

15.20. Turbundna resor för äldre och
funktionsnedsatta

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

16. Äldre- och funktionsnedsatta - insatser med stöd av LSS
Personlig assistans

7 § samt 9 § 2 LSS

16.1.

upp till totalt 20 timmar/vecka

Handläggare

16.2.

över totalt 20 timmar/vecka

Myndighetschef
Ersätts med:
Avdelningschef

16.3.

Tillfällig utökning av personlig assistans för
den som beviljats assistansersättning enligt
SFB

16.4.

Ledsagarservice
Upp till 30 timmar/månad
Mellan 30-45 timmar/månad
Över 45 timmar/månad

Handläggare

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef
Ersätts med:

7 § samt 9 § 2 LSS

9 § 3 LSS

Avdelningschef

16.5.

Kontaktperson

16.6.

Avlösarservice
Upp till 30 timmar/månad
Mellan 30-45 timmar/månad
Över 45 timmar

Handläggare
Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef
Ersätts med:

9 § 4 LSS
9 § 5 LSS

Avdelningschef

16.7.

Korttidsvistelse

Enhetschef

9 § 6 LSS

16.8.

Korttidstillsyn

Enhetschef

9 § 7 LSS

16.9.

Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar som behöver
bo utanför föräldrahemmet

Myndighetschef
Ersätts med:

7 § samt 9 § 8 LSS
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16.10. Bostad med särskild service

Enhetschef

7 § samt 9 § 9 LSS

16.11. Daglig verksamhet

Handläggare

7 § samt 9 § 10 LSS

16.12. Förhandsbesked avseende insatser enligt LSS

Enhetschef

16 § 2 st. LSS

16.13. Insatser under tillfällig vistelse

Enhetschef

16 § 3 st. LSS

17. Äldre- och funktionsnedsatta - färdtjänst
17.1.

Tillstånd till riksfärdtjänst

Handläggare

4 § RFL

17.2.

Turbundna resor

Handläggare

7 § Lagen
(1997:736) om
färdtjänst

Handläggare av
bostadsanpassningsbi
drag/Handläggare

Ansökan
inkommen från och
med 2018-07-01
handläggs enligt
Lag (2018:222) om
bostadsanpassning
sbidrag.
Ansökan
inkommen före
2018-07-01
handläggs enligt
Lagen (1992:1574)
om
bostadsanpassning
sbidrag m.m.

Inleda utredning avseende barn

Handläggare

Beslut att inleda och avsluta utredning
avseende barn och ungdomar

Enhetschef

11 kap. 1 § SoL
Delegeringsförbud
råder för
nedläggning av
påbörjad utredning
om faderskap
enligt 2 kap. 9 § FB
(10 kap. 4 § SoL).

18. Äldre- och funktionsnedsatta - bostadsanpassning
18.1.

Beslut avseende bostadsanpassningsbidrag,
reparationsbidrag och återställningsbidrag.

Individ- och familjeomsorg
19. Barn och ungdomar - insatser med stöd av SoL
19.1.

Enhetschef

Beslut att ej inleda utredning
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19.2.

Beslut om psykiatrisk eller psykologisk
utredning eller behandling som omfattas av
hälso-och sjukvårdslagen när endast den ena
vårdnadshavaren samtycker

Sociala utskottet

6 kap.13a § FB

19.3.

Beslut om bistånd i form av
familjehemsplacering för stadigvarande vård
och fostran

Sociala utskottet

4 kap. 1§ SoL /6
kap. 6§ 1 st SoL

19.4.

Förlängning av utredningstid avseende barn

Myndighetschef
Ersätts med:

11 kap. 2 § 2 st. SoL

Avdelningschef

19.5.

Beslut om öppenvårdsinsats i egen regi

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

19.6.

Bistånd i form av kontaktperson/-familj

Handläggare

3 kap.6 b § 1st.
samt ersättning
enligt SKR riktlinjer

19.7.

Beslut om öppenvårdsinsats utan
vårdnadshavares samtycke, för barn fyllda 15
år, om det är lämpligt och barnet begär eller
samtycker till det

Enhetschef

3 kap. 6a§ SoL

19.8.

Beslut om externa öppenvårdsinsatser

Enhetschef

4 kap.1§ SoL

19.9.

Beslut om öppenvård genom ATV -Täby

Handläggare

4 kap.1§ SoL

19.10. Beslut om bistånd i form av stödboende för

Enhetschef

4 kap. 1§ SoL

19.11. Medgivande att barn tas emot för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt
hem som inte tillhör någon av hans/hennes
föräldrar eller annan vårdnadshavare

Sociala utskottet

6 kap. 6 § SoL
Ett beslut om att
bereda en
underårig vård i ett
visst familjehem/
enskilt hem är att
betrakta som ett
medgivande enligt
6 kap. 6 § SoL.
Utredning av
hemmet ska alltid
ske.
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 4 §
SoL.

ungdom 18-20 år

19.12. Placering av barn i familjehem, hem för vård
eller boende, stödboende, jourhem och
nätverkshem
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enligt 6 kap. 6 §
SoL.

19.13. upp till 2 månader

Enhetschef

19.14. över 2 månader

Sociala utskottet

19.15. Övervägande av vård i annat hem än det egna

Sociala utskottet

6 kap. 8 § SoL
Nämnden är
skyldig att minst en
gång var sjätte
månad överväga
om vård enligt SoL
fortfarande behövs.
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 4 §
SoL.

19.16. Övervägande av om det finns skäl att ansöka
om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8
§ FB

Sociala utskottet

6 kap. 8 § 2 st. SoL
Enligt 10 kap. 5 §
SoL tillkommer
beslutanderätten i
fråga om att väcka
talan om
överflyttning av
vårdnad med stöd
av 6 kap. 8 § FB
nämnden
(delegeringsförbud).

19.17. Ekonomiskt bistånd till barn och ungdom i
samband med placering/omplacering eller
flyttning från familjehem eller hem för vård
och boende

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

19.18. Schablonkostnader vid placering av barn upp
till 5000 kronor utöver schablonbelopp

Handläggare

4 kap. 2 § SoL

19.19. Uppföljning efter utredning eller placering

Enhetschef

11 kap. 4 a-b §§
SoL

19.20. Beslut att inte lämna information till anmälare
om att utredning har inletts, inte har inletts
eller redan pågår.

Enhetschef

14 kap. 1 b § SoL

Handläggare

1 kap. 4 samt 9 §§
FB

20. Barn och ungdomar - föräldraskap
20.1.

Fader- samt föräldraskapsbekräftelse
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20.2.

Inleda utredning om fastställande av
faderskap

Handläggare

2 kap. 1 § FB
Inbegriper
återupptagande av
nedlagd utredning.
Utredningen ska
vara slutförd inom
ett år från barnets
födelse, om ej
särskilda skäl
föranleder annat (2
kap. 8 § FB).

20.3.

Begära att socialnämnden i annan kommun
lämnar biträde vid utredning av faderskap

Handläggare

2 kap. 4 § FB

20.4.

Inleda utredning om att någon annan man än
den som är gift med barnets moder kan vara
far till barnet

Handläggare

2 kap. 9 § FB
Beslut om att inte
påbörja utredning
eller att lägga ned
en påbörjad
utredning ska
fattas av
socialnämnden
enligt 10 kap. 5 §
SoL.

20.5.

Väcka talan om fastställande av faderskap

Handläggare

3 kap. 5 § 2 st.
samt 3 kap. 6 § 2
st. FB

20.6.

Ge in protokoll över socialnämndens
utredning till tingsrätten

Handläggare

3 kap. 8 § FB

21. Barn och ungdomar - vårdnad, boende och umgänge
21.1.

Föräldrars avtal om vårdnad, boende eller
umgänge

21.2.

Godkänna

Handläggare

21.3.

Inte godkänna

Sociala utskottet

21.4.

Utse umgängesstöd

Handläggare

6 kap. 15 c § 3 st.
FB

21.5.

Lämna upplysningar till tingsrätt i vårdnadsoch umgängesmål

Handläggare

6 kap. 19 § FB
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21.6.

Godkännande av att underhållsbidrag för
framtiden ska betalas med ett engångsbelopp
eller för längre perioder än tre månader

Handläggare

7 kap. 7 § FB

21.7.

Beslut att åtgärd får vidtas utan den andra
vårdnadshavarens samtycke om det krävs
med hänsyn till barnets bästa och åtgärden
gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller
behandling som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)

Sociala utskottet

6 kap. 13 a § FB
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 5 §
SoL.

Enhetschef

6 kap. 19 § FB

2. behandling i öppna former som ges med
stöd av 4 kap. 1 § SoL §
3. utseende av en kontaktperson eller en
familj som avses i 3 kap. 6 § tredje
stycket SoL eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 LSS
21.8.

Utse utredare i vårdnadsärende när rätten
uppdrar socialnämnden att verkställa
utredning i frågor som rör vårdnad, boende
och umgänge.

Verkställighet

22. Barn och ungdomar - adoption
22.1.

Medgivande att ett barn tas emot för
adoption samt återkallande av detsamma

Sociala utskottet

22.2.

Beslut om huruvida adoptionsförfarande får
fortsätta då barn föreslagits för adoption

22.3.

Samtycke

Handläggare

22.4.

Vägra samtycke

Sociala utskottet

6 kap. 6, 12 samt
13 §§ SoL
Delegering enbart
tillåten till utskott
enligt 10 kap. 4 §
SoL.
6 kap. 14 § SoL
Delegering av
vägrat samtycke
enbart tillåten till
utskott enligt 10
kap. 4 § SoL

23. Barn och ungdomar - unga lagöverträdare
23.1.

Begäran om utredning av misstänkt brott
begånget någon som inte fyllt 15 år
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23.2.

Begäran om bevistalan

Enhetschef

38 § LUL

23.3.

Företräda socialtjänsten vid förhör med den
som inte har fyllt 18 år och som är misstänkt
för brott på vilket fängelse kan följa

Handläggare

7 § LUL

23.4.

Yttrande till polismyndighet/
åklagarmyndighet/domstol gällande person
som misstänks ha begått brott före 18 års
ålder

Handläggare

11 § LUL

23.5.

Begäran om polisutredning för någon som är
misstänkt för brott och är under femton år

Enhetschef

31 § LUL

23.6.

Företräda socialtjänsten vid förhör med den
som inte fyllt 15 år

Handläggare

34 § LUL

23.7.

Yttrande till polismyndighet i vissa fall när
barn under 15 år är misstänkta för brott

Handläggare

34 § LUL

23.8.

Yttrande till åklagarmyndighet/domstol där
person under 21 år är misstänkt för brott
som kan ge fängelse i mer än tre månader

Handläggare

28 § LUL

24. Barn och ungdomar - insatser med stöd av LVU
Se även kompletterande beslutanderätt
24.1.

Omedelbart omhändertagande av person
under 20 år

Sociala utskottet

6 § LVU

24.2.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande av person under 20 år

Sociala utskottet

9 § LVU

24.3.

Begäran hos förvaltningsrätten om
förlängning av utredningstiden

Handläggare

8 § LVU

24.4.

Beslut om läkarundersökning, utse läkare
samt plats för läkarundersökning

Handläggare

32 § 1 st. LVU

24.5.

Ansökan hos förvaltningsrätten om vård enligt
LVU

Sociala utskottet

4 § LVU

24.6.

Hur vården ska anordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden

Sociala utskottet

11 § 1 st. LVU
Beslutsfattande i
brådskande
ärenden kan
delegeras till
ordföranden eller
annan namngiven
ledamot enligt 9 §
3 st. LVU.

24.7.

Beslut att den unge får vistas i det egna
hemmet under vårdtiden

Sociala utskottet

11 § 2 st. LVU
Beslutsfattande i
brådskande
ärenden kan
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delegeras till
ordföranden eller
annan namngiven
ledamot enligt 9 §
3 st. LVU.
24.8.

Beslut rörande den unges personliga
förhållanden i den mån beslutet inte är att
hänföra till 11 § 1 och 2 st. LVU

Handläggare

11 § 4 st. LVU

24.9.

Övervägande/prövning om vård med stöd av
LVU fortfarande behövs

Sociala utskottet

13 § 2 och 3 st. LVU
Om LVU med stöd
av 2 § LVU ska SN
minst en gång var
sjätte månad
överväga om vård
fortfarande behövs.
Om LVU med stöd
av 3§ LVU, ska
socialnämnden
inom sex månader
från dagen för
verkställighet av
vårdbeslutet i
beslut pröva om
vård med stöd av
lagen ska upphöra.
Denna fråga ska
därefter prövas
fortlöpande inom
sex månader från
senaste prövning.
Se 13 § 3 st. LVU
om ansökan om
överflyttning av
vårdnad i vissa fall.
Enligt 10 kap. 5 §
SoL tillkommer
beslutanderätten
enligt 6 kap. 8 § FB
nämnden exklusivt.

24.10. Beslut om att vård med stöd av LVU ska
upphöra

Sociala utskottet
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upphöra senast när
den unge fyller 18
år.
Vård som har
beslutats med stöd
av 3 § LVU ska
upphöra senast när
den unge fyller 21
år.
24.11. Beslut om kontakt med särskilt kvalificerad
Sociala utskottet
kontaktperson eller om deltagande i
behandling i öppna former inom socialtjänsten

22 § 1 st. LVU
Bestämmelserna
i 1 och 3 st. samt
1 och 3 st.
LVU gäller i
tillämpliga delar
också denna typ av
beslut.

24.12. Upphörande av förebyggande insats

Sociala utskottet

22 § 3 st. LVU
Prövning enligt 13
§ 3 st. LVU av
frågan om sådant
beslut skall
upphöra att gälla
skall ske första
gången inom sex
månader från
dagen för
nämndens beslut.

24.13. Ansökan om flyttningsförbud

Sociala utskottet

24 § LVU
Jfr. 25 § LVU

24.14. Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs

Sociala utskottet

26 § 1 st. LVU
Övervägande ska
ske minst en gång
var tredje månad.

24.15. Upphörande av flyttningsförbud

Sociala utskottet

26 § 2 st. LVU

24.16. Tillfälligt flyttningsförbud

Sociala utskottet

27 § 1 st. LVU
Beslutsfattande i
brådskande
ärenden kan
delegeras till
ordföranden eller
annan namngiven
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ledamot enligt 27 §
2 st. LVU.
24.17. Begäran om polishandräckning för att bereda
en läkare, som ska genomföra
läkarundersökning enligt 32 § LVU, tillträde till
den unges hem eller för att föra den unge till
läkarundersökningen

Sociala utskottet

43 § 1 LVU
Delegeringsförbud
enligt 10 kap. 4 §
SoL.

24.18. Begäran om polishandräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

Sociala utskottet

43 § 2 LVU

24.19. Beslut att återkalla ansökan om vård enligt
LVU

Sociala utskottet

4 § LVU

24.20. Enligt 7 § LVU underställa förvaltningsrätten
beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 6-7§§ LVU

Enhetschef

7 § LVU

Vuxna
25. Vuxna - allmänt
25.1.

Inleda eller lägga ned utredning avseende
vuxen

Handläggare

11 kap. 1 § samt 2
§ 2 st. SoL

25.2.

Förmedling av egna medel

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

25.3.

Bistånd i form av kontaktperson

Handläggare

3 kap. 6b § samt 4
kap. 1 § SoL

25.4.

Öppenvårdsinsatser för missbrukare

Handläggare

4 kap. 1 § SoL

25.5.

Boende i försökslägenhet/träningslägenhet

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

25.6.

Placering av person som fyllt 18 år i
familjehem, i hem för vård och boende eller
stödboende.

25.7.

upp till 3 månader och inom ramavtal

Enhetschef

25.8.

över 3 månader samt utom ramavtal

Myndighetschef
Ersätts med:

4 kap. 1 § SoL

Avdelningschef

25.9.

Boendestöd för missbrukare
Upp till 25 timmar/månad
Mellan 25–40 timmar/månad
Över 40 timmar/månad

Handläggare
Enhetschef
Myndighetschef
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Ersätts med:
Avdelningschef

25.10. Beslut om ansvarsförbindelse vid
kontraktsvård och vårdvistelse

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Handläggare
Soft-handläggare

4 kap. 1 § SoL

26. Vuxna - försörjningsstöd m.m.
26.1.

Försörjningsstöd i enlighet med riksnorm (4
kap. 3 § 2 st. SoL) samt skäliga kostnader
utöver riksnorm

26.2.

Ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt

26.3.

i enlighet med socialnämndens riktlinjer

Handläggare
Soft-handläggare

26.4.

utöver socialnämndens riktlinjer och under ett
halvt prisbasbelopp

Enhetschef

26.5.

utöver socialnämndens riktlinjer och över ett
halvt prisbasbelopp

Sociala utskottet

26.6.

Borgensåtagande avseende hyreskontrakt

Sociala utskottet

4 kap. 2 § SoL

26.7.

Begäran att den som uppbär försörjningsstöd
under viss tid ska delta i av nämnden anvisad
praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet

Handläggare
Soft-handläggare

4 kap. 4 § SoL

26.8.

Sätta ner eller vägra fortsatt försörjningsstöd

Handläggare
Soft-handläggare

4 kap. 5 § SoL

26.9.

Återkrav av ekonomiskt bistånd

Handläggare
Soft-handläggare

9 kap. 1-2 §§ SoL

4 kap. 1-2 §§ SoL

27. Vuxna - insatser med stöd av LVM m.m.
27.1.

Inleda samt lägga ned utredning

Enhetschef

7 § LVM

27.2.

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
för undersökningen

Handläggare

9 § LVM

27.3.

Omedelbart omhändertagande enligt LVM

Sociala utskottet

13 § LVM

27.4.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande enligt LVM

Sociala utskottet

18 b § LVM

27.5.

Ansökan om vård enligt LVM

Sociala utskottet

11 § LVM

27.6.

Ansökan om intagning på hem för vård eller
boende efter beslut om vård enligt LVM eller
beslut om omedelbart omhändertagande
enligt 13 § LVM

Handläggare

12 samt 19 §§ LVM

109

Änr SN 2020/31.002
27 av 30

27.7.

Begära polishandräckning för att föra en
missbrukare till läkarundersökning, till LVMhem eller sjukhus

Handläggare

45 § 1. och 2. LVM

28. Vuxna - ersättning till asylsökande m.fl.
28.1.

Beslut om bistånd till tillståndssökande enligt
Migrationsverkets riktlinjer

Handläggare/Softhandläggare

1, 3, 17 och 18 §§
LMA

28.2.

Beslut om nedsättning av dagersättning till
asylsökande

Handläggare/Softhandläggare

10 § LMA

29. Vuxna - övrigt
29.1.

Göra dödsboanmälan till Skatteverket

Handläggare/Softhand
läggare

20 kap. 8 a § ÄB

29.2.

Beslut att ordna gravsättning
(begravningskostnader)

Handläggare/Softhand
läggare

5 kap. 2 § BegravnL

30. Kompletterande beslutanderätt
Kompletterande beslutanderätt får endast ges till namngivna personer.
Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning

30.1.

Omedelbart omhändertagande av
person under 20 år

Lena Hallberg

6 § 1 och 2 st. LVU

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

30.2.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande

Lena Hallberg

9 § 3 st. LVU

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

30.3.

Hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under
vårdtiden

Lena Hallberg
Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé
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30.4.

Beslut att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden

Lena Hallberg

11 § 2 och 3 st. LVU

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

30.5.

Tillfälligt flyttningsförbud

Lena Hallberg

27 § 2 st. LVU

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé
30.6.

30.7.

Begäran om polishandräckning
för att bereda en läkare, som ska
genomföra läkarundersökning
enligt 32 § LVU, tillträde till den
unges hem eller för att föra den
unge till läkarundersökningen

Lena Hallberg

Omedelbart omhändertagande av
missbrukare

Lena Hallberg

43 § 1. LVU

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

13 § LVM

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

30.8.

Upphörande av omedelbart
omhändertagande av
missbrukare

Lena Hallberg

18 b § LVM

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

30.9.

Begäran om polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd
av LVU

Lena Hallberg

43 § 2. LVM

Madelaine Wallén
Annicka Hörnsten
Blommé

31. Socialjouren
Socialjouren beslutar om akutinsatser enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Beslut av socialjouren gäller i
ett dygn eller tills nästkommande ordinarie arbetsdag.

111

Änr SN 2020/31.002
29 av 30
Akuta beslut som inte finns i denna förteckning, t.ex. beslut enligt LVU eller LVM fattas av ordförande i
socialnämnden eller av ledamot som utsetts av socialnämnden.
Nr

Ärendegrupp

Delegat(er)

Anmärkning

Barn och ungdom
31.1.

Beslut att inleda utredning om
huruvida socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd eller
stöd

Handläggare socialjouren

11 kap. 1-2 §§ SoL

31.2.

Beslut om tillfällig placering av
barn eller ungdom i
jourfamiljehem

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.3.

Beslut om tillfällig placering av
barn eller ungdom i HVB-hem

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.4.

Beslut om skyddat boende

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.5.

Beslut om att inleda och avsluta
utredning angående alkohol- och
drogmissbruk hos vuxna

Handläggare socialjouren

11 kap 1 § SoL

31.6.

Beslut om bistånd åt vuxna i form
av plats vid HVB i brådskande fall
(LVM-grunder)

Handläggare socialjouren

4 kap 1 § SoL

31.7.

Beslut att inleda utredning

Handläggare socialjouren

7 § LVM

31.8.

Beslut om läkarundersökning
samt utse läkare

Handläggare socialjouren

9 § LVM

31.9.

Beslut om polishandräckning för
läkarundersökning eller för att
föra missbrukaren till
behandlingshem

Handläggare socialjouren

45 § LVM

Akut ekonomiskt stöd och logi
31.10.

Beslut om försörjningsstöd vid
akuta behov

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.11.

Beslut om bistånd i form av
natthärbärge, vandrarhem eller
annan inkvartering av akut

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL
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bostadslösa samt upphörande av
sådant bistånd
Äldre och personer med funktionsnedsättning
31.12.

Beslut att inleda utredning
avseende äldre och personer med
funktionsnedsättning

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.13.

Beslut om hjälp i hemmet för
äldre och personer med
funktionsnedsättning

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

31.14.

Beslut om korttidsboende i
särskilda boendeformer för äldre
och personer med
funktionsnedsättning

Handläggare socialjouren

4 kap. 1 § SoL

Annika Wallin, enhetschef
barn och familj

43 § 2. LVU

Kompletterande beslutanderätt
Endast namngivna personer
31.15.

Begäran om polishandräckning
för att genomföra beslut om vård
eller omhändertagande med stöd
av LVU

Lorentz Ogebjer,
enhetschef vuxna och
nyanlända
Agneta Franzén,
Förvaltningschef
Camilla Lundholm,
Avdelningschef
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Socialförvaltningen
Agneta Franzén
Förvaltningschef

Utvärdering Covid-19 socialnämnden
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har kartlagt och bedömt vidtagna åtgärder av på grund av covid-19 under 2020.
Resultatet har sammanställts i en rapport.

Handlingar i ärendet
-

Rapport, utvärdering Covid-19
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Sammanfattning
Myndighetens arbete
Arbetet inom myndighetens verksamheter har kunnat fortlöpa under pandemin. Ett antal scenarier
har tagits fram där för att kunna hantera olika händelser, vilket har skapat ett lugn i organisationen.
I händelse av exempelvis ökad smittspridning finns en planering av möjliga åtgärder som kan vidtas.
Omfattningen av hemarbete och digitala möten har ökat.

Egen regis arbete
Vid pandemins utbrott infördes besöksförbud på äldreboendet och dagverksamheterna stängdes.
Svårigheter att få tag i skyddsutrustning var uppenbar då alla verksamheter inom kommuner och
regionen var i behov av stora mängder rätt klassad utrustning.
Stort fokus under våren var att hantera skyddsutrustning samt att efterleva ständigt förändrade
riktlinjer.
Ett flertal nya rutiner skapades gällande tex smittspridning, hantering av skyddsutrustning,
bemanning och besöksförbud.

Skyddsutrustning
Arbetet med att säkerställa skyddsutrustning till verksamheterna påbörjades tidigt i pandemin. En
samordnare för skyddsutrustning utsågs som från mars och under hela våren nästan arbetat heltid
med frågan tillsammans med stadens Mas.

Övrig samverkan/Mas
Inom staben har MAS/kvalitetssamordnare lagt hela arbetstiden från pandemins start till sommaren
på att enbart verka på ett strategiskt plan inom vårdsamverkan. Tät samverkan och dialog har skett
med bland annat regionen, primärvården Täby-Vaxholm, med läkarorganisationen på Vaxholms
äldreboende, Familjeläkarna Saltsjöbaden, MAS-nätverk och i form av övriga gemensamma möten
med myndigheter som folkhälsomyndigheten, smittskydd Stockholm, vårdhygien, Socialstyrelsen,
Storstockholm.
Vidare har tät samverkan varit med hälso-och sjukvårdsverksamheter inom Vaxholm: Vaxholms
äldreboende och Olivia omsorg, Vaxholms stads hemtjänst i egen regi/ Olir/ Solskens omsorg har
också behövt stöd i arbetet under pandemin.
Generellt har många medicinska rutiner setts över, smittförebyggande rutiner har förbättrats och
förtydligats, överlag har fokusering legat på personalens kunskap och följsamhet till basala
hygienrutiner. Varje chef och arbetsledare har behövt inventera kunskapsläget vid varje arbetspass
för att säkra alla medarbetares kompetens.

Påverkan
Myndigheten
Under pandemin har arbetet har fortlöpt med störningar. Ökad sjukfrånvaro och förändrade
arbetssätt har ställt krav på medarbetarnas flexibilitet. Ökad handläggningstid inom flertalet
verksamhetsområden har identifierats. Vårdplaneringsmöten genomförts via digitala lösningar
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vilket inledningsvis innebar minskat kvalitet och tidskrävande. Den digitala mognaden i
organisationen har ökat och myndigheten kommer arbeta vidare med att försöka minska restiden
genom att förespråka digitala lösningar.
Hemarbete under pandemins inledning godtogs inte på grund av bedömningen att ha nödvändig
beredskap för en akut hög sjukfrånvaro inom hemtjänst och särskilt boende. Hrs’ beslut om att alla
kan arbeta hemma i en större utsträckning har tagits emot väl på myndigheten och kunnat anpassas
efter kraven på myndighetsutövning.
Inledningsvis var det utmaningar att hitta ersättningslösningar på grund av begränsad verkställighet
inom äldreomsorgen efter ordförandebeslut med anledning av pandemin. Verksamheten fick
arbeta extra med att hitta olika typer av korttids/säbo och hemtjänstlösningar för de klienter som
skrevs ut från slutenvård och som inte kunder erbjudas plats på vårt äldreboende.
Ändringar av schemat för flertalet medarbetare blev nödvändiga för att tillhandahålla
biståndsbedömningskapacitet på helger enligt regionens önskemål. Åtgärden ledde till ökad
kostnad samt belastning på övriga medarbetare då helgvilan inföll på nästkommande arbetsdag.
Enheten för Äldre/LSS gick under ett flertal månader en personal kort från mars till juni halva
arbetsveckorna.
Medarbetarna bedöms överlag vara inte vara helt återhämtade efter arbetssituationen under
våren.

Egen regi
Vid pandemins utbrott infördes besöksförbud på äldreboendet och dagverksamheterna stängdes.
Öppna verksamheten på Kanonen ställde också in samtliga aktiviteter. En del anhöriga/närstående
hade till en början svårt att acceptera besöksförbudet, men när möjlighet till besök utomhus
medgavs så var nöjdheten större.
Hemtjänsten fortsatte som tidigare även om flera av brukarna avsade sig framför allt
serviceinsatsen städ. Hemtjänsten skapade att Coronateam som bara arbetade med personer med
misstänkt/ konstaterad smitta.
På det särskilda boende stängdes avdelningen med korttidsplatser. Avdelningen gjordes om för att
kunna ta emot smittade äldre från regionen. Sängar fick beställas samt inköp av madrasser och
sängkläder till 7 extra platser.
I dialog med utföraren inom LSS-utförarna infördes besöksförbud på gruppbostaden och
servicebostaden. Daglig verksamhet stängde för att förhindra resor och smitta bland brukarna.
Mycket tid gick åt att säkra bemanning eftersom sjukfrånvaron ökade i hemtjänsten och i det
särskilda boendet. Samarbete inleddes med HR. Pandemin har påverkat en del av personalen som
varit oroliga för smitta. Sjukfrånvaron var under en period uppe i nästan 40 %, vilket gjorde att
samordning av bemanning behövdes.
Daglig rapportering om sjukfrånvaron lämnades till HR från verksamheterna. HR avdelningen gick in
och stöttade med samordning av bemanning mellan olika förvaltningar, snabbutbildning/
introduktion till äldreomsorgen och rekrytering.
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För att hindra smittspridning mellan avdelningar, brukare och personal samt ökad sjukskrivning blev
det svårt att bemanna eftersom personal inte kunde arbeta på flera avdelningar.
Inventering av befintlig skyddsutrustning gjordes inom verksamheterna. Då den utrustning som
rekommenderades inte fanns i lager i verksamheterna. Stora beställningar var tvungna att göras.
Svårigheter att få tag i skyddsutrustning var uppenbar då alla verksamheter inom kommuner och
regionen var i behov av stora mängder rätt klassad utrustning för pandemin.
Flera gånger i veckan genomfördes digitala möten med respektive verksamhet för att säkra
bemanning, rutiner, skyddsutrustning osv.

Skyddsutrustning
Tillgången till skyddsutrustning har varit problematiskt i hela landet under våren. Viss
skyddsutrustningen (munskydd/andningsskydd, visir) används inte av verksamheterna i normalt.
Ordinarie leverantörer inte hade skyddsutrustning på lager vilket ledde till direktupphandling av
nästan all skyddsutrustning. Även vanliga förbrukningsvaror inom vård och omsorg var restnoterat
hos våra ordinarie leverantörer (ex. handsprit, ytdesinfektion, förkläden) och behövde
direktupphandlas. Priserna för både skyddsutrustning och förbrukningsvaror ökade kraftigt och det
var längre leveranstider än normalt.
Utifrån direktupphandlingarna samt med stöd av Socialstyrelsen/länsstyrelsens kontinuerliga
tilldelning, och gemensamma upphandlingar med andra norrortskommuner säkrades tillgången till
skyddsutrustning under våren.
Från slutet på maj har SKL Kommentus ramavtal för bristvaror till kommunala vård och
omsorgsverksamheter 2020 lett till att Vaxholms stad kan beställa den skyddsutrustning som
behövs för en månads förbrukning. Sedan sommaren är prisbilden för skyddsutrustning mer lik
normalläget. Våra ordinarie leverantörer börjar återigen kunna leverera skyddsutrustning, om än
med längre leveranstider än vanligt. Utifrån detta kommer verksamheterna i första hand själva
beställa sin skyddsutrustning under hösten, men vid behov kommer det centralt finnas stöd för att
beställa via SKL Kommentus ramavtal.
Samordnare för skyddsutrustning har veckovis inventerat verksamheternas tillgång till
skyddsutrustning samt tagit fram en rutin för att snabbt kunna fördela ut utrustningen till olika
verksamheter vid akut behov. För att säkerställa att ingen vård-och omsorgsverksamhet inom
Vaxholms stads geografiska område saknar skyddsutrustning har en samverkansöverenskommelse
upprättats mellan Vaxholms stad och våra privata utförare. Den innebär en solidarisk fördelning av
skyddsutrustningen till verksamheter med akuta behov. Fördelning har skett vid några få tillfällen,
men våra privata/externa utförare har generellt sätt klarat av att hantera sitt eget behov av
skyddsutrustning.

Effekt av vårens arbete (måluppfyllelse):
Myndighet
-

Pandemin har gjort det svårare att uppnå målsättningar inom kvalitetsmålen för året
Högre kostnader för personal/ ökad bemanning under en period
Ökad grad av omställning till hemarbete och digitaliserade möten
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Egen regi
-

Under pandemin har andra arbetsuppgifter fått läggas åt sidan och en del av
verksamhetsutvecklingen och den planering som var tänkt avstannade
Den digitala mognaden har ökat, tex digitala möten
Fler och tydligare rutiner har skapats och förmedlats under pandemin vilket inom
Då stora mängder skyddsutrustning köpts in har det fått ekonomiska konsekvenser. Även
personalkostnader har ökat pga. sjukskrivningar och extra bemanning.

Skyddsutrustning
-

Samordnare för skyddsutrustning har veckovis inventerat verksamheternas tillgång till
skyddsutrustning samt har tagit fram en rutin för att snabbt kunna fördela ut utrustningen
till olika verksamheter vid akut behov.
en samverkansöverenskommelse upprättats mellan Vaxholms stad och våra privata
utförare som innebär att vi solidariskt delar med oss av skyddsutrustningen till
verksamheter med akut behov
I dagsläget har verksamheterna själva ett lager på minst en månads förbrukning av
skyddsutrustning.

Fortsatt fokus
Myndighet
-

Fortsatt arbete med att försöka hitta effektiviseringar av verksamheten för att utföra
uppdraget i samma omfattning kvalitet som tidigare.
beslut om hemarbete implementeras
fortsatt inriktning på hemarbete digitalt när det är möjligt
följa upp upplevelsen av utarbetning på grund av förhållandena under våren

Egen regi
-

Följa de rekommendationer som gäller i nuläget och vara beredda på förändringar som kan
komma i rekommendationerna. Behålla besöksförbud och stängda verksamheter så länge
rekommendationerna säger det.
Säkra lager av skyddsutrustning för eventuellt nytt utbrott av smitta i verksamheterna.
Alltid ha en punkt på APT om covid-19, där frågor, information osv kan tas upp.
Fortsätta med det planerade arbetet som avstannat under pandemin
Vikten av kompetens hos all vård- och omsorgspersonal inom basala kläd-och hygienregler
har synliggjorts i och med pandemin

Skyddsutrustning
-

Hantera en eventuell bristsituation i framtiden
Långsiktig hanterande av lager av skyddsutrustning,

Mas
-

Vikten av kompetens hos all vård- och omsorgspersonal inom basala kläd-och hygienregler
har synliggjorts i och med pandemin vilken bör följas upp och säkerställas
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Bakgrund
Behov av kartläggning samt vidtagna åtgärder av på grund av covid-19 under 2020.

Syfte
Syftet med rapporten är att ta fram en helhetsbild av hur socialnämnden arbetat under våren
avseende pandemin och effekter av arbetet,

Metod
Utvärdering har gjorts av resp enhet/ myndighet samt egen regi.
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Tjänsteutlåtande

2020-11-09
Änr SN 2017/118.047
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Ansökan statsbidrag personligt
ombud 2021
Förslag till beslut
Stadsbidraget söks för fortsatt verksamhet med personligt ombud.

Ärendebeskrivning
I maj 2000 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och länsstyrelserna att bygga upp och utveckla
permanenta och landsomfattande verksamheter med personliga ombud för personer med psykiska
funktionsnedsättningar (Regeringsbeslut S98/7454/ST, S1999/4985ST).
Verksamheter med personligt ombud grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap. Det innebär
att kommunen/socialtjänsten ansvarar för att stadsbidraget används för verksamhet med personligt
ombud. Vaxholms stad var en av de sista kommunerna i Stockholms län som införde tjänsten personligt
ombud.
Målgruppen är personer över 18 år som har väsentliga bestående svårigheter att utföra aktiviteter på
viktiga livsområden som en konsekvens av psykisk sjukdom, sammansatta och omfattande behov av
vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning. Även personer med missbruksproblematik
och/eller hemlöshet omfattas. Då behovet av personligt ombud finns i Vaxholms stad ser
socialförvaltningen att det är en viktig funktion som bör tillhandahållas.
Uppdragen för målgruppen är av både kortare och längre karaktär.

Finansiering
Finansiering sker med statsbidrag samt minskade kostnader inom befintlig verksamhet.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och redovisning av verksamheten sker årligen till Länsstyrelsen samt information till
Socialnämnden.
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Tjänsteutlåtande

2020-11-09
Änr SN 2017/118.047
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, 2020-11-09
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Tjänsteutlåtande

2020-11-10
Änr SN 2019/49.732
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Information om Vaxholms äldreboende
Förslag till beslut
1. Informationen noteras till protokollet
2. Information om att arbetet med internetuppkoppling på Vaxholms äldreboende är slutfört
noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad övertog driften av äldreboendet 1 november 2018. Drygt två år har gått sedan
övertagandet och förbättringsområden har identifierats. Vissa har åtgärdats andra inte. Den
handlingsplan som skapades utifrån förbättringsområdena har legat till grund för det fortsatta arbetet.
Ett av förbättringsområdena var att tillsätta enhetschefer och renodla sjuksköterskerollen. Den
förändringen blev klar i början av året. Vi kan nu se att det närvarande ledarskapet, med tydliga roller
och ansvarsfördelning har gett resultat. Kontinuerliga möten, uppföljningar och chefsnärvaro i
verksamheten har gett ett lugn i personalgruppen.
Personalomsättningen har varit låg, vilket får ses som ett gott betyg för att medarbetarna trivs både på
arbetet och med nuvarande ledning.
Ett stort arbete har genomförts med att revidera rutiner samt att förankra dessa i verksamheten. Till
hjälp för detta har en timanställd sjuksköterska funnits till hands. Hennes uppdrag är nu avslutat och de
rutiner som återstår revideras av chefer och sjuksköterskor.
IVO har avslutat ärendet utifrån deras oanmälda besök våren 2019, då IVO granskade nattens rutiner
och deras arbete. Två av cheferna på boendet har själva, vid tre tillfällen under sensommaren, gjort
nattliga oanmälda besök för att se hur verksamheten fungerar. Detta mottogs till största delen positivt
av nattpersonalen.
WiFi har installerats på äldreboendet i alla gemensamma lokaler. Appva, ett system för digital signering,
har införts under hösten. Detta underlättar i det dagliga arbetet, då signering av utförda moment hos
boende sker i systemet Appva.
Allt arbete runt coronpandemin och dess konsekvenser lämnas utanför denna information, då den
informationen ges kontinuerligt på annat sätt.
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Tjänsteutlåtande

2020-11-10
Änr SN 2019/49.732
2 av 2

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker var tredje månad
För åtgärd:

Camilla Lundholm, socialförvaltningen
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Tjänsteutlåtande

2020-11-12
Änr SN 2020/126.73
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Upphandling LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 9 § p.3 ledsagarservice, 9§ p.4 kontaktperson och
9§ p.5 avlösarservice.
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för upphandling av LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.3 ledsagarservice, 9§ p.4 kontaktperson och 9§ p.5
avlösarservice.
Förvaltningschef får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlaget för upphandling av LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.3 ledsagarservice, 9§ p.4 kontaktperson och 9§ p.5
avlösarservice.
Förvaltningschef får i uppdrag att besluta om val av leverantör avseende LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) 9 § p.3 ledsagarservice, 9§ p.4 kontaktperson och 9§ p.5 avlösarservice.
Förvaltningschef får i uppdrag att teckna avtal med tilldelad leverantör av LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) 9 § p.3 ledsagarservice, 9§ p.4 kontaktperson och 9§ p.5
avlösarservice.

Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande leverantör av tjänster enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 9 § p.3 ledsagarservice, 9§ p.4 kontaktperson och 9§ p.5 avlösarservice löper ut
2021-02-28 behöver en ny upphandling genomföras.
Upphandling genomförs som förenklat förfarande enligt kap. 19 lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU.
Staden garanterar inga specifika volymer. Anbudsgiveran åtar sig att leverera mot det faktiska behovet.
Staden avser att teckna avtal med en anbudsgivera.
Staden kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till pris.
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Tjänsteutlåtande

2020-11-12
Änr SN 2020/126.73
2 av 2

Anbudsgivare med lägst utvärderingspris och som uppfyller ställda krav gällande ekonomisk,
yrkesmässig och teknisk kapacitet tilldelas kontrakt. (Med ekonomisk, teknisk och yrkesmässig
kapacitet avses krav som ska säkerställa att anbudsgivaren har erforderliga erfarenheter och
förutsättningar för att klara uppdraget.)

Måluppfyllelse/Uppföljning
Uppföljning kommer att göras i enlighet med program för privata utförare.

Finansiering
Finansiering sker inom ram.

Handlingar i ärendet
2020-11-12 Tjänsteutlåtande, Camilla Lundholm, socialförvaltningen

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Camilla Lundholm, utförarchef

För kännedom:

Agneta Franzén, förvaltningschef
Mikael Landberg, myndighetschef
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Tjänsteutlåtande

2020-11-20
Änr SN 2020/129.73
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Tjänsteutlåtande, Upphandling LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) 9 § p.6 Korttidsvistelse utanför egna hemmet
LSS och ) 9 § p. 10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder, 2020-11-20
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för upphandling av LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.6 Korttidsvistelse utanför egna hemmet LSS och ) 9 § p. 10
Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Förvaltningschef får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlaget för upphandling av LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.6 Korttidsvistelse utanför egna hemmet LSS och ) 9 §
p. 10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Förvaltningschef får i uppdrag att besluta om val av leverantör avseende LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) 9 § p.6 Korttidsvistelse utanför egna hemmet LSS och ) 9 § p. 10 Daglig
verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
Förvaltningschef får i uppdrag att teckna avtal med tilldelad leverantör av LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) 9 § p.6 Korttidsvistelse utanför egna hemmet LSS och ) 9 § p. 10
Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder

Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande leverantörer av tjänster enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 9 § p.6 Korttidsvistelse utanför egna hemmet LSS och ) 9 § p. 10 Daglig verksamhet
för personer i yrkesverksam ålder löper ut 2021-06-14 behöver en ny upphandling genomföras.
Upphandlingen planeras att samordnas av Upplands Väsby kommun.
Upphandling genomförs som förenklat förfarande enligt kap. 19 lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

128

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande
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Änr SN 2020/129.73
2 av 2

Staden garanterar inga specifika volymer. Anbudsgiveran åtar sig att leverera mot det faktiska behovet.

Uppföljning
Uppföljning sker i enlighet med de i avtalet angivna kraven gällande avtalsuppföljning, måluppfyllelse,
resultatredovisning och kvalitetsuppfyllelse.

Finansiering
Finansiering sker inom ram.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Upphandling LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.6
Korttidsvistelse utanför egna hemmet LSS och ) 9 § p. 10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder, 2020-11-20

Kopia på beslutet till:
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa. Att detta anges
på ett tydligt sätt är viktigt för transparensen i beslutsfattandet och underlättar dessutom expediering
avsevärt.
Om beslutet ska expedieras till en myndighet eller en organisation ska även handläggarens namn anges
(när sådan finns). Sändlistan kan också skapas separat och biläggas beslutet. Adressater ska anges enligt
nedanstående mall:
För åtgärd:

Camilla Lundholm, utförarchef

För kännedom:

Agneta Franzén, förvaltningschef
Mikael Landberg, myndighetschef
Anna Holm, kommunledningskontoret
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Tjänsteutlåtande

2020-11-20
Änr SN 2020/104.739
1 av 2
Socialförvaltningen
Camilla Lundholm
Utförarchef

Upphandling LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 9 § p.8 Bostad med särskild service för barn eller
ungdomar och 9 § p.9 Bostad med särskild service för vuxna
Förslag till beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för upphandling av LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.8 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar och
9 § p.9 Bostad med särskild service för vuxna.
Förvaltningschef får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlaget för upphandling av LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.8 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar
och 9 § p.9 Bostad med särskild service för vuxna.
Förvaltningschef får i uppdrag att besluta om val av leverantör avseende LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) 9 § p.8 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar och 9 § p.9
Bostad med särskild service för vuxna.
Förvaltningschef får i uppdrag att teckna avtal med tilldelad leverantör av LSS (Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade) 9 § p.8 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar och 9 §
p.9 Bostad med särskild service för vuxna.

Ärendebeskrivning
Då avtalet med nuvarande leverantör av tjänster enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) 9 § p.8 Bostad med särskild service för barn eller ungdomar och 9 § p.9 Bostad med
särskild service för vuxna löper ut 2021-06-14 behöver en ny upphandling genomföras.
Syftet med upphandlingen är att tillgodose behovet av LSS-boenden för barn och unga samt vuxna i
Sundbyberg, Danderyd, Täby och Vaxholm samt att teckna avtal med leverantörer med olika inriktningar
mot olika målgrupper för att på ett så bra sätt som möjligt kunna möta individuella behov och önskemål.
Upphandling genomförs som förenklat förfarande enligt kap. 19 lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling, LOU. Sundbybergs stad är samordnande kommun.
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Staden garanterar inga specifika volymer. Anbudsgiveran åtar sig att leverera mot det faktiska behovet.
Staden avser att teckna avtal med samtliga anbudsgivare som uppfyllt upphandlingsdokumenten
samtliga krav. Avropsordning blir den enskildes val/önskemål tillsammans med beställarens bedömning
om lämplig insats. Om fler leverantörer tillhandahåller likvärdig tjänst avropas den som har lägst pris.

Måluppfyllelse/Uppföljning
Uppföljning sker i enlighet med de i avtalet angivna kraven gällande avtalsuppföljning, måluppfyllelse,
resultatredovisning och kvalitetsuppfyllelse.

Finansiering
Finansiering sker inom ram.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande: Upphandling LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § p.8
Bostad med särskild service för barn eller ungdomar och 9 § p.9 Bostad med särskild service för
vuxna,2020-11-20

Kopia på beslutet till:
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa. Att detta anges
på ett tydligt sätt är viktigt för transparensen i beslutsfattandet och underlättar dessutom expediering
avsevärt.
Om beslutet ska expedieras till en myndighet eller en organisation ska även handläggarens namn anges
(när sådan finns). Sändlistan kan också skapas separat och biläggas beslutet. Adressater ska anges enligt
nedanstående mall:
För åtgärd:

Camilla Lundholm, utförarchef

För kännedom:

Agneta Franzén, förvaltningschef
Mikael Landberg, myndighetschef
Anna Holm, kommunledningskontoret
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Tjänsteutlåtande

2020-10-23
Änr SN 2020/122.753
1 av 2
Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Resultat Stockholmsenkäten 2020
Förslag till beslut
Föreslår Socialnämnden besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vart annat år görs undersökningen Stockholmsenkäten som undersöker ungdomars vanor och hur de
uppfattar sina liv. Även om Vaxholms unga känner sig trygga och trivs där de bor så ökar tillgängligheten
på droger. Den psykiska ohälsan har ökat något då fler unga uppger att de känner sig deppiga eller har
dålig kontakt med sina föräldrar.
Resultatet från årets upplaga av Stockholmsenkäten visar att andelen elever i Vaxholm som känner sig
ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området är högst i länet. 90 procent av
killarna och 80 procent av tjejerna i årskurs 9 angav det i årets enkät.
Eleverna verkar även trivas mycket bra i sitt bostadsområde. Andelen som trivs bra är de högsta sedan
mätningarna började år 2008, både bland tjejer och killar i årskurs 9. Övriga resultat som enkäten visade
var bland annat;








I Vaxholm brukar 17 procent i årskurs 9 och 29 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet tobak. Skillnaderna är stora
mellan könen, tjejer röker i högre utsträckning och killar snusar.
Bland niondeklassarna uppger 51 procent av pojkarna och 45 procent av tjejerna att de helt avstår alkohol. Det är
en minskning sedan den senaste mätningen men en ökning med nästan det dubbla sedan 2008. På gymnasiet
avstår var fjärde elev från alkohol.
74 procent i årskurs 9 uppger att de vet att de har föräldrar som inte tillåter sina barn att dricka alkohol och 12
procent uppger att de får tag på alkoholen från föräldrar utan lov.
Drygt 20 procent av killarna och 4 procent av tjejerna satsat pengar på spel de senaste tolv månaderna.
Färre elever i Vaxholm har begått brott såsom; snattat, stulit, använt hot eller våld eller burit vapen jämfört med
länssnittet. Dock är det fler unga som anger att de klottrat, 13 procent jämfört med 11 procent i länet.
91 procent av killarna och 82 procent av flickorna anger att de trivs bra i sin skola, jämfört med länssnittet på 90
respektive 84 procent.
Ungefär var femte tjej och var fjärde kille, i årskurs 9, uppger att de har en svag anknytning till eller svag
uppmärksamhet från sina föräldrar.
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Bakgrund
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor,
brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen
genomförs vartannat år och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.
Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den
genomförts i 23 av länets kommuner och mer än 24 000 ungdomar i 355 skolor har besvarat enkäten.
Vaxholm hade år 2020 96 svarande i åk 9 och 51 svarande i år 2 på gymnasiet.

Måluppfyllelse
Enligt politiskt beslut skall arbetet med de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 implementeras i all
verksamhet. Social hållbarhet ingår som en av tre hållbarhetsdimensioner i det arbetet. För
måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att
barn och unga skall erbjudas en hälsofrämjande miljö och erbjudas förutsättningar för goda, jämlika och
jämställda livsvillkor. Stockholmsenkäten är ett verktyg för att följa utvecklingen, få ett nuläge och följa
upp kommunens arbete med barn och unga.

Finansiering
Finansieringen av arbetet kring resultaten från Stockholmsenkäten ligger inom ramen för arbetet med
social hållbarhet.

Uppföljning och utvärdering
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. För att kunna följa resultaten årligen genomför staden en
egen förkortad version, Vaxholmsenkäten de år Stockholmsenkäten inte genomförs.
I år kommer ett infoblad kring psykisk hälsa skickas ut till samtliga hushåll i kommunen innehållandes
information och tips och vilka verksamheter som finnas att tillgå vid behov av stöd. Det
drogförebyggande arbetet fortgår tillsammans med ungdomsverksamheten och en extra insats
tillsammans med Polisen gentemot vårdnadshavare kring droger planeras genomföras tillsammans med
roslagskommunerna i början på år 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Resultat Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-23
Resultatrapport, Stockholmsenkäten 2020, 2020-11-23

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, Hållbarhetschef KLK
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Stockholmsenkätens syften
▪ Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och
skyddsfaktorer
▪ Ge en uppfattning om hur olika normbrytande beteende förändras över
tid
▪ Förse kommuner, stadsdelar och skolor med lokala data om
normbrytande beteenden
▪ Underlag för forskning och utveckling samt att fördela resurser för
förebyggande insatser
▪ Mobilisera elever, skolpersonal och föräldrar i det förebyggande arbetet
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Undersökningens genomförande
▪

Enkät till grundskolans år 9 och gymnasiets år 2

▪

Enkäten innehåller ca 350 frågor/delfrågor

▪

Besvaras anonymt under lektionstid och lämnas i förslutet kuvert till klassläraren. Vissa kommuner har
besvarat enkäten via en webbenkät; Danderyd, Ekerö, Haninge, Sundbyberg, Täby, Vallentuna,
Vaxholm

▪

Besvarades under våren 2020 efter sportlovet

▪

21 kommuner i Stockholms län genomför undersökningen tillsammans med Stockholms stad

▪

En kommun (Upplands-Bro) genomförde undersökningen med annan leverantör
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Kommunledningskontoret
Madeleine Larsson
Hållbarhetschef

Resultat Polisens trygghetsmätning 2020
Förslag till beslut
Föreslår Socialnämnden besluta
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Vaxholmarnas svar i polisens senaste trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig
trygga jämfört med resten av Stockholms län. Väldigt få uppger att de har varit utsatta för våld eller
avstått från någon aktivitet på grund av oro.
Polisregion Stockholm har genomfört en trygghetsundersökning för att kartlägga utsatthet för brott och
upplevelser av brott, säkerhet och trygghet. Resultaten som framkommer är att invånarna i Vaxholm
känner sig trygga. Väldigt få anger att de varit utsatta för våld och få har avstått från någon aktivitet på
grund av oro.
Svar på frågor om man varit utsatt för brott skiljer sig inte från regionen i stort vad gäller stöld,
skadegörelse, bedrägeri eller fysiskt våld under det senaste året.

Bakgrund
Polisens trygghetmätning har genomförts genom pappersenkät i brevutskick, som även innehåller en
länk till webbenkät som alternativ svarsmetod.
Urvalet omfattar folkbokförda personer i Stockholmsregionens 27 kommuner i åldersintervallet 16–84
år. Totalt har 65 procent besvarat enkäten. Vaxholm hade en svarsfrekvens på 70 procent (670
personer).

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

190

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2020-10-23
Änr SN 2020/121.753
2 av 2

Måluppfyllelse
Enligt politiskt beslut skall arbetet med de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 implementeras i all
verksamhet. Social hållbarhet ingår som en av tre hållbarhetsdimensioner i det arbetet. För
måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att
invånare skall erbjudas en hälsofrämjande och trygg miljö.

Uppföljning och utvärdering
Polisområden och lokalpolisområden analyserar resultaten och vad de står för i respektive område
tillsammans med kommunerna. Trygghetsmätningar är ett verktyg för att följa utvecklingen, få ett
nuläge och följa upp kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete tillsammans med
Polisen.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Resultat Polisens trygghetsmätning 2020, 2020-11-23
2020 resultat Vaxholms stad, 2020-11-23

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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Socialförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Svar på initiativärende Madelaine Wallén (S) - Information kö till
seniorbostäder
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2020-11-10/ §88 att nämnden ska få information kring hur många personer
som för närvarande står i kö till seniorboende i Vaxholm och konsekvenserna av att inte få en plats vid
boendet.
Fastighetsenheten har meddelat att det för närvarande är totalt 497 personer som står i kö till
seniorbostadskön varav 261 personer är aktiva. Att ha aktiverat sin köplats innebär att man anmält
intresse att bli erbjuden bostad.
Att ha en tillgänglig och anpassad bostad som ger möjligheter till sociala kontakter skapar självklart bra
förutsättningar för en fungerande vardag när man blir äldre. Men förvaltningen bedömer inte att det går
att dra några konkreta slutsatser mellan kön till seniorbostäder och eventuella konsekvenser för
socialnämndens ansvarsområden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-11-18
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Socialförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Digitalisering av ordförandeberedskap
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade i augusti att förslå kommunstyrelsen besluta att kommunledningskontoret får
i uppdrag att utreda möjligheterna till digital signering, där signering av beslut som fattas under
ordförandeberedskap inom socialnämndens ansvarsområde inkluderas (SN 2020-08-25/§ 49).
Bakgrunden till beslutet är i huvudsak att det finns behov vid beredskapsveckor (Socialjour) att kunna
signera brådskande beslut digitalt via e-signering. I dagsläget används en bärbar fax för detta ändamål
men inom kort kommer det inte vara en fungerande lösning. Flera andra kommuner i närområdet
använder digital signatur inom ramen för socialjouren och det bedöms därför vara en fungerande
lösning även för Vaxholm.
Frågan om e-signering inkluderades i kommunledningskontorets utredning kring ny teknisk lösning för
distribution av sammanträdeshandlingar och distansdeltagande vid politiska sammanträden. I
utredningen konstaterades att leverantören Netpublicator kan erbjuda tjänster inom alla tre av dessa
områden. Kommunledningskontoret bedömde att det mest brådskande området för tillfället var att
hitta en väl fungerande teknisk lösning för att kunna genomföra nämndsammanträden med
distansdeltagare utan störningar. När det gäller digital signering av dokument (e-signering) är det något
som kommunen inte jobbat med tidigare. Bedömningen är att en tjänst för detta skulle kunna spara tid
och resurser inom samtliga förvaltningar på sikt men att frågan just nu inte är lika angelägen som övriga
två. Frågan om digital signering av dokument överlämnades därför till socialnämnden för vidare
ställningstagande. (KS 2020-09-19/ §118) Om socialnämnden så önskar är det möjligt att teckna avtal
med Netpublicator om digital signering som tilläggstjänst.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut så beslutade socialnämnden 2020-11-10/§ 91 att nämnden
önskar en återrapportering i frågan till nästa sammanträde.
Frågan om att teckna avtal för Netpublicators tilläggstjänst för e-signering behöver utredas vidare och
en dialog behöver föras med socialjouren kring hur en sådan implementering skulle fungera. Ett
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eventuellt införande av e-signering inom socialnämndens ansvarsområde skulle även behöva samordnas
mellan socialförvaltningen och kommunledningskontoret.
Arbetet med att utreda förutsättningarna för e-signering vid ordförandeberedskap planeras utifrån
nuvarande situation på förvaltningarna och utifrån att fax är en fungerande lösning en period framöver,
att påbörjas första kvartalet 2021. Socialnämnden kommer att få återkoppling i frågan när det finns ett
underlag att presentera.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-11-18

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk
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Tjänsteutlåtande
2020-11-19
Änr
1 av 1

Socialförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Val av ledamöter och ersättare socialnämndens utskott 2021
Förslag till beslut
Socialnämnden utser ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande till nämndens utskott för
perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31.

Ärendebeskrivning
Av reglementet för det sociala utskottet SN 2007/§15 framgår att det inom socialnämnden skall finnas
ett socialt utskott. Utskottet ska bestå av tre ledamöter och två ersättare.
Utskottet har beslutanderätt i ärenden som socialnämnden har delegerat till utskottet.
Med anledning av att perioden för 2020 går ut vid årsskiftet 2020-12-31, skall nämnden besluta om att
välja ledamöter och ersättare till utskottet för 2021. Nämnden skall också bestämma för vilken tid
ledamöterna och ersättare ska väljas, utse en ordförande och vice ordföranden i utskottet

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-11-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk

För kännedom:

Ledamöter och ersättare SUS
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Socialförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Redovisning av delegeringsbeslut 2020-11-10
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med
socialnämndens delegeringsordning.
I kommunallagen (6 kap 40 § samt 7 kap. 8 §) framgår att nämnden ska besluta i vilken utsträckning
beslut som har fattats på delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
Socialnämnden har beslutat att endast beslut som överklagas med laglighetsprövning ska redovisas till
nämnden (SN 2020/§56).
Till socialnämndens sammanträde 2020-12-15 rapporteras följande delegeringsbeslut:
Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2020-12-15 §20.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-11-24
Rapport delegeringsbeslut Evolution till 2020-12-15
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Utskriftsdatum: 2020-12-09

Utskriven av:

Diarieenhet:

Socialnämnden

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

SN del.

Beslutsinstans:

Socialnämnden

Johanna Frunck

Sammanträdesdatum: 2020-12-15
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

152617

Ordförandebeslut
Hävning av avtal Solskens omsorg AB

Agneta Franzén §20/2020

2020-11-16

Socialförvaltningen

Agneta Franzén

SN 2018/76.731

Utvärdering LOV

SN del.
Camilla Lundholm

Sidan 1 av 1

290

SOCIALNÄMNDEN

Uppdaterad 2020-11-12

SN 2020/3.009

Utestående uppdrag till förvaltningen
Uppgifter markerade med * är obligatoriska
Nr.* Rubrik*

1 Förvaltningen ska vid behov och
minst kvartalsvis informera
socialnämnden kring drift, åtgärder
och uppföljningar på Vaxholms
äldreboende.
2 Interneluppkoppling Vaxholms
äldreboende

Beskrivning*

Beslutsdatum*

Status

Förvaltningens
kommentar

Förvaltning

Uppskattad
tidsåtgång
(intern)

Uppskattade
externa
kostnader

Klart senast*

2019-06-11

Förvaltningen återapporterar en utvärdering
av gästnätet för
nämnden i december 2020.

2019-11-12

3 Socialnämnden ska få
återrapportering kirng "insatser
stimulansmedel psykisk ohälsa
2020".

2020-05-26

4 Förvaltningen ska återkomma med
en utvärdering kring Covid-19

2020-08-25
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