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1 Sammanfattning  

Årets verksamhet 

Covid -19 

Verksamheterna har under året 2021 anpassats efter riktlinjer och 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Distansarbete och digitala 
möten har utförts i den mån verksamheterna tillåtit. Smittspridningen har varit 
relativt låg både bland boende och personal. Under hösten infördes snabbtester 
för de som arbetar med nära vårdkontakter. 

Årets verksamhet 

En ny socialchef tillträde första april. 

Det nya vård- och omsorgsboendet, Åspegeln, stod klart under mars och flytten 
genomfördes under pågående pandemi. Samtidigt gjordes en omfattande 
omorganisering. De särskilda boenden Strömsborg och Trädgården 
renoverades. En utvecklingsledare/ biträdande verksamhetschef rekryterades 
internt i början av året. 

En kompetensenhet har startats upp med inriktning mot Vård och omsorg samt 
Verksamheten för funktionsvariationer. Syftet är att vara behjälplig med 
bemanning alla dagar i veckan, innefatta bemanningspool samt ansvara för 
rekrytering och hantering av alla vikarier inklusive övergripande 
schemahantering. Kompetensenheten sker som ett projekt till och med 31 mars 
2022. 

Det senaste året har verksamheten haft brist på sjuksköterskor. Det har medfört 
höga kostnader för inhyrda resurser. Under våren har sex nya sjuksköterskor 
rekryterats. 

Inom hemtjänsten har områdena norr och söder slagits samman till en enhet. 
Ett utvecklingsarbete för att öka kontinuitet, arbeta förebyggande och bibehålla 
funktioner hos de äldre har påbörjats. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag som har medfört att flera medarbetare 
deltagit i kompetenshöjande åtgärder. 

WiFi är en förutsättning för att bedriva verksamheten utifrån dagens 
teknologiska hjälpmedel och program. Alltmer digitala lösningar 
implementeras för att effektivisera arbetssätt och öka säkerheten. Alla 
boenden/enheter förutom Götgården har idag uppkoppling till internet och 
Götgården planeras bli uppkopplade under 2022. 

Alla verksamheter och medarbetare har påbörjat ett fördjupat arbete av Arboga 
kommuns värdegrund PUMI. 
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Inflyttning till den nya gruppbostaden på Oljevägen skedde löpande under 
årets början och alla medarbetare har fått utbildning i Durewalls-metoden 
gällande lågaffektivt bemötande och mjukt självförsvar. Under hösten har 
personalen fått professionell handledning som har givit resultat i minskade 
arbetsskador och tillbud. 

Anmälningar kring oro för barn har under året minskat i jämförelse med förra 
året, från 688 till 594. 

Under året har Individ- och familjeomsorg, barn och familj genomfört 
ytterligare satsningar på tidiga öppenvårdsinsatser. Samverkan med förskola, 
Barnavårdscentralen samt skolan i Arboga kommun gör det möjligt att nå 
målgruppen. 

Under våren har arbetet kring en fördjupad samverkan i Köping, Arboga, 
Kungsör fortsatt. Områden som öppenvård, familjerätt samt familjehemsarbete 
har varit i fokus för samverkan. 

Biståndsansökningarna har under året minskat något. Omställning utifrån det 
digitaliserade ansökningsförfarandet för försörjningsstöd fortsätter. Fokus har 
lagts på att effektivisera myndighets- och administrativ handläggning till fördel 
för arbete med sökanden och deras planer för egen försörjning. 

Inom beroendevården har fokus lagts på att begränsa externa vårdformer till 
förmån för vård på hemmaplan. Arbetet med bostadsproblematik fortsätter där 
jour- och akutboendet bidragit till att kunna arbeta mer i öppenvård. En viktig 
ambition är att boendet inte ges till personer med pågående missbruk eller 
annat destruktivt beteende. Ett fokusområde är att minska antalet uthyrda 
lägenheter med bosociala kontrakt och i högre grad verka för att enskilda 
erhåller egna hyreskontrakt. 

Projektet "Vägar Framåt", som är en kommungemensam satsning, startade i år 
och pågår till och med 2022. Syftet med projektet är att minska ojämlikhet i 
utbildning och hälsa, förbättra den psykiska hälsan, öka jämställdheten i 
stödinsatser, stötta det livslånga lärandet och arbeta tydligt med folkhälsa som 
en del i motivationsarbetet. Projektet riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 
år. Hittills har 32 deltagare påbörjat sina studier. 

Projektet "Hela vägen in i arbete" som har pågått sedan 2020 har avslutats i 
förtid eftersom det har varit svårt att få tillräckligt med deltagare. Syftet med 
projektet var att påskynda nyanländas etablering in i arbete. Av 26 deltagare 
har 18 deltagare kommit ut i sysselsättning. 

Under 2021 fick Budget och skuldrådgivning 86 nya ärenden, 35 ansökningar 
om skuldsanering gjordes varav 14 beviljades. 
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Måluppfyllelse 

Socialnämnden har egna mål och mätningar som stödjer att 
kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Måluppfyllelsen har tre 
nivåer. Socialnämnden har 14 mål. I rapporten är 9 uppfyllda, 3 delvis 
uppfyllda och 2 mål som inte är uppfyllt nämligen ”Heltidsresan ska införas, 
alla som vill ska på sikt ha heltid” samt ”Socialförvaltningens medarbetares 
hälsa ska förbättras”.  Arbetet med heltidsresan har legat nere med anledning 
av pandemin och arbetet kommer att återupptas under 2022. Covid-19 har 
inneburit en ökad sjukfrånvaro inom socialförvaltningen men inom vård och 
omsorg ses en succesiv minskning trots pandemin.  

Positivt är att målet gällande ”Budget i balans” har nåtts från ett underskott 
2018 med 33 946 tkr till ett överskott 2021 med 1 253 tkr. 

Ekonomi 

Förvaltningen gör ett positivt resultat på 1 253 tkr.  

Inom vård och omsorg görs ett negativt resultat och då är det främst inom 
hemtjänsten och hälso- och sjukvårdsenheten. Inom hemtjänsten är det 
personalkostnader som bidrar till underskottet men det görs insatser för att 
komma till rätta med resurser kontra behov. Underskottet kan också bero på att 
personer som har beviljats plats på särskilt boende har valt att inte flytta in med 
anledning av pandemin vilket har inneburit fler hemtjänstinsatser. Bristen på 
sjuksköterskor har medfört stora kostnader relaterat till inhyrda resurser inom 
hälso- och sjukvårdsenheten. 

Inom verksamheten för funktionsvariationer redovisas ett positivt resultat. 

Resultatet beror till stor del på mycket korttidsfrånvaro och vård av barn under 

pandemin detta har gjort att medarbetarna fått gå kort många gånger då det 

inte har funnits vikarier. Och dels beror resultatet på att fyra assistansärenden 

enligt SFB har avslutats i början på året. Även assistansärenden enligt LSS har 

minskat från 6 till 4. 

Individ och familjeomsorgen gör totalt ett underskott. Det som redovisar 

negativt är försörjningsstödet samt institutions- och boendeplaceringar både 

inom barn och vuxen. Övriga verksamheter inom barn och unga redovisar 

positivt. 

Arbetsmarknadsverksamheten redovisat ett positivt resultat då de fått hög 
finansiell täckning på sina uppdrag och anställningar. 

Resultatet för färdtjänst/riksfärdtjänst är positivt detta beror på pandemins 
inverkan och de restriktioner som är riktade mot äldre och personer i 
riskgrupper vilket har inneburit färre resor.  
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Framtid 

Nämnden har minskat målen till tre: nöjda medborgare, medarbetare som trivs 
och känner sig värdefulla samt en arbetsplats att vara stolt över. All personal 
kommer vara delaktig i att hitta aktiviteter för att nå målen. 

Socialförvaltningen har skapat en vision: Vi skapar en bättre tillvaro. Syftet är 
att skapa en tydlig och strategisk riktning för hela socialförvaltningen. 

Behovet av äldrevårdsplatser ses öka i framtiden med en åldrande befolkning 
och fortsatt utredning kring möjligheter av trygghetsboende samt nytt särskilt 
boende fortskrider. 

Arbetet med införandet av Nära vård fortsätter och inför 2022 planeras att 
anställa en medicinskt ansvarig sjuksköterska med projektledarroll för Nära 
vård som en del i uppdraget. 

Digitaliseringsarbetet fortsätter. Även arbetet med överenskommelsen mellan 
SKR och kommunal gällande Heltidsresan fortsätter. 

Behovet av boendeplatser kvarstår både av ett LSS-boende och av ett SoL/LSS-
boende. 

Inom Individ och familjeomsorgen strävar verksamheten med att ytterligare 
utöka öppenvårdsinsatser för att kunna erbjuda stöd och hjälp på hemmaplan. 
Det är oftast enklare att bygga arbetsallians med vårdnadshavare och den 
unges skola kring en ungdom som hamnat i missbruk eller kriminalitet om hen 
blir kvar i sitt sammanhang. 

I juni 2021 gav kommunstyrelsen genom kommundirektören ett uppdrag att 
analysera behovet av att stärka arbetet för att fler ska bli självförsörjande i 
arbete eller utbildning. En projektgrupp har arbetat med frågan under andra 
halvåret 2021 och har lämnat förslag om att bilda ett nytt verksamhetsområde 
inom socialförvaltningen bestående av arbetsmarknadsverksamheten, 
vuxenutbildningen och försörjningsstöd. Beslut om detta tas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari 2022. 

Individ och familjeomsorgen slås samman till ett verksamhetsområde och 
minskar från två till en verksamhetschef. Biståndshandläggningen övergår till 
verksamheten för funktionsvariationer och en enhetschef kommer att 
rekryteras. 

En tjänst som verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen inrättas. 
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Verksamhetschefen på arbetsmarkandsverksamheten går i pension i februari 
2022 och ny verksamhetschef har rekryterats. 

Inom beroendevården utvecklas de öppna vårdformerna enligt evidens och 
beprövad erfarenhet. Under hösten har verksamheten påbörjat ett försök riktat 
mot enskilda med beroendeproblematik i form av serviceinsatser det vill säga 
insatser utan biståndsbeslut. Satsningen tar höjd på kommande lagförslag om 
att kommuner i högre grad ska underlätta för enskilda att ta hjälp för sin 
missbruksproblematik i ett tidigt skede. En utvärdering av den satsningen 
kommer att genomföras under mars. 

Ärenden som handlar om våld i nära relationer och hedersproblematik har 
fortsatt hög prioritet. Kommunerna erhåller stimulansmedel för att öka 
kompetensen och för att utveckla verksamhetsformer. Under kommande år 
fortsätter denna satsning. Inom ramen för enskilda som utsatts för våld sker 
också ett utvecklingsarbete tillsammans med polisen och Centrum mot våld, 
CMV (Västerås kommun) för gruppen våldsutövare. 
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2 Inledning 

Nämnderna/styrelsen ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att inom 
tilldelade ekonomiska ramar bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
bestämt. 

Uppföljningen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra 
kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad 
riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att 
vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning. Uppföljningen ska i 
första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. 
Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningen 
säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de 
tilldelade ekonomiska ramarna. 

Varje chef har ansvar för kontinuerlig uppföljning inom sitt ansvarsområde. 
Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad inriktning och 
resursfördelning ska detta utan dröjsmål rapporteras vidare i organisationen. 
Åtgärder för att korrigera avvikelserna ska genomföras inom egen delegation. 
Den kontinuerliga uppföljningen sammanställs i en rapport och behandlas vid 
varje nämndssammanträde. 

Utöver den kontinuerliga uppföljningen och den rapportering som följer av 
denna ska nämnd, styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en 
skriftlig uppföljningsrapport. Dessa är; 

• Tertialuppföljning som är till och med april samt årsprognos 
(nämndernas prognoser utgår från utfall till och med mars), 

• Delårsrapport som är uppföljning till och med augusti samt årsprognos, 

• Årsredovisning som är uppföljning till och med december. 

Utöver denna skriftliga rapportering ska kommunstyrelsen få en 
ekonomirapport i mars, april, augusti och november innehållande en översikt 
av det ekonomiska läget samt eventuella åtgärdsplaner från nämnderna. 

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning 4 kapitlet (LKBR 2018:597) 
finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Årsredovisningen 
innehåller övergripande information av den verksamhet som bedrivits under 
året och information om kommunens ekonomiska resultat och ställning. 
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3 Uppdraget 

Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter för äldre- och 
funktionshindrade enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Socialnämnden ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt 
Socialtjänstlagen vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för 
barn, unga och vuxna. 

Vidare fullgör socialnämnden kommunens uppgifter enligt lag om 
arbetslöshetsnämnd där uppdraget är främja kommunala åtgärder för att 
förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. 

Socialnämnden ansvarar bland annat för: 

• Verksamheten för äldre- och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen 
och följdlagstiftning (SoL) 

• Kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

• Hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag till och med 
sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutnivå 

• Kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

• Färdtjänst enligt lagen om färdtjänst 

• Riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst 

• Kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) och följdlagstiftning 
vad gäller individuellt stöd och förebyggande insatser för barn, unga och 
vuxna, lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), föräldrabalken (FB), lag om 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) samt insatser för 
ungdomar enligt lag om medling med anledning av brott 

• De uppgifter som ankommer på kommunens socialtjänst vad avser 
flyktingverksamhet och integration 

• Serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen 

• Dödsboanmälan enligt Ärvdabalken 
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4 Årets verksamhet 

Vård och omsorg 

Pandemin har präglat även detta år men verksamheten har pågått så när som 
normalt dock utifrån samma förhållningssätt sedan förra året gällande 
arbetssätt, riktlinjer och rekommendationer. Året inleddes med att påbörja 
vaccinationer mot Covid-19 för alla vårdtagare inom vård och omsorg och 
under vintern erbjöds även en tredje dos. 

Det nya vård- och omsorgsboendet, Åspegeln, stod klart under våren och 
flytten genomfördes under pågående pandemi. Samtidigt gjordes en 
omfattande omorganisering. Chefer och medarbetare placerades utifrån intresse 
och eller kompetens på enheter i verksamheten samtidigt som enheternas 
placering förändrats. De särskilda boendena Strömsborg och Trädgården har 
renoverats med inflyttning under hösten. Under renoveringen har 
verksamheten varit flyttad till Hällbacken. 

En utvecklingsledare/ biträdande verksamhetschef rekryterades internt i början 
av året. På varje enhet finns idag en ansvarig enhetschef samt att 
arbetsledarroller med utökat mandat i personal- och arbetsmiljöansvaret har 
införts. Detta för att stärka ledarskapet medan samordnarrollen tagits bort. 
Tjänstgörande enhetschef/arbetsledare har även inrättats på helgerna. 
Ledningsgruppsutveckling har påbörjats för att ytterligare stärka ledarskapet 
och ledningsgruppsfunktionen. 

En kompetensenhet har startats upp med inriktning mot Vård och omsorg samt 
Verksamheten för funktionsvariationer i syfte att säkerställa ersättare med god 
inskolning och kompetens vid akut frånvaro i verksamheten och för att skapa 
bästa förutsättningar för god kvalitet i teamen. Syftet är att vara behjälplig med 
bemanning alla dagar i veckan, innefatta bemanningspool samt ansvara för 
rekrytering och hantering av vikarier inklusive övergripande schemahantering. 
Kompetensenheten sker som ett projekt som förlängts till och med 31 mars 2022 
med inriktning att därefter implementera. Enheten placeras under Hälso- och 
sjukvårdsenhetens chef med en ansvarig arbetsledare. 

Det senaste året har verksamheten haft brist på sjuksköterskor. Det har medfört 
höga kostnader för inhyrda resurser. Under våren och sommaren har flera nya 
sjuksköterskor rekryterats vilket nu innebär att det endast saknas ett fåtal. 

Inom hemtjänsten har områdena norr och söder slagits samman till en enhet 
med en ansvarig enhetschef. Här har ett utvecklingsarbete påbörjats för att öka 
kontinuitet, arbeta förebyggande och bibehålla funktioner hos de äldre, att gå 
från passiv till aktiv. Under 2022 kommer ett projekt att startas för att förändra 
arbetssättet i teamen. 
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Flera statsbidrag har medfört möjlighet att utbilda, främst inom 
Äldreomsorgslyftet. Det innebär att 18 undersköterskor samt 4 
specialistundersköterskor har deltagit i undervisning under året. 
Demensutbildning samt palliativ utbildning har också genomförts. En digital 
utbildningsportal har utformats för att samla aktuella utbildningar som krävs 
inom verksamheten. 

Fokus har legat på att arbeta på toppen av sin kompetens och renodla 
arbetsuppgifter utifrån profession och kompetens. På Åspegeln har nya roller 
provats i form av serviceassistenter i teamet. Det skedde i ett projekt 
tillsammans med Samhall där arbetet utvecklats till att i huvudsak innefatta 
arbetsuppgifter som städ, tvätt, förråd samt diverse andra arbetsuppgifter som 
inte är direkt kopplade till omvårdnad. Utfallet har varit mycket gott och 
anställningarna kommer att fortsätta i egen regi och benämns vård nära 
servicemedarbetare. Rollerna kommer att implementeras på flera enheter under 
nästkommande år. 

I samband med driftsättning av Åspegeln och renoveringen av Strömsborg och 
Trädgården, har Wifi installerats. Sveriges pensionärsförening, SPF, tog initiativ 
till att WiFi installerades på Strandgården under 2020 och alla enheter förutom 
Götgården har idag uppkoppling till internet. Götgården planeras att få tillgång 
under 2022. WiFi är en förutsättning för att bedriva verksamheten utifrån 
dagens teknologiska hjälpmedel och program. Alltmer digitala lösningar 
implementeras för att effektivisera arbetssätt och öka säkerheten. 

Årshjul för strukturerade ombudsträffar har tagits fram. Nya eller uppdaterade 
uppdragsbeskrivningar har gjorts i det fortsatta förbättringsarbetet för 
delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Ett nytag kring PUMI har påbörjats i verksamheten. 

Ett arbete är påbörjat för att synliggöra arbetet inom verksamheten, öka 
transparensen samt möjliggöra delaktighet i förbättringsarbetet för närstående 
och medborgare. Utveckling av information och kommunikation har skett på 
hemsidan. Det har startats en sida på sociala medier för att följa aktiviteter inom 
verksamheterna. 

Arbetet med att minska sjukfrånvaro fortsätter och värdet är 10,72% under året. 
Värdet har sjunkit jämfört med förra året, trots pandemi. 

Verksamheten för funktionsvariationer 

I början av året hade samtliga enheter i verksamheten en planeringsdag. Chef 
och medarbetare planerar tillsammans de aktiviteter som ska genomföras under 
året för att nå socialnämndens uppsatta mål. Aktiviteterna har följts upp 
kontinuerligt på arbetsplatsträffar under året. 
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Under våren har vissa enheter drabbats av viruset Covid -19 men det var få 
brukare och medarbetare som smittades. Smittspårning har gjorts på tre enheter 
och ingen större spridning har skett. En medarbetarenkät genomfördes under 
maj månad om vaccinering. Av 53 svar har 42 medarbetare vaccinerat sig och 34 
av dem även dos 2. Endast 7 medarbetare uppgav att de inte kommer ta 
vaccinet. Samtliga brukare på grupp- och servicebostäder har vaccinerats. 

Arbetskläder till medarbetarna har tidigare varit personliga och det har inte 
alltid funnits tillräckligt med arbetskläder till vikarier. Nu har vi inhandlat 
arbetskläder så personalen tar sin storlek från en hylla varje arbetspass. Arbetet 
med detta påbörjades föregående år men är fullt ut i hel verksamheten från i år. 
Detta har prioriterats utifrån pandemin. 

En ny enhetschef anställdes 1 juni med ansvar för två gruppbostäder, en 
servicebostad samt socialpsykiatri. Tidigare enhetschef valde att gå till annan 
kommun. 

Verksamheten har rekryterat en stödpedagog till som tillträdde sin tjänst i 
september. Verksamheten har nu två stödpedagoger inom Daglig verksamhet 
och fem stödpedagoger på olika boendeenheter. Målet är att alla enheter ska ha 
en stödpedagog i sitt arbetslag. 

10 medarbetare inom verksamheten har fått en tvådagars utbildning om Våld 
mot personer med funktionshinder som arrangerades digitalt av Länsstyrelsen i 
Västmanlands län. En stödpedagog inom Daglig verksamhet har deltagit i en 
fyradagars utbildning i Supported Imployment som arrangerats digitalt och 
finansierats av Samordningsförbundet.  

Fritidsbanken har bytt lokaler igen, från Gäddgårdsgatan till Paletten. Flytten 
var tvungen att genomföras då tvätteriet på Tornet behövdes flyttas ut och då 
till Gäddgårdsgatan. Den här flytten är även denna gång en tillfällig lösning 
tills man hittar en permanent lokal. 

Oljevägens gruppbostad öppnades under december 2020. Inflyttningar skedde 
löpande under årets början med olika inskolningstid utifrån behov. Tre 
medarbetare är resursanställda utifrån att verksamheten är i ett nystartsläge. 
När arbetsplatsen är väl inarbetat beslutas hur bemanningen behöver vara och 
då förändra dessa anställningar. Två medarbetare har varit långtidssjukskrivna 
större delen av året. Under våren rapporterades en händelse på Oljevägens 
gruppbostad som ledde till en Lex Sarah utredning. Utifrån vad som framkom 
av utredningen har åtgärder vidtagits. På Oljevägens gruppbostad har 34 
arbetsskador och 7 tillbud rapporterats in under året varav två som rubriceras 
som mycket allvarliga händelser. Dessa har rapporterats vidare till 
Arbetsmiljöverket. Händelserna gäller hot och våldssituationer. Åtgärder har 
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vidtagits kontinuerligt och handlingsplaner för att förebygga dessa situationer 
är upprättade. Medarbetarna på Oljevägens gruppbostad har fått utbildning i 
Durewalls-metoden gällande lågaffektivt bemötande och mjukt självförsvar. De 
har även fått intern handledning från personal på Solögat och Daglig 
verksamhet. Under hösten har personalen fått professionell handledning som 
har givit resultat i minskade arbetsskador och tillbud. 
 
Två av brukarna på Oljevägens gruppbostad har med sig boendepersonal till 
sin dagliga verksamhet. Vilket innebär att 5:ans dagliga verksamhet under året 
drivits av Oljevägens gruppbostad i projektform. Syftet med projektet har varit 
och är att skapa trygghet och kontinuitet för dessa individer. Projektet har följts 
upp kontinuerligt i ett tätt samarbete med daglig verksamhets enhetschef och 
personal. Projektet kommer att avslutas i början av 2022 och återgå till daglig 
verksamhets personal då det inte visat sig bli bättre för brukarna. 

En enhetschef och arbetsledare är långtidssjukskrivna sedan september. Det har 
inneburit hög belastning på övriga chefer och arbetsledare inom verksamheten 
eftersom dessa tjänster inte gått att tillsätta på vikariat. 

Individ- och familjeomsorgen, barn och familj 

Verksamheten har under året 2021 anpassats efter riktlinjer gällande covid-19. 
Det har kunnat konstatera få fall av smitta bland personal vilket gjort att 
personalförsörjningen varit god. I respektive funktion har de digitala 
hjälpmedlen utvecklats i hög omfattning och i övrigt genomförs det operativa 
arbetet på ett i hög grad anpassat sätt för att minska smittspridning. 

Anmälningar kring oro för barn har under året minskat i jämförelse med förra 
året, från 688 anmälningar till 594. Minskningen skedde under våren och 
höstens siffror är jämförbara med förra höstens siffror. Det är idag svårt att veta 
orsakerna till vårens minskning men pandemin kan vara en orsak. 
Orosanmälningar till IFO barn har tidigare stadigt ökat under många år. 

Personalsituationen på IFO barn och familj har varit stabil. Verksamheten har 
haft behörig personal med socionomexamen på alla tjänster. Två medarbetare 
har delvis varit långtidssjukskrivna men sjukskrivningarna är inte 
arbetsrelaterade. Inga vikarier har tillsatts på tjänsterna som en del av 
sparåtgärd för att få budget i balans. Detta har inneburit en viss ökad 
arbetsbelastning för kvarvarande personal. 

IFO barn och familj samt IFO vuxen delar på 1,0 tjänst Socialt ansvarig 
socionom (SAS). Den tjänsten har, utifrån sparåtgärder 2020 varit vakant under 
hösten 2020. Tjänsten är nu återigen tillsatt sedan februari 2021. I 
arbetsuppgifterna ingår bland annat att arbeta med kvalitetsledningssystem och 
driva utvecklingsfrågor. Dessa frågor är viktiga att arbeta med för 
verksamheten då forskning visar att ett bra kvalitetsledningssystem och tydliga 
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rutiner är några av de förutsättningar som leder till att en verksamhet får 
behålla sin personal. 

Under året har arbetet kring en fördjupad samverkan i KAK fortsatt. Områden 
som öppenvård, familjerätt samt familjehemsarbete har varit i fokus för 
samverkan. Bland annat har ett avtal tecknats med Köping gällande familjerätt 
där Köping köper familjerättshandläggningen av Arboga från och med 1 
januari 2021. 

Individ- och familjeomsorgen, vuxen 

Under året har fokus varit att minimera kostnader för försörjningsstöd och 
extern vård samt att kontinuerligt effektivisera och kvalitetssäkra 
verksamheten. 

Inom beroendevården har fokus lagts på att begränsa externa vårdformer för 
att i stället genomföra vård på hemmaplan. Under 2021 har arbetet med det 
gemensamma KAK arbetet i 12 stegsprogram inte kunnat genomföras på grund 
av covidsituationen. 

Akut och jourboende med 7 lägenheter har fungerat väl under 2021 och får 
anses lyckat i flera aspekter. Det innebär att det blir en kvalitetshöjning för att 
genomföra öppenvård och att enskilda som beviljats externa vård och 
boendelösningar kan få dessa i hemkommunen. Boendena är tillfälliga boenden 
för bostadslösa som så snart som möjligt ska ordna sitt eget boende 

Ett fokusområde är att minska antalet bosociala bostäder vilket också har varit 
lyckat. Verksamheten har upparbetat bra samarbete med hyresvärdar och det 
innebär att enskilda får ta över kontraktet. Under året har antal månader i ett 
bosocialt kontrakt minskat märkbart. 

Inom biståndshandläggargruppen har mycket arbete anpassats till 
covidsituationen. Den planerade utvecklingen till verkställande funktioner har 
begränsats med anledning av förändringar och covidanpassning. 

Inom försörjningsstöd genomförs ett fortsatt utvecklingsarbete med koppling 
till digitalt stöd och samverkan med arbetsmarknadsverksamheten. Under året 
har verksamheterna AMV och försörjningsstöd alltmer organiserats i enlighet 
med eventuellt kommande organisation och det nya verksamhetsområdet. 
Sammantaget har det pågående arbetet redovisat minskningar av utbetalning 
av försörjningsstöd räknat i antal hushåll. 

Inom IFO förbereds en sammanslagning av de två verksamhetsområdena. Detta 
utifrån att försörjningsstöd kommer att ingå i det nya verksamhetsområdet och 
biståndshandläggningen övergår till verksamheten för funktionsvariationer. 

 



 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2021  15 

 

 

 

Arbetsmarknadsverksamheten 

Ove Bergman återgick till sin tjänst som verksamhetschef första maj 2021.  

Under året har Arbetsmarknadsverksamheten tillhandahållit tjänster såsom 

arrangemangservice, snöröjning, gräsklippning, renovering av parkbänkar 

röjning av skogs- och gräsytor samt fixartjänster.  

Efter förhandling med Kommunal har BEA-anställda möjlighet att ta ut sin 

semester från första anställningsdag. Detta har inneburit en semesterlöneskuld 

på 1 145 dagar.  

Inom äldreomsorgen har det varit en del flyttarbeten som Arbetsmarknads-
verksamheten deltagit i.  

I slutet av augusti flyttade tvätteriet från Tornet till Trasten. Sedan den 13 
oktober 2021 ansvarar Hemservice för tvätten av Strömsborgs personalkläder. 

Full snickeriverksamhet har pågått under året med tillverkning av stora 
pausbord till kommunen, renoveringar av marknadsbord samt hjälparbeten vid 
Medeltidsdagarnas öppnande.  

Arbetsmarknadsverksamheten har, i samarbete med individ- och 
familjeomsorg, försett 10 ungdomar med feriepraktik under sommaren.  

Trots att arbetet med ledningssystemen påverkats av coronaviruset så blev det 
enbart tre mindre avvikelser vid årets omcertifiering. 

Navet har under året haft ordinarie öppettider trots den pågående pandemin. 
Behovet av stöd och hjälp bland ungdomarna är fortsatt högt. Åldersgränsen 
för Navet har utökats till 29 år. 

Projektet ”Vägar Framåt”, som pågår under 2021–2022, är en 
kommungemensam satsning mellan socialförvaltningen, fritids- och 
kulturförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med 
projektet är att personer i målgruppen 16 till 29 år ska genomföra sina studier 
på gymnasiet alternativt vuxenutbildningen eller på annat sätt närma sig 
arbetsmarknaden. Hittills har 32 deltagare påbörjat studier varav tre varit 
tvungna att avsluta på grund av ohälsa. Tre har fullföljt studierna och avslutats. 
Åtta deltar i arbetsträning och elva har deltagit i gruppverksamhet. 

Projektet ”Hela vägen in i arbete” som skulle pågå 2020–2022 avslutades i 
december 2021. Orsaken att man avslutade i förtid var att man inte fått 
tillräckligt med deltagare. Av de planerade 90 personer deltog 26. Av dessa fick 
tio arbete och åtta började på SFI. Av de övriga som avslutades flyttade två, en 
blev föräldraledig, två fick svenskt medborgarskap, tre blev utskrivna eftersom 
de inte lyckats nå målen.   
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Köping, Arboga och Kungsör har tillsammans med Arbetsförmedlingen en 
gemensam DUA överenskommelse. Syftet är att samverka kring individer som 
står långt från arbetsmarknaden. Beredningsgruppen träffas fyra gånger per år.  

De senaste årens förändring inom Arbetsförmedlingen har skapat stort 
merarbete för oss. Det har nu öppnats upp för ett större samarbete med 
kommunerna framför allt kring den lågutbildade gruppen. 

Arbetslösheten har minskat i december 2021 i förhållande till december 2020 till 
537 från 669. Detta motsvarar 8,2% och Arboga ligger 1% över rikssnittet men 
0,9% under Västmanlands snitt. 

 2020 2021 

Ungdomsarbetslösheten  11,5 % 10,2 % 

Arbetslösa utrikesfödda 27,3 % 22,1 % 

 

Ungdomsarbetslösheten är 1,4% högre än rikssnittet men Arboga har lägst 
ungdomsarbetslöshet i Västmanland. Utrikesfödda ligger 4,3% över rikssnittet. 

Budget och skuldrådgivning: det har inkommit 86 nya ärenden under året 
varav tre individer är under 25 år. Det har gjorts 35 ansökningar om 
skuldsanering varav 14 blev beviljade och 19 fick avslag. Under året har 60 
ärenden avslutats. Just nu har enheten 119 öppna ärenden. Cirka sex timmar 
har lagts ned på tio rådgivande samtal antingen via besök eller telefon, vilket 
ett samtal har lett till ett ärende. Under våren deltog handläggarna i en 
utbildning ”hur ekonomin kan påverkas utifrån psykisk ohälsa” samt en 
temadag från Kronofogden. De har även haft en digitalträff med personligt 
ombud. Under hösten bjöd Arboga in alla budget- och skuldrådgivare i 
Västmanland för gemensamt möte via Teams. Digitala utbildningar har även 
skett via Konsumentverket. Handläggarna har deltagit i en fördjupad budget-
och skuldutbildning samt en utbildning gällande frivilliga uppgörelser. En av 
dem deltog även i en utbildning om verkställighet och skuldsanering. 

Central administration 

Med anledning av Covid-19 så har färdtjänst- och riksfärdtjänstresorna markant 
minskat.  

Två handläggare ingår i kriskommunikationsgruppen som har haft täta möten 
och där olika uppdrag har delats ut utifrån Covid-19. 

Central administration har haft ansvaret för förrådet gällande skyddsmaterial 
samt beställningarna från verksamheterna utifrån Covid-19. 
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En av central administrations handläggare har arbetat som arbetsledare på 
hälso- och sjukvårdsenheten under rekryteringstiden av en ny enhetschef. 

Arboga kommun har köpt tjänsten gällande alkoholhandläggningen från 
Köpings kommun men central administration har ansvarat för 
administrationen. 
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5 Måluppfyllelse 

  målet har uppfyllts år 2021 

  målet har delvis uppfyllts år 2021 

  målet har inte uppfyllts år 2021 

Nämnderna och styrelsen har egna mål och mätningar som stödjer att 
kommunfullmäktiges övergripande mål uppnås. Till målen i styrmodellen finns 
mätningar där syftet är att kunna följa mätningens resultat över tid för att se om 
utvecklingen går åt rätt håll. Till mätningarna finns det ett målvärde för varje 
år. 

Måluppfyllelsen har tre nivåer. 

Om mätningen är helt uppfylld så får mätningen en grön färg, om resultatet blir 
minst 80 procent av målvärdet så blir utfallet gult, om resultatet av mätningen 
är lägre än 80 procent av målvärdet får mätningen en röd färg. Om ingen 
mätning har genomförts under 2021 så anges i utfallskolumnen den senaste 
mätningen. 

Om alla mätningar för ett mål är uppfyllda så får målet en grön färg vilket 
innebär att målet är helt uppfyllt. Om minst hälften av mätningarna har en gul 
eller grön färg så får målet en gul färg vilket innebär att målet är delvis uppfyllt. 
Om mindre än hälften av mätningarna har en gul eller grön färg så får målet en 
röd färg vilket innebär att målet inte är uppfyllt. 

5.1 Inspirerande livsmiljö 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga växer och utvecklas 

 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga är tryggt och inkluderande 

 

Nämndens mål: 2:1 Socialförvaltningen ger ett gott bemötande och god service 

 

Kommentar 

En brukarundersökning har gjorts gällande färdtjänstresenärers nöjdhet och där 
är 97 % nöjda med bemötandet. 

Vid en deltagarenkät genomförd 2020 visade en nöjsamhet med 95,2 % gällande 
upplevelsen av bemötande av ordinarie personal (arbetsledare, 
arbetskonsulenter, handledare) inom AMV. Samma enkät visade en 93,7 % 
nöjsamhet med den stöd/service som deltagarna erhåller. 
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Verksamheten inom IFO barn och familj genomsyras av stabilitet och god 
struktur vilket leder till att personal har utrymme och kunskap kring hur de på 
bästa sätt ska bemöta klienter och samverkanspartners. 

Brukarundersökning har genomförts inom Daglig verksamhet och samtliga 
grupp- och servicebostäder. Resultatet av brukarundersökningen visar att 87 % 
av brukarna upplever ett gott bemötande och god service. 

På arbetsplatsträffar vid IFO vuxna och vid andra personalsammankomster 
diskuteras kontinuerligt vikten av gott bemötande och god service till 
allmänheten och även andra myndigheter. 

Införandet av digitalt stöd gör det enklare för klienten att ansöka om 
försörjningsstöd och det har bidragit till snabbare handläggning. 

Under året har ett fåtal synpunkter på IFO:s vuxenverksamhet inkommit. Dessa 
handlar i huvudsak om avslagsbeslut som klienten ogillar. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
2:1:1 Brukarnas nöjdhet med 
bemötande och service 

92,8 % 91,8 % 92 % 75 % 

2:1:1 Brukarnas nöjdhet med bemötande och service 

Nämndens mål: 2:2 Aktivt stödja hushåll med barn (under 18 år) som uppbär 

ekonomiskt bistånd för att förkorta bidragstiden 

 

Kommentar 

Den avgörande faktorn för en anställning är den nyanställdes arbetsförmåga, 
att den uppbär försörjningsstöd och har möjlighet till anställningsstöd genom 
Arbetsförmedlingen. 

Arbete pågår genom samverkan med AMV för att synliggöra barnfamiljer och 
säkerställa effektiv samverkan. 

Verksamheterna har ett fokus på barnfamiljer. Antalet barnfamiljer som uppbär 
försörjningsstöd har minskat. 

Handlingsplaner utifrån ett barnrättsperspektiv har upprättats på respektive 
verksamhetsområde. 
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  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:2:1 Öka andelen föräldrar med 
barn under 18 år i anställning som 
tillhandahålls inom AMV:s 
verksamhet. 

10 12 10 12 

2:2:1 Öka andelen föräldrar med barn under 18 år i anställning som 

tillhandahålls inom AMV:s verksamhet. 

 

Nämndens mål: 2:3 Förbättra kontinuiteten inom hemtjänsten 

 

Kommentar 

För att få bättre kontinuitet har vård och omsorg i större utsträckning 
månadsanställt personal i stället för att ha timvikarier. Inför 2022 påbörjas ett 
projekt för att öka kontinuiteten. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:3:1 Antal vårdare som besöker en 
person med hemtjänst beviljad av 
kommunen, under 14 dagar, ska bli 
färre. 

19 18 18 16 

2:3:1 Antal vårdare som besöker en person med hemtjänst beviljad av 

kommunen, under 14 dagar, ska bli färre. 

 

Nämndens mål: 2:4 Förvaltningen ska aktivt arbeta för att integrationstiden i Arboga blir 

så kort som möjligt så att så få som möjligt blir beroende av försörjningsstöd 

 

Kommentar 

För att få ett så effektivt arbete som möjligt måste samarbetet inom kommunen 
och med Arbetsförmedlingen förbättras. Arbetsförmedlingen har öppnat upp 
för samarbetet och i kommunen är en integrationsplan på gång. 

Under året har samarbetet mellan arbetsmarknadsverksamheten och 
försörjningsstöd varit ett fokusområde för att säkerställa att sökanden erhåller 
adekvat kompetenshöjande aktiviteter. Tyvärr har inte en optimal utveckling 
kunnat genomföras på grund av covidsituationen. Med anledning av 
föregående års implementering av digitala ansökningar har resurser kunnat 
omfördelas till förmån att fokusera på enskildas handlingsplaner. 
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Försörjningsstöd har upprättat rutiner för att säkerställa att alla sökande får en 
handlingsplan upprättad för att nå egen försörjning. I planerna ingår 
kompetenshöjande insatser och kontakter med Försäkringskassan, 
primärvården och regionens verksamheter. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:4:1 Antal personer som lämnar 
eller undviker försörjningsstöd 
genom förvaltningens insatser 

17 18 25 20 

2:4:1 Antal personer som lämnar eller undviker försörjningsstöd genom 

förvaltningens insatser 

 

Nämndens mål: 2:5 Socialförvaltningen ska verka för att brukarna upplever att de har 

inflytande och delaktighet gällande sina insatser 

 

Kommentar 

Brukarnas intresse inom arbetsmarknadsverksamheten är en förutsättning för 
att lyckas med framtida lösningar. AMV har strategier och rutiner som utgår 
från brukarnas möjligheter och inflytande. Enkäter visar att de flesta brukarna 
är nöjda med inflytandet och delaktigheten. 

IFO barn och familj verkar för att brukarna ska uppleva att de har inflytande 
och delaktighet i sina insatser. 

Brukarundersökning har genomförts inom Daglig verksamhet och samtliga 
grupp- och servicebostäder. Resultatet visar att 80 % av brukarna upplever att 
de har inflytande över sina insatser, 7 % upplever det ibland. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
2:5:1 Brukarna ska ha 
genomförandeplaner 

85 % 100 % 89 % 100 % 

 
2:5:2 Nöjd med helheten ska vara 
mer än 75 % 

84 90,9 83 75 

2:5:1 Brukarna ska ha genomförandeplaner 

2:5:2 Nöjd med helheten ska vara mer än 75 % 
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Nämndens mål: 2:6 Stödja anhöriga för att de ska kunna stötta sina närstående och 

kunna hantera sin livssituation 

 

Kommentar 

Anhörigvårdaren har avlösarservice i hemmet. Vid året slut var cirka tio 
brukare inskrivna. Anhörigvårdaren ser att det som mest var 18–20 inskrivna 
men många har tackat nej på grund av pandemin. Aktiviteter, samlingar och 
taktilmassage för anhöriga har inte genomförts i den utsträckning som planerat 
på grund av pandemin. 

Inom IFO barn och familj så finns det genom öppenvården stöd till föräldrar att 
tillgå till exempel om föräldern har ett placerat barn. Det nätverksinriktade 
arbete som bedrivs inom verksamheten innefattar stöd till anhöriga. 

Inom verksamheten för funktionsvariationer så har insatser till anhöriga inte 
minskats men efterfrågan om stöd har varit mindre under året, troligen 
beroende på pandemin. 

Anhöriggrupper inom IFO vuxen ges stöd i självhjälpsgrupper som anhöriga 
driver på egen hand. Anhörigstöd gällande beroendeproblematik ges inom 
ramen för öppenvården utan prövning av biståndsbeslut (serviceinsats). Under 
året har Covid-19 gjort att den formen av självhjälpsgrupper inte genomförts i 
normal omfattning. Inom öppenvården har anhörigstöd getts i få fall utifrån 
lågt inflöde. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 2:6:1 Bibehålla insatserna/stödet 7 7 7 7 

2:6:1 Bibehålla insatserna/stödet 

 

Nämndens mål: 2:7 Säkerställa trygg hemgång 

 

Kommentar 

Under året har samtliga ärenden kunnat tas emot i kommunens verksamheter 
inom ramen för avtalad tid. Under året har säkerställts att helgdagar varit 
bemannade för att enskilda brukare så snart som möjligt ska kunna få 
kommunala insatser och inte belasta sjukvården. 
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  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
2:7:1 Antalet betalningsansvar får 
vara högst 20 dagar 

0 0 0 20 

2:7:1 Antalet betalningsansvar får vara högst 20 dagar 

 

Nämndens mål: 2:8 Öppenvårdsinsatserna för barn, unga och vuxna, ska leda till att 

man klarar sig själv 

 

Kommentar 

Mätningen inom IFO barn och familj visar att en del av klienterna återkommer 
efter avslutad insats eller utredning. En riktad samverkan pågår mellan 
förskolan och IFO barn och unga för att underlätta för familjer att ansöka om 
stöd tidigt och avdramatisera kontakten med socialtjänsten. 

En satsning har skett under året i att arbeta familjeorienterat i samverkan med 
öppenvården vuxen i familjer med missbruksproblematik.  

Öppenvården, IFO vuxen, har i hög grad kunnat genomföra de uppdrag som 
den enskilde beviljats i insats. Öppenvårdens insatser har också i hög grad 
motverkat externa vårdbehov. Under 2022 kommer fokusområdet vara att i hög 
omfattning utgå från evidensbaserade metoder och utvärderingssystem. I 
dagsläget kan konstateras att klienter blir återkommande i insatser samt också 
insatser under lång tid. Samtidigt är många insatser utifrån engångskaraktär 
där den sökanden inte återkommer med hjälpbehov. Under 2021 har det 
påbörjats en försöksverksamhet för att kunna ge kommuninnevånare 
serviceinsatser gällande beroendeproblematik i ett tidigt skede. Fortsatt 
implementering kommer att ske under 2022. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

2:8:1 Andel personer som inte 
återkommer efter avslutade insatser 
inom ett år, ska öka jämfört med 
2018 

82,25 % 84 % 74 % 82 % 

2:8:1 Andel personer som inte återkommer efter avslutade insatser inom ett 

år, ska öka jämfört med 2018 
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Kommunfullmäktiges mål: Arboga är klimatsmart 

 

Nämndens mål: 3:1 Arboga är klimatsmart 

 

Kommentar 

Klimatåtgärder har begränsats senaste åren, Arbetsmarknadsverksamheten är 
sedan 2004 miljöcertifierade enl. ISO 14001. och därför haft målarbete att 
minska förbrukningen inom många områden. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
3:1:1 Energianvändning i 
förvaltningens lokaler 

683 757 565 322 629 759 506 366 

3:1:1 Energianvändning i förvaltningens lokaler 

 

Arbetsmarknadsverksamheten 

Den ökade förbrukningen har orsakats av behovet av betydligt mer värme. 
Knappt 80 000 kW mer än 2020 medan elförbrukningen minskat med drygt 
16 000 kW. Kostnadsökning med drygt 150 000 kr. 

5.2 Inspirerande lärande och arbete 

Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till utbildning 

 

Kommunfullmäktiges mål: I Arboga finns goda möjligheter till arbete 

 

Nämndens mål: 5:1 Ta tillvara på varje individs förmågor och ge stöd för att komma ut i 

arbete i samhället 

 

Kommentar 

Huvuduppdraget för arbetsmarknadsverksamheten är att stödja individer, 
utifrån deras förmågor och förutsättningar, till arbete på den ordinarie 
arbetsmarknaden eller studier. 

Det digitala stödet som införts har bidragit till att socialsekreterarna får ökat 
utrymme till enskilt klientarbete. En konsekvens av den förändringen har 
inneburit att antal hushåll som erhållit försörjningsstöd minskat i förhållande 
till föregående år. Samarbetet med AMV har också intensifierats för att 
säkerställa effektiviteten gällande kompetenshöjande/sysselsättning insatser 
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och insatser som är kopplat till rehabilitering och arbetsträning. I det enskilda 
ärendet upprättas arbetsplaner/genomförandeplaner för att säkerställa 
genomförandet av insatser och den enskilde är involverad och tar eget ansvar 
för genomförandet. Utvecklingen är i linje med kommande 
organisationsutveckling med inrättande av ett nytt verksamhetsområde. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

5:1:1 Antalet personer som lämnar 
förvaltningens insatser för ett 
ordinarie arbete eller studier ska 
öka 

48 54 36 40 

5:1:1 Antalet personer som lämnar förvaltningens insatser för ett ordinarie 

arbete eller studier ska öka 

 

5.3 Inspirerande organisation 

Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare 

 

Nämndens mål: 6:1 Heltidsresan ska införas, alla som vill ska på sikt ha heltid. 

 

Kommentar 

Inom verksamheten för funktionsvariationer är det nio medarbetare som önskar 
heltid. Fyra av dem går just nu på heltid för man har tillfälligt kunna höja upp 
dem till det. Fyra av de andra medarbetarna kan inte tänka sig att gå till andra 
arbetsplatser och då går det inte att lösa. En medarbetare kan tänka sig andra 
arbetsplatser men kombinationen med medarbetarens ordinarie arbetsplats och 
andra arbetsplatser har inte varit schematekniskt möjligt. Det har anställts en 
stödpedagog på heltid under året. 

Inom vård och omsorg är det 6 medarbetare som har fått heltid. 

Arbetet med heltidsresan har legat nere under pandemin och arbetet planeras 
att återupptas under 2022. 

  

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 
6:1:1 Antal medarbetare som får 
heltid utifrån de som önskar heltid 

  11 20 

6:1:1 Antal medarbetare som får heltid utifrån de som önskar heltid 

Antal medarbetare som får heltid utifrån de som önskar heltid 
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Nämndens mål: 6:2 Medarbetarna på socialförvaltningen ska känna sig delaktiga och 

ha inflytande över utvecklingen av verksamheten 

 

Kommentar 

Vård och omsorg har olika forum såsom ledningsteam, omvårdnadsmöten, 
kvalitetsmöten samt arbetsplatsträffar där medarbetarna inom vård och omsorg 
kan vara delaktiga i hur utvecklingen av verksamheterna fortskrider. 
Arbetsplatsträffar hålls kontinuerligt inom samtliga verksamheter. Olika former 
av ombudsroller är en viktig del i dialog och inflytandeaspekten. Det 
systematiskt arbetsmiljöarbete är alltid pågående. Medarbetarsamtal ger tillfälle 
till diskussion. Lönesamtal för dem som önskar. Pulsmätningarna ger underlag 
för diskussion om förbättringsområden och vad som är bra i verksamheten. 
Viktigt med uppföljning efter upprättad handlingsplan och dess genomförande. 
Covid-19 har varit en stående punkt vid alla enheters arbetsplatsträffar. 

Viktiga verksamhets- och utvecklingsfrågor gällande central administration tas 
upp på arbetsplatsträffar för att ge alla möjlighet att få information och att 
kunna framföra synpunkter. Detta är viktigt för att medarbetarna ska känna 
inflytande och ha en bra arbetsmiljö. Vid medarbetarsamtalen ges också 
möjlighet till att framföra sina synpunkter på verksamheten. 

Delaktighet och inflytande är nödvändigt om verksamheten inom 
arbetsmarknadsverksamheten ska lyckas och därför ingår delaktigheten och 
inflytandet i ledningssystemets utvecklingsarbete via arbetsplatsträffar och 
personliga uppdrag. 

Det är stor delaktighet och upplevelse av inflytande hos medarbetarna inom 
IFO barn och familjs verksamhet. 

Årets medarbetarenkät inom verksamheten för funktionsvariationer har ett 
något sämre resultat än tidigare år. Enkäten genomfördes i november och 
resultatet beror troligen på att fyra boendeenheter varit utan sin ordinarie 
enhetschef och arbetsledare sedan september. Båda blev långtidssjukskrivna 
och deras arbete omfördelades på andra befintliga chefer i verksamheten. 

Medarbetarenkäten inom IFO vuxen visar att medarbetarskap och inflytande 
skattas högt. Under hösten har medarbetarsamtal genomförts med samtliga 
medarbetare, kontinuerliga arbetsplatsträffar har genomförts en gång/månad. 
Respektive funktion har veckovisa möten. En förslagslåda finns i det 
gemensamma lunchrummet. Verksamheterna och arbetsgrupperna har en 
mycket nära arbetsledning. 
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  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 
Målvärde 

2021 

 

6:2:1 Medarbetarens delaktighet 
och inflytande i verksamheten ska 
öka från 2019 års medarbetarenkät 
till 2021 

4,5 4,3 4,3 4,5 

6:2:1 Medarbetarens delaktighet och inflytande i verksamheten ska öka från 

2019 års medarbetarenkät till 2021 

 

Nämndens mål: 6:3 Socialförvaltningens medarbetares hälsa ska förbättras 

 

Kommentar 

Arbetet med att minska kort- och långtidsfrånvaron bland medarbetarna har 
fortgått. Programmet Adato förbättrar förutsättningarna till ett mer strukturerat 
arbetssätt. Enhetscheferna har regelbunden kontakt med HR-specialist i 
rehabärenden och Försäkringskassan vid behov. Arbetet med hälsosamtal 
fortskrider. Företagshälsovården är inkopplad i vissa ärenden där behov av 
stöd finns från viss profession. 

Tyvärr innebar Covid-19 en ökad sjukfrånvaro inom socialförvaltningen. Då 
pandemin och rekommendationerna kring " stanna hemma vid minsta symtom" 
kan inga slutsatser dras kring totala sjukfrånvarons innebörd. Inom vård och 
omsorg ses en succesiv minskning trots pandemin. 

Hälsoinspiratörer finns på de flesta verksamheterna. 

Inom IFO vuxen finns en friskvårdsgrupp utsedd samt att friskvårdsdagar har 
genomförts. Verksamheten strävar att den enskilde medarbetaren motionerar 
och i arbetet i mindre grad använda bilar vid hembesök. I årets 
medarbetarenkät framkommer att personalen trivs i sitt arbete vilket också 
tillförsäkrar att sjukfrånvaron begränsas. 

HR-enheten kommer att göra en insats under 2022 men start inom vård och 
omsorg för att få ner sjukfrånvaron. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 
2021 

 6:3:1 Den totala sjukfrånvaron i 
förvaltningen ska minska till 6 % 
2022 (7 % 2021) 

8,34 8,83 9,41 7 

6:3:1 Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen ska minska till 6 % 2022 (7 % 

2021) 
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Kommunfullmäktiges mål: Arboga kommun har god ekonomisk hushållning 

 

Nämndens mål: 7:1 Ha balans mellan resurser och uppdrag 

  

Kommentar 

Fortsatt underskott inom hemtjänsten trots lägre kostnader än i jämförbara 
kommuner. 

Verksamheten för funktionsvariationer fick en utökad budget detta år vilket gör 
att verksamheten har en ekonomi i balans. 

IFO barn och familj har på ett bra sätt klarat att få balans mellan resurser och 
uppdrag. 

IFO vuxen visar ett underskott. Kostnaderna för externa vårdinsatser är svårt 
att bedöma och där det i bokslutet visat sig att kostnaderna överstiger budget 
för både beroendeproblematik och skyddsboenden. Vårddygnen och särskilt 
LVM placeringar innebär stora kostnader /vårddygn. För att motverka höga 
kostnader är policyn att bedriva öppenvårdsinsatser som möter upp externa 
insatser i så tidigt skede som möjligt. I hemmaplanslösningar har jourboendet 
bidragit till minskade externa kostnader då boendedelen i många placeringar 
varit en viktig del. Familjefridsplaceringar har genomförts externt då det för 
individen/familjen inte har varit säkert att bo kvar i hemkommunen.  Under 
året har också samarbetet i KAK varit en del i att begränsa externa kostnader.  

Försörjningsstödet har trots covidproblematiken begränsats och gjort att 
tidigare prognos kan skrivas ner. I bokslutet visar försörjningsstöd ett 
underskott. Under året har verksamheten fokuserat på individuella planer och i 
högre grad striktare bedömningar i beslutsprocessen. 

Många verksamhetsområden inom arbetsmarknadsverksamheten skapar 
inkomster som möjliggör fler BEA anställda än budgeten möjliggör samt att 
ofinansierade AB anställda kan betalas. Arbetsmarknadsverksamheten 
redovisar ett plusresultat. 

Färdtjänst och riksfärdtjänsten kommer tillsammans ha ett överskott med 
anledning av Coronapandemin. Myndigheternas rekommendationer för äldre 
och personer i riskgrupper har gjort att resorna har minskat. 

  Mätningar Utfall 2019 Utfall 2020 Utfall 2021 Målvärde 
2021 

 7:1:1 Bokslut +/- 0 -21 375 -3 056 1 253 0 

7:1:1 Bokslut +/- 0 
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6 Uppföljning av servicelöften 

= Uppfyller,   delvis uppfyller,  ej uppfyller,  ej följts upp 

Arbetsmarknadsverksamheten 

 Du får en plats på Jobbcenter senast sju dagar efter anvisnings beslutet 

 Du får kompetenshöjning och jobbsökaraktiviteter om du ska arbeta inom 
någon av våra verksamheter. 

 Upprättar en individuell handlingsplan tillsammans med dig som deltagare. 

Barn och familjevård 

 Den som söker hjälp i sin familjesituation ska få kontakt med mottagningen 
inom en vecka. 

 Efter beslut garanteras ett första möte med öppenvården inom tre veckor. 

 Genomförandeplan ska upprättas inom tre veckor efter kontakt med 
öppenvården. 

Beroendevård 

 Du som söker hjälp för beroendeproblem får ett beslut om du beviljas vård 
eller inte inom fyra veckor 

 En handlingsplan för vårdens genomförande upprättas tillsammans med 
dig inom en vecka från att du haft mötet med öppenvården. 

 Ett möte med öppenvården inom en vecka efter att du beviljats vård för 
beroendeproblem 

Försörjningsstöd 

 En individuell handlingsplan upprättas tillsammans med dig för hur du så 
snabbt som möjligt ska nå egen försörjning. 

 Handlägga din ansökan om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar efter att 
du lämnat en komplett ansökan. 

Biståndshandläggning 

 Du erbjuds ett personligt möte med biståndshandläggaren 

 Du får ett skriftligt beslut efter att utredningen är färdig. 

 Du får veta vem som handlägger ditt ärende inom tre arbetsdagar när det 
gäller vård och omsorg 
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 Du är delaktig i den utredning som biståndshandläggaren gör för att kunna 
bedöma ditt behov av hjälp 

Färdtjänst 

 Vi handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst inom en vecka 
efter att du lämnat en komplett ansökan. 

Hemtjänst 

 Du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den 
omvårdnad du beviljats. 

 Du kan nå hemtjänstgruppen direkt, dygnet runt. 

 En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/närstående eller 
god man om hur hjälpen ska utformas utifrån den beviljade insatsen. 

 Genomförandeplanen är helt färdig inom fyra veckor efter första besöket. 

 Vi meddelar dig i förväg om vi måste ändra vår tid för besök hos dig. 

Särskilt boende 

 Din närstående kan nå personal på telefon dygnet runt. 

 Du får en kontaktpersonal som har ett helhetsansvar för det stöd och den 
omvårdnad du beviljats. 

 En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig om hur hjälpen ska 
utformas utifrån den beviljande insatsen. 

 Genomförandeplanen är färdig inom fyra veckor efter det att du flyttat in 

Verksamheten för funktionsvariationer 

 Du får en kontakt inom 10 arbetsdagar efter att du fått en insats beviljad. 

 Du får en kontaktpersonal som utses i personalgruppen och som har ett 
helhetsansvar för det stöd och den service du vill ha. Löftet gäller i daglig 
verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och korttidstillsyn. 

 En genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och/eller din gode 
man. 

E-tjänster och sociala medier  

 Du kan alltid använda kommunens olika e-tjänster och kontakta oss via 
kommunens sociala medier. 

Klarspråk 

 Vi uttrycker oss på ett vårdat, enkelt och begripligt språk i alla kontakter. 
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Svarstid 

- I kontakt med kommunen får du svar på brev inom fem arbetsdagar och på 

e-post och telefonmeddelanden samt meddelanden på sociala medier inom 

två arbetsdagar. Behöver vi längre tid på oss meddelar vi dig vem som 

handlägger ditt ärende. 
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7 Internkontroll 

Utifrån förvaltningens internkontrollplan år 2021 har följande processer 
kontrollerats: 

Köptrohet utifrån tecknade avtal, delegation, offentlighetsprincipen – 
posthantering, registrering GDPR, rättssäker dokumentation SoL, HSL, LSS, 
uppföljning av biståndsbeslut LSS och SoL, genomförandeplaner, hot och 
trakasserier, placerade barns skolgång, barn som utsatts för och/eller bevittnat 
våld eller andra övergrepp, Arbetsförmedlingens konsekvenser för Arboga, 
hälsosamtal, rätt kompetens för utförande av arbetsuppgifter, 
kontinuitetshantering, samt barnkonventionen. 

De granskningarna där det har framkommit stora avvikelser är granskningen 
gällande uppföljning av biståndsbeslut varför nämnden har beslutat att uppdra 
åt förvaltningen att vidta åtgärder och vid nästa granskning göra ett större 
urval och spridning över flera enheter. Granskningen gällande handläggningen 
om barn som utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp har 
också flera avvikelser. I rapporten framgår tre olika åtgärder. När det gäller 
granskningen att följa riktlinjen barnkonventionen/barnrättsarbetet så har 
nämnden få avvikelser men urvalet i kommunens granskning har varit låg. 

Över lag är det inte några stora avvikelser i de övriga granskningarna. 

Granskningarna gällande internkontrollplanen för 2021 har spridits ut över hela 
året och kontinuerligt rapporteras till socialnämnden för att ge en större 
möjlighet att besluta om åtgärder vid avvikelser. 

Vissa granskningar har inte kunnat genomföras utifrån den höga 
arbetsbelastningen inom förvaltningen utifrån Corona-pandemin. 
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8 Barnrättsarbete 

I förvaltningens handlingsplan gällande implementering av barnkonventionen 
så har verksamheterna tagit fram aktiviteter. 

Som stöd i arbetet har IFO barn och familj använt upprättade rutiner där 
barnrättsperspektivet finns med samt Unicefs handbok för socialsekreterare – 
"om barnrättsperspektivet från förhandsbedömning till avslutad utredning”. 

Prövning av barns bästa finns alltid med enligt BBIC som verksamheten följer. 

Barnrättsarbetet har genomförts inom IFO vuxen genom information och 
utbildning samt att handlingsplaner och styrdokument har anpassats till 
barnrättsperspektivet. 

Arbetsverksamheten hanterar/jobbar med barn under 18 år genom 
ungdomstjänst samt feriepraktiken. Barnens bästa och deras delaktighet är i de 
flesta fall, utgångspunkten i det ordinarie arbetet. I övrigt påverkas barnen av 
arbetet med föräldrarna och oftast innebär vårt arbete en fördel för barnen. Inga 
verksamhetsförändringar har behövts prövats mot barnkonventionen. 

Barnkonventionen och dess innehåll har lyfts på arbetsplatsträffar på enheterna 
under året. Barnrättsarbetet beaktas även i verksamhetens arbete med rutiner 
och/eller arbetssätt. 
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9 Ekonomi 

Driftredovisning 

Verksamhet 
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 

Politisk verksamhet 770 1 060 760 300 

Soc gemensamt / Central 
administration 

8 149 10 852 8 574 2 278 

Individ- och familjeomsorg 68 914 69 610 70 839 -1 229 

Vård och omsorg 167 292 185 855 191 550 -5 695 

Verksamhet för funktionsvariationer 66 708 75 268 71 483 3 785 

Arbetsmarknadsverksamheten 7 474 9 679 7 865 1 814 

Summa 319 307 352 324 351 071 1 253 

 

Vård och omsorg 

Årets resultat i verksamheten uppgår till ett sammanlagt underskott på 

5 695 tkr för Vård och omsorg. Fortsatt är det framför allt hemtjänsten som 

bidrar till underskottet med 5 170 tkr i form av personalkostnader, där insatser 

pågår för att komma till rätta med resurser kontra behov. Strandgården visar 

fortsatt ökat underskott och här fortsätter arbete kring mathantering. Bristen på 

sjuksköterskor under framför allt våren och sommaren har medfört stora 

kostnader relaterat till inhyrda resurser. Detta innebär ett underskott på 

3 561 tkr. De höga kostnaderna har successivt minskat i takt med rekrytering av 

tillsvidareanställda och målet är att under 2022 tillsätta alla rader med ordinarie 

sjuksköterskor. 

Under året har verksamheten påverkats av pandemin, men all verksamhet har 

pågått någorlunda normalt utifrån anpassningar. Beviljade beslut och 

erbjudande om plats i särskilt boende har i flera fall avböjts relaterat till 

pandemin, vilket inneburit tomma lägenheter och lägre intäkter. Under året har 

det löpande funnits cirka 20-talet tomma lägenheter. 

Inför 2022 och Åspegelns öppnande togs nyckeltal fram och medel 

omfördelades i verksamheten för att skapa lika förutsättningar att ge god och 

säker vård. Uppdragen har reviderats för att bygga på funktion i stället för 

person. Detta som ett led i att minska sårbarhet vid exempelvis frånvaro samt 

att alla enheter ska ha samma möjligheter och tillgång till olika uppdrag. 
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Sjukfrånvaron har under året legat kring 10,5% och krav på att stanna hemma 

vid minsta symtom utifrån rekommendationer i pandemins spår, har påverkat 

verksamhetens möjligheter att bemanna vakanta pass med de inskolade 

vikarier som funnits till hands. Det har bidragit till övertidskostnader för 

ordinariepersonal som i stället ersatt. Delvis ersättning för sjukfrånvaro erhölls 

från staten, 1 598 tkr.  Den fortsatta användningen av skyddsmaterial och 

rengöring utöver ordinarie sortiment medför ökade kostnader. 

Arbetet med att effektivisera och minska budgetunderskottet fortsätter sedan 

tidigare. 

Flera statsbidrag har kommit verksamheten till del som framför allt möjliggör 

kompetenshöjande insatser, satsningar på teknik och digitala hjälpmedel och 

verktyg. 

Fokus under året ligger även på att stärka arbetsmiljö och öka frisknärvaro i ett 

led att minska kostnader för sjukfrånvaro, både kortare som längre frånvaro. 

Verksamheten för funktionsvariationer 

Förutom fullständig budget till Oljevägen fick verksamheten en 

ramförstärkning på 5 000 tkr i år. 2 400 tkr lades till socialpsykiatrins 

placeringar på institutioner, 2 000 tkr till personlig assistans, 250 tkr till Solögats 

korttidsvistelse på grund av minskade intäkter och resterande på olika delar av 

verksamheten som hade otillräcklig budget. 

Verksamheten har ett överskott på 3 785 tkr. Överskottet beror bland annat på 

mycket korttidsfrånvaro och vård av barn under pandemin. Både inom daglig 

verksamhet och på boendena har medarbetarna fått gå kort många gånger då 

det inte har funnits vikarier. Det är naturligtvis inte bra på lång sikt. 

En annan anledning till det positiva resultatet är att fyra assistansärenden enligt 

SFB har avslutats i början på året. Två av personerna har flyttat in på boende i 

stället. Även assistansärenden enligt LSS har minskat från 6 till 4. 

En tredje förklaring är att en enhetschef och en arbetsledare har varit 

långtidssjukskrivna. Befintliga enhetschefer och arbetsledare i tjänst har fått 

tagit på sig ett utökat ansvarsområde då dessa tjänster inte kunnat ersättas på 

annat sätt. Detta är inte hållbart i längden och därför kommer det att rekryteras 

en enhetschef till. 

Det blev även ett glapp i våras då en enhetschef slutade innan den nya 

enhetschefen påbörjade tjänsten. 
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Utbildningar och diverse möten har heller inte skett i den omfattning som 

innan pandemin vilket också har bidragit till det positiva resultatet. 

Individ- och familjeomsorgen, barn och familj 

Institutions- och boendestödsplaceringar 

I början av året har ett flertal ungdomar varit placerade på dyra institutioner 

vilket gör att budget har överskridits. 

Familjehemsplaceringar 

Budget för familjehemsplaceringar har hållits. Verksamhetens öppenvård 

arbetar intensivt i familjer där risk för placering är stor. IFO barn och familj har 

dessutom en stadig och erfaren socialsekreterargrupp som gör ett gott 

utredningsarbete och professionella bedömningar i ärenden. Satsningen på 

nätverksarbetet ger också tydligt resultat. Under första delen av året har det 

varit fortsatt svårt att rekrytera egna familjehem, mycket på grund av den 

pågående pandemin. Två barn placerades därför i konsulentstötta familjehem 

vilket har gett ökade kostnader. 

Placering av ensamkommande barn (EKB) 

De ensamkommande barnen (EKB) fortsätter att minska i antal då allt fler fyller 

21 år eller tar studenten. I januari i år hade socialnämnden ansvar för nio EKB. I 

slutet av året har antalet EKB minskat till tre ungdomar. Utfallet blir därför ett 

överskott. 

Övriga ekonomiska åtgärder 

Under hela verksamhetsåret har verksamheten haft en del av personalen som 

varit delvis föräldralediga där timmarna inte tillsats av extra personal. Tjänster 

där personal varit/är långtidssjukskrivna har inte tillsatts med vikarier. 

Kostnader för utbildningar och handledning har tagits av statsbidrag. Utfallet 

för personalkostnader blir därför ett överskott. 

Statsbidrag 

IFO barn och familj har fått statsbidrag på 944 tkr för att stärka upp 

familjehemsvården där bidraget bland annat används till 1,0 

familjehemssekreterare samt vidareutbildning av personal. 

Sammanfattning av ekonomin 

Totalt har IFO barn och familj ett överskott för 2021 på 2 092 tkr. 
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Individ- och familjeomsorgen, vuxen 

Det ekonomiska utfallet visar att de externa vårdformerna innebär en högre 

kostnad än budget. Särskilt under hösten har flera ärenden beslutats om 

externvård och som är kopplat mot LVM lagstiftningen. I två ärenden har 

frivilliga placeringar genomförts som i grunden är av allvarlig art och inte kan 

hänvisas till den enskildes egna ansvar. Underskottet för extern vård inom 

beroende är 543 tkr. 

Den andra posten inom externa insatser är skyddade boenden som också visar 

ett underskott på 582 tkr i förhållande till budget. Trots ett samarbete i KAK har 

skyddade boendeplaceringar fått lov att genomföras inom externa 

boendeformer. 

Under senare delen av hösten har prognosen förbättrats avsevärt gällande 

försörjningsstöd och slutade med ett underskott med 1 404 tkr. Skälet till 

underskottet kan dels hänvisas till pandemin, det vill säga det har varit 

begränsade möjligheter att få ut enskilda i arbete och kompetenshöjande 

aktiviteter. 

Totalt har Individ- och familjeomsorgen, vuxen ett underskott för 2021 på 3 321 

tkr. 

Arbetsmarknadsverksamheten 

Totalt har Arbetsmarknadsverksamheten ett överskott för 2021 på 1 814 tkr. 

Prognosen under året har varit drygt 1 000 tkr men det som redovisats är 500 

tkr med anledning av ändrade semesterersättningsregler för BEA-anställda. De 

får nu tillgång till semester från dag ett vilket innebär att bedömningen var att 

semesterlöneskulden skulle öka kraftigt. Redovisningen visar nu på en minskad 

skuld på 520 tkr vilket överraskade då vi räknat fram 1 145 sparade 

semesterdagar inför 2022. HviiA har inte kunnat bedömas ekonomiskt under 

året och inte varit med i prognosen. 

De individuella och ekonomiska resultaten förklaras till stora delar av våra 

tjänster och produkter inom Uteservice, Hemservice, Elektronikdemontering, 

Vaktmästeri, Nyckelfri hemtjänst, mat- och flytt transporter samt Budget och 

Skuld. 
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En satsad krona på arbetsmarknadsverksamheten ger minst fyra tillbaka till 

kommunen. 

Central administration 

Resultatet för färdtjänst/riksfärdtjänst är ett överskott på 1 454 tkr vilket är ett 

mycket stort överskott jämfört med tidigare år innan pandemin. Anledningen 

är Covid-19 och de restriktioner som är riktade mot äldre och personer i 

riskgrupper vilket har inneburit färre resor.  

Investeringsredovisning 

Investeringsprojekt, tkr 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Avvikelse 

Digitalisering  200 200 0 

Verksamhetssystem 1 000 0 1 000 

Möbler VoO 180 179 1 

Åspegeln VoO 4 134 4 134 0 

Oljevägen VFF 201 201 0 

AMV kök 200 200 0 

Summa 5 915 4 914 1 001 

Kommentar investeringsuppföljning 

Alla investeringar är slutförda och budgeterade medel är förbrukade utom vad 
gäller verksamhetssystemet. 

Verksamhetssystem: som är kopplat till äldreomsorgen och en upphandling 
tillsammans med Kungsör, Surahammar och Köpings kommuner som inte blev 
klar under 2021. Om pågående upphandling blir godkänd kommer ett nytt 
system att börja användas om några månader. 
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10 Nyckeltal 

Se särskild bilaga 
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11 Framtiden 

Vård och omsorg 

Fortsatt fokus på förbättringsarbetet och årshjul för revidering av rutiner samt 
tydliga uppdrag utifrån verksamhetsmålen ska möjliggöra kontinuerlig 
utveckling av verksamheten. Arbetet fortsätter med att skapa samsyn, 
gemensam struktur och förhållningssätt med lika förutsättningar för alla 
boenden och enheter samt fortsätta utvecklingen av funktioner, 
kompetensförsörjning, arbetssätt och samverkan med övriga aktörer. Plan och 
struktur för att effektivisera och tillse att rätt person med rätt kompetens ska 
arbeta med rätt arbetsuppgifter och öka den värdeskapande tiden för 
brukarna. Ledorden är rätt kompetens på rätt plats, arbete på toppen av sin 
kompetens samt hållbart ledarskap. Funktionsbaserade uppdrag kontra 
personbaserade uppdrag samt fördelade resurser utifrån nyckeltal ska skapa 
lika förutsättningar i antal resurser och möjlighet att möta behov.  

Fokus ligger på kompetensförsörjning och Regeringen satsar medel genom 
statsbidrag vilket möjliggör betald utbildning för medarbetare att studera till 
undersköterska, specialistundersköterska eller annan vidareutbildning för alla 
yrkeskategorier.  

Arbete med schemaläggning där utvecklingstid planeras ska möjliggöra 
strukturerat förbättringsarbete i verksamheten med medarbetarna som ett led i 
det fortsatta arbetet med åtgärder utifrån projektet Delaktighet och inflytande 
från 2018 och PUMI. Även arbetet med överenskommelsen mellan SKR och 
kommunal gällande Heltidsresan fortsätter, vilket innebär för anställda att 
erbjudas heltidsanställning. Arbetet kommer att intensifieras under 2022. 

Behovet av äldrevårdsplatser ses öka i framtiden med en åldrande befolkning 
och fortsatt utredning och planering kring möjligheter i form av 
trygghetsboende samt nytt särskilt boende fortskrider. 

Arbetet med införande av Nära vård fortsätter och deltagande från 
verksamheten finns i flera projekt- och samverkansgrupper i regionens arbete 
för fastställande av hur strukturen ska antas. Här ses behov av kartläggning av 
resurser och kompetenshöjande insatser. 

Korttidsverksamheten behöver fortsätta arbetet med samverkan, bemötande, 
planering och struktur för en tydlig plan och effektivare kedja från in- till 
utskrivning. 
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Digitaliseringsarbetet fortsätter. Nytt planeringssystem behöver upphandlas i 
början av 2022 då avtalet löper ut. Nytt verksamhetssystem har fördröjts och 
kommer förhoppningsvis att införas under året och där finns krav på fler 
digitala lösningar som verksamheten kommer att arbeta med att införa när 
upphandlingen är klar. 

Ytterligare digitala projekt som kan vara aktuella under året är exempelvis att 
prova läkemedelgivare framför allt inom hemtjänsten. Viktigt att fortsätta 
arbetet att förbättra och se till att utnyttja de digitala system som redan har 
upphandlats. En framgångsfaktor att arbeta med är att ha "IT-piloter" inom 
samtliga verksamheter/enheter som är spjutspetsar vad gäller kunnande och 
att lära ut om systemen.  

Samverkan 

Fortsatt samverka med regionen och primärvården kring arbetet med bland 
annat de utmaningar som uppstår i införandet av Nära Vård. Samverkan i 
KAK, där framför allt Kungsör identifierat flera gemensamma områden att 
samverka kring i syfte att effektivisera och nyttja resurser på effektivt sätt. 
Fortsatt samarbete med Vård- och Omsorgscollage kring utbildningar och 
språkundervisning. Verka för att få till ett nära samarbete med högskolor för 
verksamhetsförlagd undervisning och framtida resurssäkring. Arbetet med 
införande av Nära vård fortsätter och inför 2022 planeras en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska att anställas på heltid med projektledarroll som en del i 
uppdraget. Deltagande från verksamheten finns i flera projekt- och 
samverkansgrupper i det regionala Nära vårdarbetet kring fastställande av hur 
strukturen ska antas. 

Stort fokus ligger på fortsatt kompetensförsörjning. Fortsatt förskjutning av 
arbetsuppgifter för att renodla uppdrag utifrån kompetens. Kompetenstrappa 
är under framtagande och även översyn kring vilka kompetenshöjande insatser 
som krävs för respektive yrkesroll. 

Verksamheten för funktionsvariationer 

Oljevägens gruppbostad öppnades i december 2020, vilket har medfört att kön 
har minskats ner men behovet av fler boendeplatser kvarstår. IVO granskar nu 
ett ärende som inte verkställts i tid där sannolikheten att kommunen får betala 
särskild avgift är stor. Beloppet kan uppgå till en miljon. Åbrinken är inte ett 
fullvärdigt LSS-boende och är därför inte ett acceptabelt erbjudande för dem 
som står i kö. I framtiden behöver man bygga ett nytt boende för dem som bor 
där och då utöka platserna från fem till sex. 
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Inom socialpsykiatrin köper kommunen externa vårdboenden till tre personer 
till mycket höga kostnader. Ett behov av att bygga ett gruppboende för 
målgruppen psykisk funktionsnedsättning i kommunen har beskrivits i 
Strategisk ekonomisk flerårsplan i flera år. Förutom placeringarna finns en 
person till som har behov av boende med denna inriktning som fick beslut i juni 
2019. I samverkan med Kungsör framkommer även att de har behov av platser. 
Därmed finns underlag för att bygga ett SoL/LSS boende för målgruppen med 
psykisk funktionsnedsättning. Behov av en korttidsplats med denna inriktning 
finns i perioder vilket då behöver finnas med i projekteringen inför byggandet. 

Inom Daglig verksamhet sker en ständig förändring. Nya brukare med olika 
behov gör att fler grupper har skapats med anpassade inriktningar. Fler 
grupper i olika lokaler gör också att det blir sårbart för personalen att kunna 
stötta varandra vid frånvaro. Daglig verksamhet behöver byta till en större 
lokal där man kan ha olika grupper under samma tak för att effektivisera och 
samverka på ett bättre sätt.  

En nuvarande och framtida utmaning är att rekrytera medarbetare med rätt 
kompetens till verksamheten. Vi kommer behöva arbeta med att anpassa 
arbetsuppgifter efter kompetens, satsa på kompetensutveckling och bli en 
attraktivare arbetsgivare med mera. Detta blir en stor utmaning utifrån det 
ekonomiska läget. 

Från och med första januari 2022 kommer biståndshandläggarna att organiseras 
under Verksamheten för funktionsvariationer. I och med att verksamheten 
expanderar behöver en organisationsöversyn göras för en hållbar arbetsplats. 
Ledningsgruppen behöver utökas med en enhetschef under 2022.  

Arbetet med ledningssystemet har stannats av under pandemin. Ett omtag med 
det arbetet behöver påbörjas.  

Individ- och familjeomsorgen, barn och familj 

Verksamheten strävar efter att utöka öppenvårdsinsatser för att kunna erbjuda 
stöd och hjälp på hemmaplan. Även om det alltid kommer att finnas behov av 
att placera barn och ungdomar i heldygnsvård så finns det många fördelar med 
att satsa på kvalificerad öppenvård i barnets/den unges närmiljö. Det är oftast 
enklare att bygga arbetsallians med vårdnadshavare och den unges skola kring 
en ungdom som hamnat i missbruk eller kriminalitet om hen blir kvar i sitt 
sammanhang. 

Redan nu konstateras att många familjer som aktualiserats under första 
halvåret har blivit erbjudna och tackat ja till öppenvårdsinsatser med resultatet 
att allt fler familjer har öppenvårdsinsatser i jämförelse med tidigare år. 
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Verksamheten ser idag ett ökat behov av att öka bemanning i behandlar-
gruppen och tankar finns att göra om en utredartjänst till familjebehandlare 
under 2022. 

Individ- och familjeomsorgen, vuxen 

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen, vuxen kommer att avslutas 
och slås ihop med verksamhetsområdet barn och familj. Från och med 1 januari 
kommer verksamhetsområdet att benämnas enbart Individ och 
familjeomsorgen. Ett av skälen är att det utreds att bilda ett nytt 
verksamhetsområde där försörjningsstöd kommer att ingå. Samtidigt flyttas 
biståndshandläggningen till verksamheten för funktionsvariationer. 

Utvecklingsarbetet inom vuxen beroendevård och övrigt psykosocial 
problematik står inför att i hög grad utgå från evidensbaserade metoder och 
utvärderingsinstrument. Ambitionen är att säkerställa att de vårdformer som 
ges säkerställer avsedda resultat. 

Utifrån att verksamheterna samgår är detta också ett led i att utveckla FOA:s 
arbetet inom verksamheten (Familjeorienterat arbete). Syftet är bland annat att 
begränsa antalet handläggare och behandlare i samma familj men också i högre 
grad se nätverket som en helhet och skapa förändringsprocesser som ger effekt. 

Samarbetet i KAK kommer också att utvecklas för att kunna dra nytta av 
varandras kompetenser och resurser. Ett viktigt utvecklingsområde är arbetet 
med våld i nära relation och samarbetet med skyddade boenden. Det samma 
gäller beroendevården där det pågår ett samarbete gällande 12 stegs modellen. 
Inom beroendevården pågår också ett arbete med att se om det finns vinster att 
bedriva beroendevård som serviceinsats som innebär insatser utan 
biståndsbeslut.  

Arbetsmarknadsverksamheten 

Den nya förslagna organisationen med SFI, Komvux, försörjningsstöd och 
arbetsmarknadsverksamheten borde förstärka kommunens uppdrag för 
individen. 

Arbetsmarknadsverksamhetens organisation behöver en personalförstärkning. 

Nödvändiga åtgärder i våra lokaler utifrån en fortsatt verksamhet behövs. 
Arbetsmiljöåtgärder, bland annat ljudnivå, upprustningar, ombyggnader och 
renoveringar kommer att behöva göras under flera år. 



 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2021  44 

 

 

 

Handlingsplanerna för våra deltagare behöver ytterligare stärkas upp utifrån 
deras framtida liv och arbete. Ett fortsatt ungdomsfokus är också mycket 
viktigt. 

Ett avtal med Kommunal om att öka BEA anställdas löner till minst 19 000 
under 2023 kommer att få ökad kostnad för verksamheten 2022 och 2023. 

Samverkan inom KAK är en viktig del i framtida arbete och kompetensbehovet 
i framtida yrkesroller. 

En integrationsplan utifrån ett gemensamt ansvar för hela kommunen är en 
nödvändig del för individernas utveckling.  

Samverkan med Arbetsförmedlingen måste förbättras och utvecklas.  

En uppstart inom Budget och Skuld om ett utåtriktat förebyggande arbete mot 
framför allt unga behövs. Ett samarbete med skolan om detta skulle underlätta. 

Central administration 

Ett omfattande arbete är att revidera förvaltningens informations-/ 
dokumenthanteringsplan som planerades till första halvåret 2020 men med 
anledning av Covid-19 fick detta arbete skjutas på. I kommunens 
nämndsekreterargrupp har frågan diskuterats att bilda en arbetsgrupp som 
kommer att arbeta fram det som är gemensamt för alla förvaltningarna. 

En genomgång av förvaltningens ledningssystem planeras för 2022. 
Ledningssystemet ska klara SOSFS 2011:9 förutom för Arbetsmarknads-
verksamheten som är certifierade vilket innebär större krav. En arbetsgrupp har 
bildats i förvaltningen som kommer att arbeta med de gemensamma 
dokumenten. 

Kommunens arbete fortsätter med att ta fram dokument och information 
gällande GDPR samt att upprätta förvaltningens registerförteckningar i Draftit. 

Från 1 januari 2022 så kan föräldrar bekräfta faderskapet digitalt med Bank-ID. 
Detta kommer att minska antalet faderskapsbekräftelser på central 
administration. 

 

 

 


