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§ 15  2021/46 Id  
 

Kvalitetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för 2020 och lägger informationen till 
handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 reglerar socialnämndens ansvar för att inrätta 
och tillämpa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Nämnden bör också 
skriftligen beskriva det arbete som bedrivits under föregående kalenderår vad gäller  
att systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det görs i den kvalitets-
berättelse som socialnämnden fått del av inför dagens sammanträde.  
 
År 2020 har präglats starkt av coronapandemin, något som också fått följder på landets 
socialtjänster. Socialtjänsten har en viktig samhällsfunktion och under pandemin har 
arbetet med att ge enskilda stöd och service fortsatt. Socialtjänsten ska alltid bedrivas  
så att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. 
Under 2020 har socialförvaltningen fortlöpande arbetat med riskbedömningar för de 
situationer där pandemin medfört att verksamhet behövt förändras och justeras. 
Parallellt med de övergripande riskbedömningarna har riskbedömningar också gjorts  
på individnivå för att säkra insatserna runt den enskilde brukaren. Antalet ej verkställda 
beslut för helåret 2020 har varit rekordhögt. Orsaken till detta är pandemin men också 
att verksamheterna arbetat mer strukturerat med att rapportera uppehåll i pågående 
insatser. Under året har IVO genomfört en riktad tillsynsinsats avseende särskilda 
boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS och hemtjänst för att belysa 
hur väl verksamheterna är förberedda för att hantera ett omfattande utbrott av Covid -
19. De uppgifter som framkommer vid intervjuer med enhetscheferna inom social-
förvaltningen föranleder inte IVO att vidta några ytterligare granskningar av 
verksamheterna.  
 
 

3



  

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 

 
Socialnämnden 

Datum  
2021-03-18 

 

 
 

Av kvalitetsberättelsen framgår att socialförvaltningen arbetar med processer och 
rutiner, årshjul samt analys av regional och nationell statistik och kvalitetsjämförelser. 
Det finns också intern granskning av verksamhet och verksamhetsplaner och enhetsplaner.  
 
I kvalitetsberättelsen redovisas också det systematiska kvalitetsarbetet genom synpunkter 
och klagomål, avvikelsehanteringen och missförhållanden som rapporterats in. Även en 
redovisning av egenkontroll och hur personalens medverkan i kvalitetsarbetet sker finns 
med i kvalitetsberättelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse. SN id 2021.146 
Presentation. SN id 2020.254 
Muntlig föredragning av kvalitetssamordnare Hanna Alsér 
 
 

Beslutet skickas till 
Hanna Alsér, kvalitetssamordnare 
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§ 16  2021/51 Id  
 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2020 och lägger den till 
handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Patientsäkerhet innebär att upprätthålla god vård samt förebygga vårdskada. Den patient- 
säkerhetsberättelse som socialnämnden får del av ger möjlighet att belysa patientsäkerhet 
som en del inom de verksamhetsområden som omfattas av hälso- och sjukvård.  
 
Patientsäkerhetsarbetet 2020 har präglats av att alla befinner sig i en pandemi. Arbetet  
med att förebygga och förhindra att Coronavirus och sjukdomen covid-19 drabbar  
patienter och personal har till stor del stannat upp annat utvecklingsarbete. 
 
Besöksförbud inom särskilt boende och restriktioner inom verksamhetsområde stöd  
och omsorg LSS har medfört att flera normala aktiviteter inte kunnat genomföras. 
Uppsökande munhälsoaktiviteter har t.ex. inte genomförts under stora delar av 2020.  
 
Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och regionala riktlinjer 
kring vårdhygien och skyddsutrustning för att förhindra smitta har legat till grund för 
socialförvaltningens patientsäkerhetsarbete. Fokus har varit att kontinuerligt uppdatera 
socialförvaltningens riktlinjer, rutiner, handlingsplaner och vägledningar.  
 
Uppföljning av resultat har även präglats av pandemin. Viktigaste uppföljningen utifrån 
årshjul för patientsäkerhet har varit att genomföra egenkontroller och självskattningar av 
basala hygienrutiner och klädregler (BHR-K). 
 
Synpunkter/klagomål från patienter och närståendes samt avvikelsehantering är en viktig 
del i arbetet för att förbättra kvalitén och därmed höja patientsäkerheten. Under 2020 har 
synpunkter/klagomål och avvikelser hanterats enligt rutin. 
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Under 2020 har arbetet för att skapa trygg hemgång vid utskrivning från den slutna hälso- 
och sjukvården förändrats. Utifrån insatsen Trygg hemgång har det tvärprofessionella 
hemtagningsteamet fortsatt sitt arbete men med en del förändringar av lotsar och 
hemtjänstens funktion. Under 2020 har samverkan kring utskrivning från sjukhus  
fortsatt om än i andra former med flera digitala forum.  
 
Utvecklingsprocess Samsyn har som mål att förvaltningens ska bedriva en kostnads- 
effektiv vård och omsorg med god kvalitet. Under 2020 har Samsynarbetet i den  
tidigare formen legat nere. 
 
Inget särskilt utvecklingsarbete har pågått under 2020 kring områdena vård i livets slut,  
personer med demenssjukdom och arbetet med att förebygga risker för bl.a. undernäring, 
fall och munhälsa. Den kunskap och erfarenhet man fått sedan tidigare har använts i det 
dagliga arbetet. 
 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse. SN id 2021.133 
Presentation. SN id 2021.276 
Muntlig föredragning av medicinskt ansvarig sjuksköterska Sirpa Lumme 
 

Beslutet skickas till 
Sirpa Lumme, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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§ 17  2021/16 Id  
 

Rapport till socialnämnden om socialförvaltningens arbete med anledning 
av covid -19 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger rapporten om socialförvaltningens arbete med anledning av covid 
-19 till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialnämnden får en redogörelse för den aktuella situationen kring covid -19. Av den 
framgår: 

 Region Kalmar län har idag meddelat kommunerna att man nu ser en kraftig 
smittökning i Kalmar län.  

 Socialförvaltningen har inga brukare med bekräftad covid -19 just nu.  
 Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg (IFO) ser en viss ökning av 

försörjningsstöd kopplat till pandemin.  
 IFO ser också en viss ökning av orosanmälningar gällande barn och ungdom.  
 Det finns en oro framåt för en ny målgrupp kring beroende då många arbetar 

hemma idag och kanske brukar alkohol i större mängd en vanligt.  
 IFO ser en markant ökning av familjerättsliga ärenden. Många par och 

familjer tillbringar mer tid i hemmet vilket kan leda till en ökad belastning i 
familjen samt risk för ökad ekonomisk utsatthet m.m. 

 Den vaccination av brukare som socialförvaltningen ansvarar för blir klar 
denna vecka. Nya brukare/patienter kommer till när ovaccinerade personer 
flyttar in på vård- och omsorgsboende, blir hemsjukvårdspatienter alternativt 
har hemtjänst och inte kan tas sig till hälsocentralen och kommunen får ett 
hembesöksuppdrag av regionen. Brukarvaccinationen har skett enligt plan. 
Brukare vaccineras med Pfizer/Biontechs preparat och berörs inte av 
Folkhälsomyndighetens besked att Astra Zenecas vaccin pausas som en 
försiktighetsåtgärd i väntan på Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA:s) 
utredning om misstänkta biverkningar.  
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 Vaccinationen av medarbetare i vård- och omsorgsmiljöer har däremot ställts in 
av HR-enheten i avvaktan på nya besked från Regionen om  fortsatt vaccination 
med Astra Zenecas vaccin. 
 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Sirpa Lumme berättar om hennes 
erfarenheter av pandemin så här långt. Hon beskriver att det varit ett annorlunda  
år, roller har ändrats och det har krävts nya arbetssätt. Det som varit inplanerat  
har lagts åt sidan och istället har annat kring pandemin prioriterats. Det har krävts 
snabba omställningar vartefter riktlinjer från regionen ändrats. Det har varit ett år 
där många varit väldigt tyngda av arbete. Detta har klarats genom gott samarbete  
där alla har hjälpts åt. MAS lyfter här fram såväl medarbetare i direkt vård- och 
omsorgsarbete, chefer och hälsocentralen i Vimmerby.  

 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Sirpa Lumme. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 18  2021/2 Id  
 

Budget 2022 - budgetarbetet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen om budget 2022 till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialförvaltningens ledning förberedde budgetarbetet genom att ta fram faktaunderlag 
inför dialogdagen 2021-03-02 med kommunstyrelsen. Socialnämnden får del av det som 
presenterades där.  
 
Tanken är att budgetramarna tas i juni och att detaljbudgeten sedan tas av nämnderna i 
september eller oktober 2021. 
 
Socialchefen pekar på kostnader som kommer att påverka budget 2022. Socialchefen  
framhåller också att kostnadseffekterna av pandemin är osäkra liksom om det kommer  
ekonomisk kompensation  genom statliga bidrag. Som effekter nämner socialchefen 
kostnader för till exempel sjukfrånvaro, skyddsutrustning, ökad psykisk ohälsa och ökat 
missbruk.  
 
Socialchefen beskriver även utmaningar: 

 En demografisk ökning med fler äldre samt reformen ”Nära vård” som innebär  
mer hemtjänst, behov av nytt vård- och omsorgsboende 2023, ökad hemsjukvård, 
mer tekniska hjälpmedel och förbrukningsmaterial samt behov av en förstärkt 
organisation m.m. 

 Att tillgodose behovet av stöd till barn och unga och därför bygga ut samverkan 
med regionen. 

 Ökad digitalisering – där brister infrastrukturen och det krävs omställning till  
andra arbetssätt. 

 En ny socialtjänstlag som kan innebära nya ansvarsområden  
 Effekter av pandemin covid -19 för äldreomsorgen vad gäller t.ex.  arbetsvillkor 

och lokalkrav, utveckling inom området hygien och skyddsutrustning samt utökade 
behov av försörjningsstöd, stöd till personer med missbruk, barn och familjer och 
vid våld i nära relation.  
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Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson  
 
 

Beslutet skickas till 
-----

10



Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
 
 

Socialnämnden 

Datum  
2021-03-18 

 
 

 
 
 
 
 
§ 19  2021/54 Id  
 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner uppföljningen och sammanställningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom socialförvaltningen.  
 

Sammanfattning 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs enligt årshjul med skyddsronder, 
riskbedömningar, uppföljningar, arbetsplatsträffar samt resultat- och utvecklings-
samtal.  
 
Verksamheterna inom socialförvaltningen har under året följt befintliga rutiner för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön är 
framförallt utbildningar, personalförstärkning, handledning, företagshälsovård och 
ombyggnation. 
 
Arbetsskadeanmälningar och tillbud dokumenteras och kategoriseras för att kunna  
analyseras och för att vid behov vidta åtgärder. Rehabiliteringsplaner upprättas vid  
behov vid sjukfrånvaro, företagshälsovård kopplas in vid behov likaså stöd från  
HR-avdelningen. 
 
Totalt sett har socialförvaltningens sjukfrånvaro ökat från 7,9 % för 2019 till 11 %  
för 2020. Från 2018 till 2019 sjönk det istället från 8,8 %  till 7,9 %. Övertid och  
mertid har minskat totalt sett under några år. Pandemin påverkar 2020 mycket så 
det är ett år som inte är jämförbart med andra år. Arbetet för att minska sjukfrån-
varon och övertidstimmar fortsätter. 
 
Det finns ett behov av att förtydliga och revidera rutiner och checklistor vilket  
framförs till HR-avdelningen som ansvarar för Vimmerby kommuns samlade 
rutin. 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning årsredovisning/uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  
2020 för socialförvaltningen som helhet. SN id 2021.143. 
Statistik sjukfrånvaro. SN id 2021.221.  
Muntlig föredragning av socialchef Anette Nilsson. 
 
 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningen  
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§ 20  2021/10 Id  
 

Socialchefens information till socialnämnden om aktuella 
verkställighetsfrågor 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen om aktuella verkställighetsfrågor till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialchef Anette Nilsson berättar vad som just nu är aktuellt för socialförvaltningens 
ledning. Socialchefen nämner: 
 
Byte av verksamhetssystem 
Bytet från verksamhetssystemet Procapita till Lifecare fortsätter till början av 2022.  
Nu står verksamhetsområde stöd och omsorg LSS i tur. Vård- och omsorgsboende är 
flyttat till hösten.  
 
Byte av samverkansplattform 
Vimmerby kommun ska byta från Microsoft Office till Google Workspace. E-posten 
byter till G-mail i slutet av april. Dokumenthanteringen förändras inte då, som planen 
var från början.  
 
Samverkan i länet  
Det pågår samverkan i länet genom länsgemensam ledning om ”Nära vård” och också 
om överenskommelse med regionen om familjecentral.  
 
Sommarrekrytering  
Rekrytering inför sommaren pågår för fullt. Intervjuer sker digitalt när så är möjligt och 
planering pågår för att även delar av introduktionen ska ske digitalt.  
 
Sjukfrånvaro bland chefer 
Sex enhetschefer inom socialförvaltningen är sjukskrivna. Det innebär ett svårt läge 
eftersom de är den närmaste ledningen för våra medarbetare. Det är två vikarierande 
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chefer rekryterade, men cheferna får också i ett redan ansträngt läge delvis täcka för 
varandra. 
 
Ny MAS 
En ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är rekryterad eftersom nuvarande  
MAS går i pension i slutet av april.  
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning. 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ 21  2021/3 Id  
 

Socialnämndens presidiums rapport till sin nämnd 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger presidiets rapport till handlingarna. 
 

Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C) berättar att det varit en presidie-
konferens i länet den 12 februari inom ramen för länsgemensam ledning. Ämnen  
där var bland annat kunskapsstyrning och e-hälsotjänster.  
 
Presidiet deltog vid budgetdialogen med kommunstyrelsen den 2 mars. 
 

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ §  2021/5 Id  
 

Meddelanden till socialnämnden  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger meddelandet till handlingarna.  
 

Beslutsunderlag 
Protokoll från FÖSAM 2021-03-08. SN id 2021.132. 
 
 

Beslutet skickas till 
-----
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§ §  2021/6 Id  
 

Till socialnämnden redovisade delegationsbeslut 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger redovisningen av delegationsbeslut fattade av socialnämndens 
myndighetsutskott, socialnämndens ordförande samt av socialförvaltningens tjänstemän  
till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Socialnämnden har överlåtit beslutanderätt till sitt myndighetsutskott, till ordförande  
och till tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Sådana beslut redovisas  
för socialnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Besluten förvaras i delegationspärm.  
 

Beslutsunderlag 
Denna gång redovisas följande: 

 Beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen fattade av socialförvaltningens  
utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta under februari 2021.   

 Beslut om bistånd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade  
fattade av socialförvaltningens utredningsenhet för äldre och funktionsnedsatta  
under februari 2021.   

 Beslut fattade under februari 2021inom individ- och familjeomsorgen om bland 
annat ekonomiskt bistånd, barn och unga, vuxna och fader- och föräldraskap.  

 Protokoll från socialnämndens myndighetsutskott 2021-02-22.  

 Fördelningar av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar.  
Id 2021.156, 2021.199 och 2021.225.  

 Avtal om placering. Id 2021.95. 

 Avtal med Kinda kommun om köp av sjuksköterskeinsatser för patient.  
Id 2021.180. 
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Beslutet skickas till 
-----
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