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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-03-11 Dnr: SOC 2019/41

Handläggare
Anders Lundberg
anders.lundberg@vanersborg.se
0521-72 16 54

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Månadsuppföljning februari 2019
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljning för socialnämnden februari 2019 redovisas i enlighet med 
socialnämndens tidigare beslut.
Redovisningen omfattar ekonomisk årsprognos samt statistik och nyckeltal för 
respektive verksamhet.

 Vård och omsorg

 Vård, stöd och utredning

 Individ och familjeomsorg

 Omsorg om funktionshindrade

 Arbete, sysselsättning och integration

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor
Ekonomisk årsprognos februari 2019
Statistik och nyckeltal februari 2019

Sändlista
Revisorerna
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Vård och Omsorg  

Nyckeltal                                                                2019 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2018 2017

Totalt antal platser 371 371 371 394 469

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (fys) 100 100 100 100 100

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (demens) 100 100 100 100 100

Beläggning genomsnitt per hel månad i % (korttidsboende) 91 85 88 85 89

Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (fys) 47 70 59 27 32

Antal dagar från beslut till möjlig inflytt per plats. (demens) 27 49 38 19 23

Antal personer med hemtjänstbeslut hela kommunen 694 698 696 674 607

Antal utförda timmar hemtjänsten. 19 552 17 488 18 520 19 052 18 244

Antal personer med dubbelbemanning. 42 44 43 44 17

Antal inskrivna HSL (ssk/at/ft), (eget boende/SÄBO) 985 998 992 1 031 1 074

Antal genomförda läkemedelsgenomgångar/årsvis

Utskrivningsklara brukare ###### 131 103

Betaldagar ###### 41 56
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Omsorg om funktionshindrade
Nyckeltal                                                                  2019 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2018 2017

Antal beslut, personer med personlig assistans 70 70 70 70 72

 - därav pers ass SFB (FK) /LSS (Kommunen) 49/21 48/22 49/21 50/21 53/19

Antal beslut, personer med personlig assistans , Privat utförare 46 46 46 45 46

 - varav SFB/LSS 36/10 35/11 36/10 36/10 39/7

Antal beslut, personer med personlig assistans, Kommunen som utförare 24 24 24 25 26

 - varav SFB/LSS 13/11 13/11 13/11 14/11 14/12

Antal utförda timmar personlig  assistans i kommunal regi 7 435 6 618 7 027 7 781 8 457

 - varav SFB 6 202 5 575 5 889 6 447 6 882

 - varav LSS 1 233 1 043 1 138 1 334 1 575

Antal boendebeslut SoL/LSS 38/157 38/157 38/157 38/158 39/162

Antal verkställda boendebeslut (inflyttade) SoL/LSS 34/154 34/154 34/154 35/147 35/149

Varav antal köpta platser SoL/LSS 2/3 2/3 2/3 4/3 6/3

Antal personer med boendestödsbeslut 97 95 96 90 84

Antal planerade besök 2 442 2 039 2 241 2 532 2 319

Antal utförda besök 2 467 2 069 2 268 2 554 2 296

Kortidsvistelse, antal dygn 228 225 227 226 252

Antal beslut om bostad med särsk. service, barn/unga där inflyttning skett 10 8 9 12 8

Färdtjänst

Total kostnad, tkr (tusen kronor) 601 583 592 622 607

Totalt antal resor 2 447 2 571 2 509 2 723 2 842

Kostnad per resa 246 227 236 229 214
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Man inom NU-sjukvården. Vårplanering skulle ske i hemmet enligt samordnad plan. 

Sjukhuset valde dock att  vårdplanera på sjukhuset varpå ärendet blev fördröjt.
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Arbete, Sysselsättning och integration
Nyckeltal                                                                           2019 Snitt Snitt Snitt

Personer i anställning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2018 2017

Antal personer med OSA, Trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 47 45 46 43 48

Antal personer med lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 14 15 15 11 20

Antal extratjänster 82 77 80 93 58

Antal personer i yrkesklivet 2 2 2 2 4

Uppdrag Vuxen

Antal personer anvisade enligt SoL 4:4 34 32 33 19 29

Antal personer anvisade från AF JOB 41 36 39 35 45

Antal personer ansvisade från AF Etablering 0 0 0 27 15

Antal personer anvisade från  AF, med kompletterande försörjningsstöd 10 8 9 5 6

Antal personer med arbetprövning 0 1 1 0 5

Antal personerEtablering/Samhällsorientering (Kommuninnevånare) 16 67 42 35 48

Antal personer Etablering/Samhällsorientering (Totalt) 50 92 71 85 120

Uppdrag Ungdom

Antal personer med kommunalt aktivitetsansvar. 135 123 129 246 406

Antal Ungdomsanställningar 6 6 6 5 7

Antal utbildningskontrakt 43 40 42 22 18

Antal traineeplatser 0 0 0 1 4

Praktikplatser/anställinng

Praktikplatser Kommunen 100 100 100 100 100

 - tillgängliga enligt verksamheterna 50 50 50 50 50

 - tillsatta 26 29 28 15 14

 - internt AMA (förstärkt stöd) 5 3 4 13 29

Daglig verksamhet LSS
Antal beslut daglig verksamhet 147 147 147 145 143

Antal verkställda beslut daglig verksamhet (i sysselsättning) 147 147 147 145 143

Nyanlända

Antal personer kommunmottagna 21 5 13 17 6

Antal hushåll som erhållit tillfälligt försörjningsstöd (glappet) 31 28 30 17 19

Antal personer som har mindre än 25% prestationsförmåga 0 0 0 1 4

Ensamkommande barn och unga

Antal inkomna anmälningar 1 2 2 1 2

Antal inkomna ansökningar 1 4 3 4 6

Antal ensamkommande barn och unga 2 0 1 0 0

Antal barn i familjehem 8 8 8 14 42

Antal barn i HVB-hem 5 5 5 7 54

Antal barn i Stödboende 8 6 7 9 10
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Individ- och familjeomsorgen Nyckeltal                                                                        2019 Snitt Snitt Snitt

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2018 2017

Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 13 år

Antal familjehem 39 36 38 34 23

Antal barn i familjehem 51 46 49 46 27

Antal barn i HVB 2 2 2 2 0

Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år

Antal familjehem 23 23 23 20 20

Antal barn i familjehem 25 24 25 21 21

Antal barn i HVB 17 19 18 18 13

Barn och unga - Insatser på hemmaplan

Antal familjer i familjebehandling 34 40 37 36 27

Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 4 3 4 3 5

Antalet grupper med stöd från Plantaget 3 2 3 3 1

Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-20 år

Antal inkomna anmälningar 126 135 131 119 120

Antal inkomna ansökningar 14 7 11 6 6

Antal inledda utredningar enl 11 kap 1 § SoL 63 50 57 53 44

Våldsutsatta flickor/pojkar 0-20 år

Antal våldsutsatta flickor/pojkar som erhållit stöd och/eller bistånd 36 30 33 12 3

Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll 422 404 413 414 404,5

Antal hushåll aktuella längre än 10 månader 275 279 277 281 293

Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 3 363 3 084 3 224 3 161 2 705

Vuxna – Våldsutsatta kvinnor/män

Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 3 5 4 3 3

Vuxna - missbruk

Antal vuxna i vård på HVB 0 0 0 2 6

Vuxna - Boende

Antal nätter på akutboende 84 62 73 93 35

Antal boende i träningsboende (Strandviken) 10 10 10 8 5

Vuxna - Insatser på hemmaplan

Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 41 53 47 39 46
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Sjukfrånvaro %
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec SNITT 2019 SNITT 2018

Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot Kort Tot

Adm 0,72 0,72 0,72 0,72 0,47 0,88

VoO 4,60 14,60 4,60 14,60 3,54 12,67

VSU 4,20 10,50 4,20 10,50 2,24 6,45

IFO 2,80 9,30 2,80 9,30 2,34 9,08

OoF 3,30 10,20 3,30 10,20 2,57 10,14

ASI 2,90 6,40 2,90 6,40 2,84 7,11

Förvaltning total3,87 11,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,87 11,56 2,87 9,86
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Mertid, timmar

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Administrativa avd. 0

Vård och Omsorg 767

Vård,Stöd och Utredning 370

Individ- och Familjeomsorg 0

Omsorg om funktionshindrade 949

Arbete,Sysselsättning och integration 0

Förvaltning total 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Övertid, timmar

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Administrativa avd. 0

Vård och Omsorg 402

Vård,Stöd och Utredning 254

Individ- och Familjeomsorg 17

Omsorg om funktionshindrade 398

Arbete,Sysselsättning och integration 9

Förvaltning total 1080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Socialnämnden - Årsprognos och månadsuppföljning feb 2019
Totalt socialnämnden Prognos

Nämnd och förvaltningsgemensamt 700

Vård och omsorg 0

Vård stöd och utredning 0

Individ- och familjeomsorg -28 800

Omsorg om funktionshindrade -9 000
Arbetsmarknad, sysselsättning och integration -2 000

Summa -39 100  

Överskott (mkr): 

ADM: Förfogandemedel 1,3, rehab 0,5

VoO:  Servicehus, 7,1

IFO : Placeringar missbruk vuxna 1,1, tjänstledigheter 0,3, kontaktfamiljer 1,4 

OoF: Korttidsvistelse 0,5, korttidstillsyn 1,8, boende LSS 1,8

Underskott (mkr):

ADM: Färdtjänst 0,6, IT 0,5

VoO: Tungt vårdärende 4,7, specialpedagoger 0,8, boenden 1,2

IFO:  Familjehem 17,9, Institutionsplac. barn 8,1, konsulter barn och familj 2,3, vårdnadsöverflytt 3,0 

OoF: Köpta pl LSS 10,7, köpta pl SoL 2,1, pers ass LSS 0,7

ASI: Omsorgsresor mm 1,0, hyror 0,6, personal 0,4, 

Prognos per avdelning

Nämnd och förvaltningsgemensamt Prognos

301 Socialnämnd 0

302 Gem adm 200

304 Syssselsättningsåtgärder 500

307 Myndighetsutövning 0

Summa 700

Vård och omsorg Prognos

321 Gemensam Vård och omsorg 0

322 Särskilt boende 0

323 Stöd i ordinärt boende 0

Summa 0

Vård stöd och utredning Prognos

321 Gemensamt Vård, stöd och utredning 0
323 Stöd i ordinärt boende 0
324 Utskrivningsklara 0
325 Förebyggande verksamhet 0
Summa 0

Individ och familjeomsorg Prognos

331 IFO gem 0

332 Barn och ungdomsvård -30 400

333 Familjerätt 0

334 Vuxenvård 1 600

335 Ekonomiskt bistånd 0

336 Övrig verksamhet 0

Summa -28 800

Omsorg om funktionshindrade Prognos

341 Gemensamt -500

342 Insatser enl. LSS -8 000

343 Psykiatri -400

345 Personlig ass. FK (SFB) -100

Summa -9 000

Arbetsmarknad, sysselsättning och integration Prognos

350 AMA 0

352 Daglig verksamhet -2 000

359 Flykting 0

Summa -2 000
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2019-03-07 Dnr: SOC 2019/29

Handläggare
Christer Sundsmyr
christer.sundsmyr@vanersborg.se
Tel: 0521-72 10 08

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Internkontrollplan för socialnämnden 2019
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förslag till interkontrollplan för 2019 samt skickar den till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska fastställa en plan för granskning av den interna kontrollen för 2019. 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för 2019, enligt bilaga 1. 
Den innehåller kommunövergripande kontrollområden som kommunstyrelsen har 
fastställt samt förslag till kontrollområden för socialnämnden. 
De kommungemensamma kontrollområdena för året är samverkan/samarbetsavtal och 
inventarieförteckning samt uppföljning av föregående års granskning. Socialnämndens 
föreslagna kontrollområden är rutin för grundutrustning av hjälpmedel, 
samhällsorientering (fakturering) och uppföljning av insatser inom socialpsykiatri och 
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Resultatet av granskningen ska redovisas till socialnämnden senast december 2019.

Underlag
 Reglemente för internkontroll, kommunfullmäktige 2011-11-23, § 147 

Karin Hallberg
Förvaltningschef

Bilagor
Internkontrollplan för socialnämnden 2019

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
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Internkontrollplan 2019 

Socialnämnden
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Socialnämnden, Internkontrollplan 2019 2(4)

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2011-11-23, § 147, nuvarande reglemente för internkontroll. 
Reglementet omfattar inte bara ekonomiska rutiner utan även övergripande system för 
styrning av verksamheten. Enligt reglementet § 8 skall nämnderna varje år anta en plan för 
granskning och uppföljning.
I kommunallagens 6 kap 6 § definieras nämndernas ansvar för den interna kontrollen.

2 Innebörden av internkontroll
Internkontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerhetsställa att 
kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga och ekonomiska mål uppfylls. Internkontroll ingår 
som en del i verksamheten på alla nivåer och ska vara en naturlig del i alla processer och 
rutiner. Det innebär att bygga in kontroller i handläggningsrutinerna för att säkerställa att 
lagar och förordningar, anvisningar och liknande följs.
En bra internkontroll kännetecknas av följande:

 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning.
 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.
 Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen tillämpas.
 Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar.
 Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister.

3 Riskbedömning
I syfte att upprätta en kvalitativ internkontrollplan genomförs en risk- och väsentlighetsanalys. 
Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kommunen utsätts för. 
Väsentlighetsbedömningen innebär att bedöma vilka konsekvenser eventuella brister kan 
medföra. Eftersom kommunstyrelseförvaltningens processer ofta berör övriga förvaltningar 
har de kommungemensamma kontrollområdena valts utifrån denna riskbedömning. Urvalet 
har också diskuterats i den arbetsgrupp som arbetar med gemensamma frågor rörande intern 
kontroll. Uppföljning av mål och förväntade resultat görs i delårsrapporter och i 
årsredovisning.

4 Kommungemensamma kontrollområden

4.1 Inventarieförteckning

Under 2018 togs nya regler fram för att säkerställa att kommunens stöldbegärliga 
förbrukningsinventarier finns förtecknade, (kommunstyrelsen 2018-06-04 § 108). En 
övergripande granskning av hur vi hanterar stöldbegärlig utrustning genomfördes 2018, 
resultatet visade att det fanns vissa brister. Ett väl fungerande system som håller koll på vilka 
inventarier som finns, kan vara till hjälp att upptäcka stölder, i samband med 
försäkringsärenden och för planering av inköp. En djupare granskning görs under 2019. Syftet 
med granskningen är att säkerställa att stöldmärkning och förteckning sker utifrån de nya 
reglerna.

Aktuella kontrollmål är:

- Säkerställa att det finns relevanta register över stöldbegärlig  utrustning
- Säkerställa att stöldmärkning sker i aktuella fall.
- Att det finns tydlig ansvarsfördelning gällande förteckning av förbrukningsinventarier
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4.2 Samarbetsavtal

Kommunen samverkar med externa aktörer, samarbete sker i olika former beroende på vad 
som ska uppnås, t.ex. samverkan mellan kommunen och regionen där parterna kompletterar 
varandra. Syftet med granskningen är att säkerställa att det finns undertecknade avtal där 
kommunen samverkar med andra aktörer och att överenskomna insatser följs upp.

Aktuella kontrollmål är:

- Att det finns avtal i aktuella fall
- Att ansvarsfördelning är tydlig för samverkan
- Att kontroll och uppföljning sker av insatserna i samverkan-samarbetsavtalen

4.3 Uppföljning av föregående års granskning

Förra året granskades: 

 inventarieförteckning, 

 inköp-beställare,

 utbetalning försörjningsstöd och kontroll av processen kring avstämning förmedlade 
medel på individ- och familjeomsorg.

5 Nämndspecifika kontrollområden

5.1 Utbetalning försörjningsstöd

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd är en betydande del av nämndens kostnader. Det sker till 
stor del i ett eget IT system av sekretesskäl. Socialnämnden har därför sedan 2006/2007 gett 
förvaltningen i uppdrag att genomföra kontroll av utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd. 
I år har denna internkontroll arbetats in i förvaltningens internkontrollprogram istället för att 
utgöra ett eget program. Förvaltningen behåller dock samma kontrollupplägg som tidigare år 
men redovisningen av resultatet kommer att arbetas in i förvaltningens årliga 
internkontrollredovisning.

Aktuella kontrollmål är:

1. Finns klientens ansökan, innehåller den vad den avser samt att den är underskriven av 
klienten?
2. Kontroll av att ekonomisk beräkning och dess riktighet/rimlighet mot framställan och akt 
har skett.
3. Kontroll av att aktanteckning finns.
4. Kontroll av att framställan i journalanteckning stämmer med framställan i ansökan har 
gjorts.
5. Kontroll av att utredning finns har gjorts.
6. Kontroll av att korrekt beslutsdokumentation finns har gjorts. Beslutdokumentation ska 
minst innehålla belopp och ändamål.
7. Kontroll av att beslutsfattare har vederbörlig delegation har gjorts.
8. Kontroll av att beslutat belopp stämmer med utbetalt belopp har gjorts.
9. Kontroll av att verifikationsunderlag finns har gjorts.
10. Om Ja på 9, kontroll av att verifikationsunderlag styrker/stämmer mot utbetalt belopp har 
gjorts.
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5.2 Hur efterlevs rutin för grundutrustning hjälpmedel mellan Kommunrehab 
och alla enhetschefer som är berörda inom VoO, VSU och OoF? 

Våra verksamheter ska vara utrustade med en grundutrustning av hjälpmedel som gör att 
miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Det finns en rutin som tydliggör 
hanteringen av grundutrustningen. Hur efterlevs rutinen mellan Kommunrehab och berörda 
enhetschefer inom vård och omsorg, vård, stöd och utredning samt omsorg om 
funktionshindrade?

Aktuella kontrollmål är:
1. Registrering: sker märkning och registrering av grundutrustning på den enhet där den ska 
användas?
2.Inventering behov: görs inventering av grundutrustning?
3.Återlämning: skickas grundutrustning som inte används tillbaka till centralt förråd?
4.Uppföljning och dokumentation: dokumenteras då ett hjälpmedel börjar användas eller 
avslutas hos en brukare?

5.3 Samhällsorienteringen - efterlevs fakturering, rutin för verksamhet?

Samhällsorientering är en obligatorisk utbildning om det svenska samhället för nyanlända i 
Sverige. Kommunen ansvarar för utbildningen. Syftet är att snabbare komma in i samhället 
och få kopplingar till arbetslivet. Utbildningen sker i dialogform och gruppen träffas en dag i 
veckan under 10 veckor. Efter varje avslutad kurs överlämnas deltagarlistor till administrativ 
assistent för fakturering. Fakturering sker både internt inom kommunen och externt till andra 
kommuner som vi utför utbildningen för.

Aktuella kontrollmål är:

1. Finns rutin för fakturering?
2. Efterlevs i så fall denna rutin?

5.4 Hur sker uppföljning av insatser socialpsykiatrin och LSS inom 
Biståndsenheten? Hur följs beslut upp? 

Under hösten 2016 gjorde PwC på uppdrag av socialförvaltningen en genomlysning av 
hemtjänst och biståndsbedömning inom Vänersborgs kommun. Rådgivningsrapporten 
redovisade ett antal iakttagelser och rekommendationer om utvecklingsområden, bland annat 
kring uppföljning och dokumentation. Ett omfattande förändringsarbete har därefter gjorts. En 
gemensam biståndsenhet har bildats efter genomlysningen och nya rutiner har införts. 

Aktuella kontrollmål är:

1. Hur följs biståndsbeslut upp?
2. Hur säkerställs likvärdig handläggning inom biståndsprocessen?
3. Finns genomförandeplaner?
4. Hur görs dokumentationen idag och hur följs den upp?

6 Ansvarig 
Ansvarig för samordning med arbetet av den interna kontrollen samt granskningar för 
socialförvaltningens verksamhet är administrativ chef på socialförvaltningens administrativa 
avdelning. Ekonomer och lämplig administrativ personal kommer att leda och medverka 
under både kommunövergripande och nämndspecifika kontrollområden.

Rapporten redovisas till socialnämnden i december 2019.
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Handläggare
Elisabeth Moberg
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2019-01-18 Dnr SOC 2019/18  

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Tillsynsplan för 2019 enligt alkohollagen 

Förslag till beslut
Socialnämnden antar upprättad plan gällande tillsyn för 2019 enligt alkohollagen.

Sammanfattning av ärendet
Av alkohollagen framgår att kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska lämnas in 
till länsstyrelsen.

Tillsynsplanen är ett hjälpmedel för kommunen i en effektivare tillsyn av restauranger 
med serveringstillstånd. Planen innehåller uppgifter om prioriteringar, inriktning och 
omfattning av tillsyn samt samverkan med andra tillsynsorgan. 

Tillsynsplanen innehåller även information gällande tillsyn av detaljhandel och 
servering av folköl.

Beslutsunderlag
Tillsynsplan för 2019 enligt alkohollagen. 

Karin Hallberg
Socialchef

Bilaga
Tillsynsplan för 2019 enligt alkohollagen 

Sändlista för beslutet
Socialnämnden
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   Socialnämnden 
 
 

 
 
Tillsynsplan för 2019 enligt alkohollagen  
 
Bakgrund 
 
Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen ska upprätta en tillsynsplan 
som ska lämnas in till länsstyrelsen. Tillsynsplanen är ett hjälpmedel för kommunen i 
en effektivare tillsyn av restauranger med serveringstillstånd och innehåller uppgifter 
om prioriteringar, inriktning och omfattning av tillsyn samt samverkan med andra 
tillsynsorgan. 
 
Allmänt om tillsyn  
 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skade-
verkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger tillståndsmyndigheterna 
rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av alkoholdrycker.  
 
Tillsynsmyndigheter 
 
Kommunen och polismyndigheten ansvarar för den omedelbara tillsynen. Kontrollen 
av serveringsställen sker i såväl förebyggande som korrigerande syfte. Länsstyrelsen 
utövar regional tillsyn och biträder kommunerna med råd och stöd. Folkhälsomyn-
digheten meddelar allmänna råd och följer utvecklingen på nationell nivå. 
 
Serveringstillstånd 
 
Kommunens tillsyn kan delas in i yttre och inre tillsyn samt förebyggande tillsyn. 
Den yttre tillsynen innebär en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i 
enlighet med gällande tillstånd och inte bryter mot lagstiftningen i övrigt. Normalt 
kontrolleras  

• Ordning och nykterhet 
• Att servering inte sker till underårig och/eller märkbart påverkade personer 
• Att serveringsansvarig person finns på plats 
• Att försäljning sker i enlighet med gällande tillstånd, t.ex. dryckesslag, serve-

ring till allmänhet eller slutet sällskap, serveringslokaler, kök, matutbud och 
serveringstid samt, i förekommande fall, om meddelade villkor följs  

• Vidare kontrolleras att förvarings- och förtäringsförbuden efterlevs samt att 
bestämmelser om marknadsföring följs 

 
Den yttre tillsynen görs enligt en särskild plan som upprättas i början av året. Planen 
ses över under året samt korrigeras och kompletteras utifrån aktuella arrangemang i  
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kommunen. Till den planerade yttre tillsynen räknas även tillfälliga serveringstill-
stånd till allmänheten vid exempelvis återkommande festivaler såsom Aqua Blå.  
Tillsyn kvällstid genomförs i regel fredags- och lördagskvällar. Viss tillsyn genom-
förs också dagtid och vardagskvällar. Alkoholhandläggaren och/eller personal inom 
socialförvaltningen besöker varje restaurang med stadigvarande serveringstillstånd 
minst en gång per år. Vid misstanke om missförhållanden ska tillsyn ske snarast möj-
ligt. Samordnad tillsyn avser ett fördjupat tillsynsarbete som berör flera myndigheter. 
Dessa kan bl.a. vara skatteverket, polismyndigheten, tullverket, räddningstjänsten, 
länsstyrelsen eller kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Varje myndighet 
deltar med stöd av den lagstiftning som gäller för deras respektive område. Samord-
nad tillsyn sker minst en gång per år. 
 
Inre tillsyn innebär bl.a. kontroll av om förutsättningarna för serveringstillstånd fort-
farande föreligger, dvs. att kraven i 8 kap. 12 § alkohollagen gällande tillståndshava-
rens ekonomiska och personliga lämplighet är uppfyllda. Denna tillsyn sker framför 
allt med hjälp av kontroller hos skatteverket och polismyndigheten samt via kredit-
upplysningstjänster. Dessa kontroller ska göras årligen. Viss kontroll görs också gäl-
lande tillståndshavarnas marknadsföring via hemsidor och sociala medier på internet.  
 
Förebyggande tillsyn är både rådgivande och preventiv i sin karaktär. Genom att för-
medla kunskaper och verka för ett fungerande samarbete kan tillståndshavare och 
kommun tillsammans arbeta för att skapa goda restaurangmiljöer. Ett exempel på fö-
rebyggande tillsyn är utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering.”  
 
Tillsyn av folkölsförsäljning  
 
Samtliga försäljningsställen för folköl ska besökas minst en gång per år. Vid tillsyn 
gällande folkölsförsäljning kontrolleras följande: 

• Att matutbudet är tillräckligt för försäljning av folköl. I butik ska det finnas 
ett brett varusortiment. Det är inte tillräckligt med kiosksortiment. 

• Att det finns ett egenkontrollprogram och att detta efterföljs. 
 
Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen 2018 
 
Uppföljning och utvärdering av tillsynsplanen ska göras årligen. Folkhälsomyndig-
heten och Länsstyrelsen tar även del av kommunernas tillsyn inom alkoholområdet 
via den enkät som skickas till kommunerna varje år och som sedan redovisas i den 
årliga länsrapporten. 
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Under 2018 genomfördes 43 tillsynsbesök på restauranger med stadigvarande serve-
ringstillstånd. I december månad 2018 fanns det 35 restauranger med stadigvarande 
serveringstillstånd i kommunen. Samtliga restauranger har besökts minst en gång un-
der året. Restauranger med mer utpräglad nöjesinriktning/nattklubb har besökts flera 
gånger under året. Under maj månad genomfördes samordnad tillsyn tillsammans 
med miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten har 7 tillsynsbesök genomförts 
under 2018.  

Inre tillsyn har gjorts löpande under året. 

Under året har åtgärd med stöd av alkohollagen meddelats i form av en varning. 

I maj månad anordnades utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” i samarbete 
med Trollhättans stad och Lilla Edets kommun. 

Folköl 

I december 2018 fanns det 21 försäljningsställen för folköl i Vänersborgs kommun. 
Samtliga ställen har fått tillsynsbesök under året. Inga varningar eller förbud har 
meddelats med stöd av alkohollagen. Inga kontrollköp har genomförts under 2018. 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Elisabeth Moberg 
Alkoholhandläggare 
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Handläggare
Anne Elfving
anne.elfving@vanersborg.se
Tel: 0521-72 13 14

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet, KPR
Förslag till beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, utser socialnämnden följande 
politiska ledamöter till Kommunala pensionärsrådet
Ledamot
1.
2.

Till ordförande utses
Till vice ordförande utses

Sammanfattning av ärendet
Enligt regler för Kommunala pensionärsrådet (KPR), vilka är planerade att antas av 
kommunfullmäktige 2019-03-20, ska socialnämnden utse 2 ledamöter. Vidare framgår 
av reglerna att ordförande och vice ordförande utses av socialnämnden, medan 
sekreterare/ansvarig tjänsteperson utses av socialförvaltningen.  
Ersättare utses inte för de politiskt tillsatta ledamöterna.
Vidare framgår av reglerna att socialnämnden fastställer antalet ledamöter och ersättare 
från de pensionärsorganisationer som ska ingå i det kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2018-10-25, § 138, att 
pensionärsorganisationerna har 9 ordinarie platser från och med 2019 och att inga 
ersättarplatser ska finnas.
Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet ska före den 1 november det 
år kommunfullmäktige väljs utse ledamöter och ersättare och meddela dessa till 
socialnämnden.

Underlag
 Förslag till regler för Kommunala pensionärsrådet, KPR
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Socialchef

Sändlista
Valda ledamöter 
Kommunstyrelsen
Handläggare förtroendemallaregistret (FMS)
Lönekontoret
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2019-03-19 Dnr: SOC 2018/272

Handläggare
Anne Elfving
anne.elfving@vanersborg.se
Tel: 0521-72 13 14

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Val av ledamot till Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor, KRF
Förslag till beslut
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, utser socialnämnden följande 
politiska ledamot till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).
Ledamot
1.

Sammanfattning av ärendet
Enligt regler för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF), vilka är planerade 
att antas av kommunfullmäktige 2019-03-20, ska socialnämnden utse 1 ledamot.  
Rådet har 11 ledamöter och 5 ersättare. Ersättare utses inte för de politiskt tillsatta 
ledamöterna. 
Representanterna för funktionshinderorganisationerna utses på ordförandemöte i 
Funktionsrätt Vänersborg. Ordförande utses av kommunstyrelsen och vice ordföranden 
utses av samhällsbyggnadsnämnden.

Underlag
 Förslag till regler för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF

Karin Hallberg
Socialchef

Sändlista
Valda ledamot 
Kommunstyrelsen
Handläggare förtroendemallaregistret (FMS)
Lönekontoret
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Mottagare
Socialnämnden 

Socialnämnden

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen 2018
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Vänersborg har under perioden 2018-09-10--  
2018-10-12 genomfört en nationell brukarundersökning. Enkäten bestod av sju frågor 
som var översatta till sju olika språk. 
Brukare i kontakt med socialtjänsten inom områdena barn- och ungdomsvård, missbruk 
och beroendevård samt ekonomiskt bistånd erbjöds under ovanstående period att 
besvara enkäten. 
I enkäten till ensamkommande barn, barn- och unga och vårdnadshavare valde vi i år att 
formulera två extra frågor om kommunens fältsekreterare.
I år deltog 135 kommuner. Motsvarande siffra för 2017 var 87 kommuner. Totalt inkom 
215 besvarade enkäter vilket gav en svarsfrekvens på 76 %. 
Brukarundersökningen 2018 visar generellt ett positivt resultat i jämförelse med övriga 
deltagande kommuner i Västra Götaland.

Karin Hallberg Maria Tapper Andersson
Socialchef Verksamhetschef IFO

Bilagor
Rapport Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen 2018

Sändlista
Verksamhetschef IFO - Maria Tapper Andersson
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Socialnämnden

Brukarundersökning Individ- och 
familjeomsorgen 2018

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) genomför för tredje året en bru-
karundersökning inom Individ- och familjeomsorgen. 

Resultatet för 2018 års undersökning publicerades under december 2018 i 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 135 kommuner medverkade i 
årets undersökning. 2017 medverkade 87 kommuner.

Varför genomför vi brukarundersökning
Brukarundersökningen är en temperaturmätning som signalerar hur våra 
brukare värderar oss och upplever kvalitén av insatserna som ges vid 
mättillfället. 

Verksamheter som ingick i undersökningen
 Social barn- och ungdomsvård

- Vårdnadshavare
- Ungdomar 13 år eller äldre (exklusive ensamkommande)
- Ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)

 Missbruks- och beroendevård
 Ekonomiskt bistånd

Enkätfrågor
Årets enkät bestod av sju frågor, utöver könsfrågan, inom fem kvalitetsom-
råden; information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet.

Kommunerna hade återigen möjlighet att lägga till egna frågor i enkäten. Vi 
valde att ha samma frågor om kommunens fältsekreterare som föregående 
år.
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Genomförandet
För att kunna särskilja enkätresultatet tilldelades målgrupperna enkäter i 
olika färger

All berörd personal fick inför brukarundersökningen en genomgång av 
enkäten och information om vikten av att den delas ut till samtliga brukare 
under mätperioden.  

SKL:s rekommendationer var att enkäten skulle delas ut tills samtliga 
brukare som besöker Individ- och familjeomsorgen under 30 dagar.  I 
Vänersborg valde vi perioden 2018-09-10 – 2018-10-12.

Enkäten fanns tillgänglig i anslutning till besöksrummen på IFO och 
distribuerades till sektionen för nyanlända. Utöver svenska fanns enkäten 
översatt till sju olika språk: engelska, finska, pashto, tigrinja, arabiska, 
somaliska och dari. 

Socialsekreterarna fick information om att de skulle notera, på tilldelad 
blankett, antalet besökare samt antal enkäter som delades ut. Detta för att 
svarsfrekvensen sedan skulle kunna beräknas.

Enkät och svarskuvert delades ut i samband med att socialsekreteraren 
avslutade mötet med brukaren. Svarskuvertet kunde sedan lämnas till 
socialsekreteraren eller läggas i den för ändamålet uppsatta brevlådan vid 
receptionen. När enkäten fylldes i lämnade socialsekreteraren rummet. 
Enkäten kunde också delas ut vid hembesök. Besökte samma person fler än 
en sektion under mätperioden kunde denne välja att fylla i en enkät per 
sektion. 

Enkäten
Enkäten innehöll 7 frågor, med 5-6 svarsalternativ per fråga. Det sista svars-
alternativet i varje fråga var ”vet inte/ingen åsikt”. Se bilaga 1. 
Tilläggsfrågan om fältsekreterare, som vi även i år hade med, besvarades 
med ja eller nej. Det fanns även möjlighet för kommentarer.

Enligt direktiv från SKL ska enbart de positiva svaren i frågorna redovisas, 
det vill säga: 

 mycket lätt 
 ganska lätt

 mycket stor 
 ganska stor

 ja, mycket, 
 ganska mycket

 mycket nöjd
  ganska nöjd

 förbättrats mycket
 förbättrats lite
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Hur gick det
Sverige
Totalt inkom 13 911 svar från 135 kommuner. Deltagandet var störst inom 
ekonomiskt bistånd med 7 221 svar och minst för ensamkommande 
ungdomar 652 svar.

Några resultat i korthet (Inom parentesen redovisas 2017 års resultat.) 

 Enkäterna för ekonomiskt bistånd och till vårdnadshavare inom den 
sociala barn- och ungdomsvården har flest antal svarande.

 85 % (85 %) av de svarande är sammantaget nöjda med det stöd de 
får från socialtjänsten.

 76 % (75 %) anser att deras situation har förbättrats sedan de fick 
kontakt med socialtjänsten 

Vänersborg
Sammanlagt erbjöds 284 besökare att besvara enkäten. Totalt inkom 215 
besvarade enkäter. Socialsekreterarna har rapporterat totalt 355 besök under 
perioden. Detta gav en svarsfrekvens på 76 %.

Av de enkäter som inkommit har 31 % besvarats på annat språk.
(5 besvarade på engelska, 4 på tigrinja, 18 på somaliska, 0 på pashto, 1 på 
dari, 39 på arabiska) 148 enkäter har besvarats på svenska.

Antalet utdelade och besvarade enkäter varierar i hög grad mellan de olika 
sektionerna/grupperna. 

Antal besvarade 
enkäter

Svarsfrekvens i %

2016 2017 2018 2016 2017 2018
Vårdnadshavare 28 41 34 51 76 63

Ungdomar 13 år 
eller äldre (exklu-
sive ensamkom-
mande)

5 15 9 71 56 90

Ungdomar 13 år 
eller äldre (ensam-
kommande)

15 17 0 83 74 0

Missbruks- och 
beroendevård

26 20 27 72 95 90

Ekonomiskt bi-
stånd

155 187 145 67 88 76

TOTALT 229 280 215 66 83 76
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Synpunkter/kommentarer som framkommit vid brukarundersökningen: 

Övrig kommentarer:
”Mycket bra.”(missbruksstöd)
”Jag tycker att de är hjälpsam och travliga.” (ekonomiskt bistånd)

Fråga 2: 
”phone hours are very limited.” (missbruks och beroendevård)

Fråga 5
”Hjälp med boende efter fängelse.” (ekonomiskt bistånd)

Fråga 6
”Hjälp med boende efter fängelse.” (ekonomiskt bistånd)

Fråga 8: 
”Väldigt mycket. Tack.” (missbruks och beroendevård)

Jämförelsekommuner 
Vi har även i år valt att jämföra resultatet med deltagande kommuner i Väst-
ra Götalands län. Årets jämförelsekommuner är inte exakt desamma som 
2017 vilket gör att vi inte kan presentera en exakt jämförelse av samma 
kommuner över tid.
I resultatet framkommer att IFO totalt i Vänersborg har goda resultat i
 jämförelse med de övriga 20 svarande kommuner i Västra Götaland. 

I redovisade spindeldiagram, framgår Vänersborgs resultat i jämförelse med 
övriga svarande kommuner i Sverige och i stapeldiagrammen redovisas Vä-
nersborg i jämförelse med kommuner i Västra Götaland. Se bilaga 2  

Tilläggsfrågor
Även detta år valde vi att ta med två extra frågor i enkäten till 
ensamkommande barn, barn- och unga och till vårdnadshavare. 
Frågorna var:
Känner du till att det finns Fältare (Fältsekreterare) i Vänersborg?
Har du haft kontakt med någon Fältare (Fältsekreterare) i Vänersborg?

Känner du till att det finns Fältare i Väners-
borg?

2017 2018
Ja Nej Ja Nej

Barn och unga   8   6   9   0
Barn- och unga 
/vårdnadshavare

17 21 10 23

Ensamkommande 3 14 0 0
Totalt 28 41 19 23
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Totalt har 19 personer svarat att de känner till att det finns fältare i Väners-
borg.

Har du haft kontakt med någon Fältare i Vä-
nersborg?

2017 2018
Ja Nej Ja Nej

Barn och unga 4 10 6 3
Barn- och unga 
/vårdnadshavare

4 33 3 30

Ensamkommande 3 14 0 0
Totalt 11 57 9 33

Totalt har 9 personer svarat att de haft kontakt med fältare i Vänersborg. 

Synpunkter/kommentarer från de som besvarat frågorna om kommunens 
fältsekreterare: 

Fråga 9: Känner du till att det finns fältare (fältsekreterare) i 
Vänersborg?
”Mitt barn går i 8:an, på föräldramöte informerades om detta.”
”Har träffat/hört/sett dem på högstadiets föräldramöte Vänerparken.”
”Vet inte vad fältare är.”
”Dom finns inte syns nästan aldrig. Det behövs mer.”
”Vet inte vad en fältare är.”
”Skolan.”
”Från skolans föräldramöte.”

Fråga 10: har du haft kontakt med någon fältare (fältsekreterare) i Vä-
nersborg?
”Bra att veta att det finns.”
”Utflykter.”

Resultatdiskussion
Ekonomiskt bistånd: Generellt i Sverige har det inkommit flest svar från 
brukare inom ekonomiskt bistånd. I Vänersborg är brukarna särskilt positiva 
till att de har lätt att få kontakt med socialsekreterare och att socialsekretera-
ren efterfrågar deras synpunkter på hur han/hennes situation kan förändras. 

Utifrån att det i Vänersborg inkommit 145 besvarats enkäter ger detta ett 
större och mer rättvisande underlag att dra slutsatser från i jämförelse med 
övriga sektioner som har ett mindre underlag.

Missbruksvård: Svaren visar att brukarna framförallt upplever att social-
sekreteraren visar stor förståelse för brukarens situation och att 
socialsekreteraren efterfrågar deras synpunkter på hur han/hennes situation 
kan förändras. 
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Ungdomar: Detta år har det inkommit 9 enkätsvar. Motsvarande siffra för 
2017 var 15 svar. Detta har medfört att vi i år inte kan jämföra oss med and-
ra kommuner fullt ut då ungdomarna inte svarat på alla frågor. Det går att 
utläsa att ungdomarna är mest nöjda med att socialsekreteraren 
efterfrågar deras synpunkter, visar förståelse för deras situation samt att det 
är lätt att förstå den information som de får av socialsekreteraren. 

Vårdnadshavare barn- och ungdomsvård: Det har inkommit 34 
besvarade enkäter i år vilket är en minskning med 7 enkäter mot 2017. 
Vårdnadshavarna är mest nöjda med hur lätt det är att förstå informationen 
de får av socialsekreteraren och att socialsekreteraren efterfrågar deras syn-
punkter på hur deras situation skulle kunna förändras. Vi ser att antal 
utdelade och besvarade enkäter återigen är mycket lågt, vilket i och för sig 
är representativt för hela Sverige.

Kommentarer
Vid årets brukarundersökning deltog totalt 135 kommuner, en ökning med 
78 kommuner i jämförelse med 2017. 

Totalt har det inkommit 215 enkäter vilket är en minskning från 2017 med 
65 enkäter. 

Återigen kan vi se att brukarna ger gott betyg åt socialförvaltningens 
kvalitetsområden inom de olika sektionerna. 

Fortfarande är skillnaden stor mellan sektionerna vad gäller antal utdelade 
och besvarade enkäter. 
I år har vi inte fått in några svar från ensamkommande barn och unga. 
Troligen beror detta på att de istället valt att fylla i en enkät om deras 
boendesituation som fanns att tillgå under samma mätperiod. 

Antal besök av barn och unga är även i år lågt vilket medför att utdelade och 
besvarade enkäter till barn och unga är få. 
Det framgår även i den nationella statistiken för samtliga deltagande 
kommuner att antal besvarade enkäter är lågt för denna målgrupp
Fortsatta diskussioner bör föras inom IFO om varför deltagandet är lågt och 
hur det ska kunna öka.

Socialförvaltningen

Carina Augustsson Eva Grindén Nolblad
Utvecklingsledare Utredare 

Bilagor         
1. Enkät; Vad tycker du om socialtjänsten
2. Sammanställning av resultat av brukarundersökning IFO 2018
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Handläggare
Carina Augustsson
carina.augustsson@vanersborg.se
0521-72 14 23

Eva Grindén Nolblad
eva.grindennolblad@vanersborg.se
0521-72 24 41

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Brukarundersökning om ensakommande barn och 
ungas boendesituation 2018
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför för andra året en 
brukarundersökning om ensamkommande barn och ungas boendesituation i Sverige. 
Mätperioden var under september/oktober 2018.  Enkäten bestod av 11 frågor utöver 
könsfrågan.
I Vänersborg svarade 14 ungdomar på enkäten. Dessa ungdomar är bosatta i 
kommunens stödboende eller HVB 
Det framgår av resultatet att ungdomarna i Vänersborg generellt är mindre nöjda med 
sin livssituation i sitt boende i jämförelse med övriga deltagande kommuner och privata 
utförare.
Resultatet från denna brukarundersökning kommer att finnas med i det 
utvecklingsarbete som har startats upp inom verksamheten.

Karin Hallberg Ulrika Gardtman
Socialchef Verksamhetschef 

Bilagor
Rapport brukarundersökning om ensamkommande barn och ungas boendesituation 
2018

Sändlista
Verksamhetschef ASI – Ulrika Gardtman
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      Handläggare
      Carina Augustsson 
      carina.augustsson@vanersborg.se
      0521- 72 14 23

      Eva Grindén Nolblad 
      eva.grindennolblad@vanersborg.se
      0521-72 24 41

Mottagare
Socialnämnden

 

Socialnämnden

Brukarundersökning om ensamkommande barn 
och ungas boendesituation 2018

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför för andra året en bru-
karundersökning om ensamkommande barn och ungas boendesituation. 

Resultatet för 2018 års undersökning publicerades under december 2018 i 
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). 2018 medverkade 46 
kommuner i undersökning och 2017 deltog 22 kommuner. Utöver 
kommunerna deltog även 3 privata utförare 2018. 

Varför genomför vi brukarundersökning
Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur ungdomarna upplever 
kvaliteten i sitt boende och det stöd som ges. Tanken är att resultaten efter 
analys ska bidra till verksamhetsutveckling.

Verksamheter som ingick i undersökningen
 Stödboende
 HVB-hem
 Utslussboende eller liknande
 Familjehem
 Annat (ovan verksamheter som slagits samman vid redovisning)

Enkäten
Frågorna i enkäten är utformade utifrån ungdomarnas boendesituation här i 
Sverige. Utöver könsfrågan består enkäten av nedanstående 11 frågor

 Hur länge har du varit i Sverige?
 Har du uppehållstillstånd?
 Känner du dig trygg där du bor?
 Finns det någon vuxen där du bor som du kan prata med när du 

behöver det?
 Får du vara med och bestämma om saker som är viktiga för dig där 

du bor?
 Får du den hjälp du behöver med dina läxor där du bor?
 Hur trivs du där du bor?
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 Hur nöjd är du med det stöd du får för att kunna bo i en egen bostad? 
(till exempel med att laga mat, tvätta, städa och sköta din ekonomi)

 Hur nöjd är du med det stöd du får för att planera för din framtid?
(till exempel för utbildning eller arbete)

 Hur nöjd är du med det stöd du får för att kunna ha en bra fritid?
 Hur nöjd du med det stöd du får för att hålla kontakt med din 

familj/släkt?
 
Då vi föregående år inte fick in något svar via webb valde vi i år att erbjuda 
enkäten i pappersform. Denna delades ut till ungdomarna av 
boendepersonalen. Enkäten erbjöds på flera språk.

SKL:s rekommendationer var att enkäten skulle delas ut till ungdomarna 
under september/oktober 2018.

Hur gick det
Sverige
Totalt inkom 946 svar från 46 kommuner och 3 privata utförare.

Några resultat i korthet 
De flesta av ungdomarna som svarat har varit i Sverige mer än 24 månader.

 83 % av ungdomarna upplever sig mycket trygga/ganska trygga i sitt 
boende.

 74 % av ungdomarna upplever att de ofta/ibland får vara med och 
bestämma om saker som är viktiga för dem i deras boende.

 77 % upplever att de trivs mycket bra/ganska bra där de bor.
 73 % uppger att de är mycket nöjda/ganska nöjda med det stöd de får 

för att kunna ha en bra fritid.
 83 % upplever att det ofta/ibland finns någon vuxen där de bor som 

de kan prata med när de behöver det.
 78 % upplever att de ofta/ibland får den hjälp de behöver med sina 

läxor där de bor.

Vänersborg
I år svarade 14 ungdomar bosatta i kommunens stödboende och HVB på 
enkäten. 

Några resultat i korthet
 64 % av ungdomarna upplever sig mycket trygga/ganska trygga i sitt 

boende.
 50 % av ungdomarna upplever att de ofta/ibland får vara med och 

bestämma om saker som är viktiga för dem i deras boende.
 57 % upplever att de trivs mycket bra/ganska bra där de bor.
 72 % uppger att de är mycket nöjda/ganska nöjda med det stöd de får 

för att kunna ha en bra fritid.
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 78 % upplever att det ofta/ibland finns någon vuxen där de bor som 
de kan prata med när de behöver det. 

 79 % upplever att de ofta/ibland får den hjälp de behöver med sina 
läxor där de bor. 

Vänersborgs resultat redovisas i jämförelse med samtliga enheter oavsett 
kommun eller typ av insats. Se bilaga 1. 

Kommentarer
Det är positivt att alla de ungdomar som tilldelades enkäten i Vänersborg 
också har valt att besvara den. Det framgår av resultatet att ungdomarna 
generellt är mindre nöjda med sin livssituation i sitt boende i jämförelse 
med övriga deltagande kommuner och privata utförare. Vad gäller läxhjälp 
och om de har någon vuxen att prata med känner sig ungdomarna mer nöj-
da.

Utifrån det pågående utvecklingsarbetet som bedrivs inom verksamheten 
kommer även detta resultat att ingå som en del i arbetet.

Socialförvaltningen

Carina Augustsson Eva Grindén Nolblad
Utvecklingsledare Utredare  

Bilagor  
1. EKB – Resultat för Vänersborg i jämförelse med övriga deltagande 

kommuner      
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Handläggare
Zana Savic
zana.savic@vanersborg.se
0521-72 17 30

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Anmälan av delegeringsbeslut 2019-02-01--28 
Förslag till beslut
Redovisningen av beslut fattade med stöd av delegeringsordning för socialnämnden 
antagen 2017-12-14, § 134, läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Delegeringsbeslut fattade under perioden 2019-02-01--28 anmäls.

Underlag
Socialutskott
2019-02-05 § 25-81, 2019-02-19 § 82-101
även innehållande anmälan av ordförandebeslut, socialchefsbeslut samt domar och 
beslut.
Anmälan av ordförandebeslut 
Beslut om skyddad vistelseort 2019-02-20, 2019-03-05. 
Rapport delegeringsbeslut 
2019-02-01--28

Karin Hallberg
Socialchef

Sändlista
-
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Zana Savic2019-03-07

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

Socialnämnden

Sekretess: Visas ej

2019-03-28

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

302218 Delegeringsbeslut gällande anmälan till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om allvarliga 
missförhållanden Lex Sarah

Dan Nyberg §

2019-02-20 Dan Nyberg

SOC 2018/239 ***Sekretess*** 1.5.7

Lena Sjöström

2019.176 Tillfälligt utökad serveringstid för Hamngatan 
Pizzeria & Café AB i samband med Aqua Blå-
festivalen den 5-9 juni 2019

Elisabeth Moberg §

2019-02-25 Hamngatan Pizzeria & Café AB Elisabeth Moberg

SOC 2012/108 Permanent serveringstillstånd för Hakki Ünnü
Serveringsställe Hamngatan Pizzeria Café & Bar

9.1.8

Elisabeth Moberg

2019.192 Tillfälligt utökad serveringsyta för Kanalhotellet i 
Vänersborg AB i loger och lobby på plan 3 i Arena 
Vänersborg 190228-190408

Elisabeth Moberg §

2019-02-28 Kanalhotellet i Vänersborg AB Elisabeth Moberg

SOC 2009/127 Permanent serveringstillstånd för Kanalhotellet i 
Vänersborg AB
Serveringsställe Arena Vänersborg

9.1.6

Elisabeth Moberg

Sidan  1 av 1
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Handläggare
Zana Savic
zana.savic@vanersborg.se
0521-72 17 30

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Meddelanden/postlista 2019-02-01--28
Förslag till beslut
Redovisning av meddelanden/postlista läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Meddelanden/postlista redovisas för perioden 2019-02-01--28.

Underlag
Meddelanden/postlista 2019-02-01--28.

Karin Hallberg
Socialchef

Bilagor
Rapport meddelanden/postlista 2019-02-01--28

Sändlista
-
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Zana Savic2019-03-07

Dokument

Diarieenhet: Socialnämnden Sekretess:

Beskrivning av sökning:

Visas ej

Meddelanden och postlista 2019-02-01--28

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp

2019.109 I Beslut kommunstyrelsen (KS) 2019-01-30 § 17 
Socialnämndens anslagsbindningsnivåer i 
budget 2019

Christer Sundsmyr

2019-02-04 Kommunstyrelsen 

SOC 2018/258 Detaljbudget 2019 BESLUT

2019.110 I Beslut kommunstyrelsen (KS) 2019-01-30 § 20 
Revidering av kommundirektörsinstruktion

Karin Hallberg

2019-02-04 Kommunstyrelsen 

      BESLUT

2019.111 I Beslut kommunstyrelsen (KS) 2019-01-30 § 21 
Delegeringsordning avseende personal- och
organisationsfrågor

Karin Hallberg

2019-02-04 Kommunstyrelsen 

      BESLUT

2019.112 I Beslut kommunstyrelsen 2019-01-30 § 23 
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland 2018-2020

Zana Savic

2019-02-04 Kommunstyrelsen 

SOC 2018/233 Rekommendation från Fyrbodals 
kommunalförbund - Handlingsplan för psykisk 
hälsa i Västra Götaland 2018-2020

BESLUT

2019.161 I Rapport Alkohol och  äldre IOGT-NTO Zana Savic

2019-02-21 Rådenmark Lennart

      RAPPORT

2019.162 I Småkommuners ANT-situation och 
förebyggande arbete

Zana Savic

2019-02-21 Kommunstyrelseförvaltningen, Vänersborgs 
kommun

      RAPPORT

2019.185 I Beslut 2019-02-13 Ersättning till sjuksköterskor 
för arbete under semesterperioden 2019 

Karin Hallberg

2019-02-27 Personal- och förhandlingsutskottet (PFU)

SOC 2019/64 Ersättning till baspersonal för arbete under 
semesterperioden 2019

BESLUT

2019.186 I Beslut PFU 2019-02-13 Ersättning för ledning av 
socialutskottet 

Dan Nyberg

2019-02-27 Personal- och förhandlingsutskottet (PFU)

SOC 2019/65 Ersättning för ledning av socialutskottet BESLUT

Sidan  1 av 1
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Handläggare
Per Ekman
per.ekman@vanersborg.se
72 17 56

Mottagare
Socialnämnden

Socialnämnden

Information inför workshop inriktningsmål och 
förväntade resultat 2020
Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt år ska nämnden fatta beslut om det kommande verksamhetsårets 
förväntade resultat. Under socialnämndens sammanträde 2019-03-28 kommer nämnden, 
tillsammans med förvaltningschef, förvaltningens ledningsgrupp och 
förvaltningsadministratör för Stratsys, arbeta fram förslag till förväntade resultat.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Varje år ska respektive nämnd ta fram ett antal förväntade resultat för det kommande 
verksamhetsåret. De förväntade resultaten är förvaltningsspecifika och är nämndens 
specifika uppdrag till utveckling av förvaltningens verksamhet. Uppdragen är kopplade 
till de inriktningsmål som fullmäktige beslutat sedan länge (se bilaga 1). 
Inriktningsmålen är i sin tur kopplade till områdena Invånare, Samhällsutveckling, 
Ekonomi, Verksamhetsutveckling samt Medarbetare. Nämndens uppdrag kan liknas vid 
politiska mål inom de nämnda områdena och de därtill kopplade Inriktningsmålen.
Att sätta förväntade resultat är ett av politikens tydligaste verktyg för att effektivt kunna 
styra utvecklingen av verksamheten. För att förväntade resultat ska ha en styrande effekt 
är det viktigt att de är tydliga samt att de är mätbara. Detta för att uppnå de effekter som 
nämnden önskar. Grundläggande för all målstyrning, som det handlar om här, är 
begränsning. För många förväntade resultat faller på eget grepp eftersom syftet med 
målstyrning är att skapa effektivitet i verksamheten. Att begränsa antalet till 1-2 
förväntade resultat per område gör att det blir överblickbart och möjliggör en effektiv 
styrning.
Det är viktigt att komma ihåg en begränsning i detta sammanhang. Av förvaltningens 
hela verksamhet faller ca 80-90% inom grunduppdraget, som styrs av socialtjänstlagen 
m.fl. lagar. Det lämnar 10-20% kvar till utvecklingsverksamhet.
De förväntade resultaten ska utgå från kommunfullmäktiges inriktningsmål (bilaga 1). 
Kommunfullmäktiges dokument ”Regler för mål- och resultatstyrning” (bilaga 2) anger 
att de förväntade resultaten bör vara specifika, mätbara, utmanande, realistiska, tidsatta 
och accepterade.
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För att politiken ska kunna ta fram förväntade resultat som uppfyller ovanstående 
”krav” kommer chefer för respektive verksamhet finnas tillgängliga som stöd vid 
framtagandet.

Underlag
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Inriktningsmålen är övergripande mål/viljeyttringar som kommunfullmäktige har för 
Vänersborgs kommun. Utgår från kommunens vision och preciseras vidare i respektive 
nämnds förväntade resultat.
Regler för mål- och resultatstyrning 
Anger de regler och ansvarsfördelningar som kommunfullmäktige har antagit när det 
kommer till styrmodellen mål- och resultatstyrning.
Omvärldsanalys 
I omvärldsanalysen belyser förvaltningsorganisationen några av de utmaningar som 
Vänersborg har framför sig ur ett omvärldsperspektiv.
Kolada – kommun och landstingsdatabasen
www.kolada.se. Jämför kommunens ranking i olika frågor.

Karin Hallberg
Förvaltningschef
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http://www.vanersborg.se/kommun--politik/jamfor-service-kvalitet-i-verksamheter/kommunfullmaktiges-inriktningsmal.html?vv_hit=true
http://www.vanersborg.se/download/18.27103ea8142576064f23ff7/1386858916204/M%C3%A5l%20och%20resultatstyrning%20-%20regler.pdf?vv_hit=true
http://www.vanersborg.se/download/18.40913532168be7d795c1338f/1549635082772/Omv%C3%A4rldsanalys%202020-2022.pdf
https://www.kolada.se/?_p=index
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