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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-23
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-05-31 till och med 2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 48 Sammanträdets inledning
§ 49 Information byggnation nytt äldreboende
§ 50 Slutrapport, förlängning av utvecklingsprojekt Kullängen
§ 51 Tertialrapport 2018
§ 52 Återrapportering internkontroll kvartal 1 2018
§ 53 Attestförteckning SAF 2018
§ 54 Budget i balans. förslag på åtgärder
§ 55 Integrationspedagog-särskilt riktad insats 2018/19
§ 56 Statistik sjukfrånvaro
§ 57 IFO-statistik
§ 58 Ej verkställda beslut 2018, kvartal 1
§ 59 Förvaltningschefen informerar
§ 60 Anmälan av delegationsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 48- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

 Ordförande öppnar mötet och dagordningen godkänns.
 Kerstin Larsson (s) ersätter Sinnika Johannesson (sd).

Lotta Öhlund (mp) ersätter Linda Eng (mp).
 Lena Gunnarsson (kd) utses att justera protokollet.
 Ingen anmälan om jäv.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 49- Information byggnation nytt äldreboende

Ärendebeskrivning

Ulrika Fredriksson Lindberg informerar om pågående arbete med processen kring 
byggnationen av ett nytt äldreboende.

 Diskussion kring vad som ska hända med de befintliga lokalerna på Kullängen pågår.
 Arbetsgrupperna har bland annat varit på studiebesök i Askersund och ska även på 

studiebesök på boendet "Trädgårdarna" i Örebro.
 Det pågår arbete tillsammans med Marge och Länsgården.
 Arbete med lokalprogrammet pågår, och diskussion kring det framtida arbetssättet som ett 

nytt äldreboende kommer att innebära.
 Frågor kring tvättstugor, dokumentation, förvaring av hjälpmedel, förvaring av mediciner etc. 

diskuteras i arbetsgrupperna. Ulrika har varit och träffat personalen på APT.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 50 - Slutrapport, förlängning av utvecklingsprojekt Kullängen 
(18/SAN/131)

Ärendebeskrivning

Slutrapporten för förlängningen av utvecklingsprojekt Kullängen beskriver projektets 
uppdrag och syfte, nuläge, analys och tolkning samt slutsatser och rekommendationer.

Målet har under hela projekttiden varit att det arbete som projektet innehöll, ska 
implementeras i det löpande arbetet på Kullängen. Personalens arbetsmiljö, kvaliteten i 
arbete och omvårdnaden, är områden som vi löpande och alltid ska arbete med. Vid 
projektets slut är detta mål uppnått. 

 

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att godkänna 
slutrapporten och lämna den vidare till Kommunstyrelsen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten och lämnar den vidare till 
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Slutrapport, förlängning av utvecklingsprojekt Kullängen
 Slutrapport, förlängning utvecklingsprojekt Kullängen

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 51 - Tertialrapport 2018 
(18/SAN/126)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen presenterar en tertialrapport för januari-april 2018. 
Tertialrapporten redovisar väsentliga händelser, måluppfyllelse samt ekonomisk uppföljning 
efter årets första fyra månader.

Ekonom Mohammed Ahmed Barkad presenterar en ekonomisk rapport samt informerar om 
en revidering av
budget, där 300 tkr har flyttas från IFO till SÄBO.
 

 

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden lägger tertialrapporten till 
handlingarna samt godkänner presenterad revidering av budget.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden lägger tertialrapporten till handlingarna samt 
godkänner presenterad revidering av budget.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att arbeta för en 
budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tertialrapport 2018
 Tertialrapport 2018
 Bildspel Tertialrapport

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 52 - Återrapportering internkontroll kvartal 1 2018 
(18/SAN/125)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2018 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Återrapporteringen efter första kvartalet 2018 uppvisar brister inom kontrollmomentet 
läkemedelshantering, daglig utevistelse, utredningar barn och unga, anmälningar i barn som 
far illa, att obligatoriska uppgifter finns på lev.fakturor, att chefer följer rutiner för 
ekonomisk uppföljning samt att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning rätt 
personal.

Förslag till beslut

Att godkänna förvaltningen återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 
2018.

Beslut

Förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 2018 
godkänns.

Beslutsunderlag
 Återrapportering internkontroll kvartal 1 2018
 Återrapportering internkontroll kvartal 1

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 53 - Attestförteckning SAF 2018 
(18/SAN/127)

Ärendebeskrivning

Inför varje budgetår skall en attestförteckning godkännas av varje nämnd. I bilaga finns 
förslag från förvaltningen på attestförteckning avseende social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ansvars- och verksamhetsområden för bokföringsåret 2018.

Förslag till beslut

Att Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
attestförteckning för bokföringsåret 2018.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till attestförteckning 
för bokföringsåret 2018.

Beslutsunderlag
 Attestförteckning SAF 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 54 - Budget i balans. förslag på åtgärder 
(18/SAN/121)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen fick 2018-04-04 i uppdrag av social- och arbetsmarknadsnämnden att arbeta 
för att nå en budget i balans.

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott beslutade 2018-05-09 att 
godkänna förvaltningens förslag på åtgärder och lämnade ärendet vidare till 
Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Förslag till åtgärder för att nå budget i balans 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 55 - Integrationspedagog-särskilt riktad insats 2018/19 
(18/SAN/119)

Ärendebeskrivning

Uppdraget som integrationspedagog kommer bestå i att  stödja och vägleda familjer i utsatta 
situationer, leda en arbetsgrupp bestående av Arbetsmarknads- och integrationsenheten, 
Individ- och familjeomsorgen och Bildningsförvaltningen i förebyggande syfte, initiera nya 
arbetsmetoder, stödja familjer att hitta en aktiv fritid för sina barn, samt arbeta med 
värdegrundfrågor i teori och praktik.  

Den tidsbegränsade tjänsten erbjuds 1 år med start i augusti 2018 och den finansieras och 
ryms inom ramen för Integrationsenhetens driftsbudget 2018. 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslås besluta att inrätta en tidsbegränsad tjänst 
som Integrationspedagog placerad på Stocksätterskolan för att identifiera behov och utifrån 
dessa preventivt stödja och stärka familjer i utsatta situationer, arbeta med 
värdegrundsfrågor, samt stärka effektivare kommunal samverkan.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inrätta en tidsbegränsad tjänst som 
Integrationspedagog placerad på Stocksätterskolan för att identifiera behov och utifrån 
dessa preventivt stödja och stärka familjer i utsatta situationer, arbeta med 
värdegrundsfrågor, samt stärka effektivare kommunal samverkan.

Beslutsunderlag
 Integrationspedagog-särskilt riktad insats 2018/19

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 56 - Statistik sjukfrånvaro 
(18/SAN/78)

Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaron i februari och mars presenteras enligt bilaga.

En sammanställning över sjukfrånvaron i januari-mars presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Sjukfrånvaro efter februari 2018
 Sjukfrånvaro mars 2018
 Sjukfrånvaro januari-mars 2017/2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 57 - IFO-statistik 
(18/SAN/31)

Ärendebeskrivning

IFO-statistik presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 IFO-statistik april 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 58 - Ej verkställda beslut 2018, kvartal 1 
(18/SAN/122)

Ärendebeskrivning

För kvartal 1, 2018, har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 12 beslut att 
rapportera till IVO, som ej verkställts inom tre månader.
Sju av besluten avser LSS och insats av kontaktperson samt ledsagarservice. Besluten har 
inte verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). Tre av 
besluten avser SoL OF och insats av kontaktperson. Besluten har inte verkställts på grund av 
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). Ett beslut avser SoL ÄO och insats av 
permanent bostad. Beslutet har inte verkställts då den enskilde har tackat nej till 
erbjudandet. Ett beslut avser kontaktperson inom IFO.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut kvartal 1 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 59- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

T.F förvaltningschef Helena Blomberg informerar om aktuella händelser och processer i 
förvaltningen:

 Förvaltningen har tidigare fått krav på åtgärder från Arbetsmiljöverket gällande tillsyn som 
gjorts inom SÄBO och Hemtjänst. Kullängen har några åtgärder kvar, annars är samtliga 
områden klara och nu godkända av Arbetsmiljöverket. Bland annat har Knuten ordnat ett 
omklädningsrummet för herrar. Även Esslatorp har ordnat ett omklädningsrum för herrar.

 AMI ska få ett studiebesök från Eslöv gällande All-in projektet.
 Förvaltningen har just nu en dialog med Kommunal gällande en översyn av 

ledningsorganisationen på Kullängen.
 Personalavdelningen har redovisat svar på medarbetarenkäten. Resultatet var förbättrat från 

föregående medarbetarenkät. Framförallt var resultatet kring friskvården betydligt bättre. 
Alla chefer får sitt resultat och en beskrivning kring hur de ska jobba med resultatet.

 Gällande semestervikarier börjar verksamheten för funktionshinder få några avhopp, vilket 
innebär att de ännu inte är klara med semestervikarier. Hemtjänsten är heller inte klara, det 
fattas vikarier i de flesta grupper. Det saknas även kompetens, vilket innebär att alla inte kan 
få de delegeringar som behövs. SÄBO har läget med semestervikarier under kontroll.

 Förvaltningschefen har beslutat om ett semesterpaket för undersköterskor som kan 
användas i nödfall, om inte tillräckligt med semestervikarier finns.

 Anette Söderström informerar om att enhetschef för hemtjänst norr har sagt upp sig. 
Anhörigkonsulenten har också sagt upp sig. Rekrytering pågår. 

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-05-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 60- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Handlingarna finns att läsa vid social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde
2018-05-23

 

1. Dnr 17/SAN/30
Beslut familjerätt

2. Dnr 17/SAN/28
Beslut enligt SoL vård och omsorg

3. Dnr 17/SAN/29
Beslut enligt LSS

4. Dnr 17/SAN/45
Serveringstillstånd

5. Beredningsutskottets protokoll
6. Individutskottets protokoll

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 48

   



Information byggnation nytt äldreboende

§ 49

   



Slutrapport, förlängning av utvecklingsprojekt 
Kullängen

§ 50

18/SAN/131
   



























Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:18/SAN/131 

Slutrapport, förlängning av utvecklingsprojekt Kullängen

Ärendebeskrivning
Slutrapporten för förlängningen av utvecklingsprojekt Kullängen beskriver projektets uppdrag och 
syfte, nuläge, analys och tolkning samt slutsatser och rekommendationer. 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att godkänna slutrapporten och 
lämna den vidare till Kommunstyrelsen. 

Ärendet
Förlängningen av projektet löpte över sex månader. Under dessa månader inträffade flera stora 
förändringar på Kullängen. Schema och gruppbyte för personalen, en av enhetscheferna var 
nyanställd på Kullängen, ny assistent anställdes (då den tidigare lämnat för nytt arbete), en ny 
funktion verksamhetsstödjare visstidsanställdes, enhetscheferna sa upp sig och ny visstidsanställd 
enhetschef tillträdde. Detta till trots har projektet kunna fortlöpa. Områdeschef har deltagit vid 
samtliga avdelningars arbetsplatsträffar och där fört dialog med personalen om hur man har det på 
Kullängen. Även förvaltningschefen har deltagit vid arbetsplatsträff för att lyssna på personalens 
synpunkter. Den enhetschef som anställdes i mars månad, har lagt sin största del av arbetstiden till 
att vara närvarande och synlig på avdelningarna. 

Vid styrgruppens sista möte framförde Kommunal att det nu är lugnt på Kullängen och att personalen 
i dagsläget endast signalerar positivt till facket. 

Målet har under hela projekttiden varit att det arbete som projektet innehöll, ska implementeras i 
det löpande arbetet på Kullängen. Personalens arbetsmiljö, kvaliteten i arbete och omvårdnaden, är 
områden som vi löpande och alltid ska arbete med. Vid projektets slut är detta mål nått. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Blomberg

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Slutrapport, förlängning av utvecklingsprojekt Kullängen



Tertialrapport 2018

§ 51

18/SAN/126
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:18/SAN/126 

Tertialrapport 2018

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen presenterar en tertialrapport för januari-april 2018. 
Tertialrapporten redovisar väsentliga händelser, måluppfyllelse samt ekonomisk uppföljning efter 
årets första fyra månader. 

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden lägger tertialrapporten till 
handlingarna. 

Ärendet
Tertialrapport för januari-april 2018 presenteras enligt bilaga. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Tertialrapport 2018

















































Återrapportering internkontroll kvartal 1 2018

§ 52

18/SAN/125
   

































Attestförteckning SAF 2018

§ 53

18/SAN/127
   







Budget i balans. förslag på åtgärder

§ 54

18/SAN/121
   







Integrationspedagog-särskilt riktad insats 
2018/19

§ 55

18/SAN/119
   







Statistik sjukfrånvaro

§ 56

18/SAN/78
   





















IFO-statistik

§ 57

18/SAN/31
   





Ej verkställda beslut 2018, kvartal 1

§ 58

18/SAN/122
   





Förvaltningschefen informerar

§ 59

   



Anmälan av delegationsbeslut

§ 60
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