SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
Erik Teerikoski (C) ersätter Inger Hellqvist (C)

Kerstin Larsson (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Olle Isacsson (M)
Ingrid Grahn (L)

13:00-16:00

Lokal: Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Christina Lindvall (Sekreterare)
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom)
Anette Söderström (Områdeschef hemtjänst)
Clary Starck (Områdeschef särskilt boende/hälso- och sjukvården)
Helena Blomberg (Områdeschef funktionshinder)
Maria Johansson Engdahl (Områdeschef IFO)
Anna Gustafsson (Områdeschef AMI)
Patrik Ehrenström Germer (Kommunens alkoholhandläggare)
Marjut Alfalk (MAS/MAR)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-25
Ordförande

_________________________________________________________________

Justerare

_________________________________________________________________

Sekreterare

_________________________________________________________________
Christina Lindvall
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-02-06
§§
till och med
Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Sekretessförbindelse, undertecknande
Ekonomisk rapport
Utbildning
Patientsäkerhetsberättelse
Brukarundersökning IFO
IFO-statistik
Internkontroll kvartal 3 och 4
Översyn beläggning och korttidsbeslut
SÄBO-mat
Extra tjänster
Trygg hemgång
Värdighetsgarantierna
Förvaltningsplan
Årsredovisning
Ej verkställda beslut
Utvärdering av verksamhetsbesök
Borttagen på grund av sekretess
Nämndsekreteraren informerar
Förvaltningschef/områdeschefer informerar
Meddelanden
Frågor till förvaltningen/ordförande
Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 2019
Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt tobakslagen 2019
Borttagen på grund av sekretess

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 1- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar sammanträdet och förrättar upprop.
2. Godkännande av dagordning:
o Dagordningen godkänns med tillägg med tre punkter: 1. "Tillsynsplan för Hallsbergs
kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2019", 2. "Tillsynsplan för Hallsbergs
kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt Tobakslagen (1993:581)
under 2019" samt 3. "Utredning avseende ansökan om serveringstillstånd enligt 8
kap. 2 § alkohollagen för servering till allmänheten året runt".
o Punkten "Ej verkställda beslut" tas bort från dagordningen på grund av att
underlag/handlingar saknas.
3. Till justerare väljs Jane Svedhjelm (SD). Tid för justering, 11 februari klockan 12:00.
4. Tjänstgörande ersättare:
o

Erik Teerikoski (C) ersätter Inger Hellqvist (C).

5. Anmälan om jäv utgår, då inget jäv anmäls.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 2- Sekretessförbindelse, undertecknande
Ärendebeskrivning
Handlingarna läggs på bordet.
Information ges om sekretessförbindelsen av sekreterare Christina Lindvall.



Sekretessförbindelsen undertecknas av samtliga ledamöter samt av ersättare som närvarar
under sammanträdet.
En undertecknad kopia av sekretessförbindelsen kommer att ges tillbaka till de
förtroendevalda vid kommande nämndsammanträde 190306.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna sekretessförbindelsen och
undertecknar varsitt exemplar.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna sekretessförbindelsen och
undertecknar varsitt exemplar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 3- Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
a. Årsbokslut:
Muntlig redogörelse av ekonom Mohammed Ahmad Barkhad. En redovisning görs av
rubriceringarna:
- Bokslut per kostnadsslag 2018, bokslut per verksamhet 2018, placeringar och
försörjningsstöd mm (SAF tabell), bokslut investeringar 2018, övertid 2017 vs 2018.
- Övertiden har minskat och enheten har arbetat hårt med övertider och
sjukskrivningar (se tabell: Övertid 2017 vs. 2018).
- EKB och integration är självfinansierade verksamheter och därav finns inte så mycket
information att ge. EKB:n kommer inte att klara sin budget för 2019 och går minus i
budgeteringen.
- Detaljer över ekonomin återfinns i årsberättelsen.
b. Heltid som norm:
Muntlig redogörelse av områdeschef Anette Söderström. Innan år 2019 är slut,
planerar man att alla ska gå in i heltid som norm. Detta är ett stort projekt att få till
och arbetet med heltid som norm fortskrider. I år har man tillsatt en projektledare för
att få till detta i praktiken samt för att kunna utföra arbetet så effektivt som möjligt.
Det är i dagsläget 12 personer som vill gå upp till heltid och man undersöker nu hur
man ska kunna införliva det i praktiken. Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om
att man redan nu vill uppmärksamma social- och arbetsmarknadsnämnden på, hur
man ska kunna få ihop ekonomin kring heltid som norm. Även ordförande Veronica
Wallgren informerar att det fortsatta arbetet kring heltid som norm följs upp i socialoch arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott.
c. Sjukfrånvaro:
Muntlig redogörelse av förvaltningschef Jaana Jansson. Det man ser är att
sjukfrånvaron sjunker och att man arbetar fortsatt med att minska sjukfrånvaron.
Ekonom Mohammed Ahmad Barkhad efterfrågar mera underlag (arbetade timmar och
sjuktimmar) för att kunna räkna rätt. Prognosen i dagsläget är ett underskott på cirka 2
miljoner.
Underlag: Sammanställning över sjukfrånvaro Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen, för perioden januari-december 2018, och redovisning
av sjukfrånvaro 2018 HBG + förvaltningarna, bifogas som handling.
d. VFF plan:
Muntlig redogörelse om budget i balans av områdeschef Helena Blomberg. En
tjänsteskrivelse läggs som handling på bordet. Man vet redan nu att man går in med
ett underskott i verksamheten. Två åtgärdsförslag ges i tjänsteskrivelsen; 1. Servicen
om resor för brukaren till och från verksamheter (detta är inget lagstadgat). 2. Minska
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden
antalet årsarbetare. För att få budget i balans skulle 3 stycken årsarbetare behöva tas
bort från verksamheten.
Nämnden önskar se hur samtliga områden kan effektiviseras och att man ser till det
bästa för Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporterna och lägga till
handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporterna och lägga till
handlingarna, samt att till nästa nämndsammanträde 190306 få förslag på hur områdena
kan effektiviseras och ha en plan till sammanträdet i mars månad.

Beslutsunderlag




Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 4- Utbildning
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse om Särskilda boenden SÄBO/Hälso- och sjukvårdsenheten av
områdeschef Clary Starck.
Inledningsvis ges en områdesbeskrivning över SÄBO. Det största underskottet är vid Werners
backe. Man tittar just nu på hur man kan arbeta med de olika områdena för att få en budget
i balans. Clary redovisar kort om vilka övergripande lagar som styr verksamheterna, SoL, HSL,
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Patientsäkerhetslagen samt
Äldreomsorgsplanen som antogs av nämnden 2016 och som gäller till 2030. Bildspel visas
under sammanträdet, vilket ska skickas ut till nämnden efter mötet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 5- Patientsäkerhetsberättelse
Ärendebeskrivning
Marjut Alfalk, MAS/MAR presenterar patientsäkerhetsberättelsen för Hallsbergs kommun
2018 (enligt bilaga) samt vilka mål man har med arbetet. Patientsäkerhetslagen SFS
2010:695 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att vårdskador
uppstår. En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas i mars varje år där det ska framgå:
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.
2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.
3. Vilka resultat som uppnåtts.

De viktigaste målen är att patienten ska känna sig trygg. Ytterligare mål är;
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande arbetssätt och rehabilitering.
God vård vid demenssjukdom.
Sammanhållen vård och omsorg.
God vård vid livets slut.
God läkemedelsbehandling för äldre.

Avvikelsehantering för 2018 presenteras. Fall (812 fallolyckor/avvikelse) och läkemedel (588
avvikelser) är de två stora posterna för föregående år.
Bildspel visas under sammanträdet, vilket ska skickas ut till nämnden efter mötet.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår:


att patientsäkerhetsberättelsen, för Hallsbergs kommun 2018, godkänns och läggs till
handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för Hallsbergs
kommun 2018, godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 6- Brukarundersökning IFO
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse om brukarundersökning IFO, av områdeschef Maria Johansson Engdahl.
1. Redovisning av klientenkät 2018: Svarsfrekvensen för år 2018 var 65,7%, varje handläggare
lämnar ut enkäten efter mötet med brukaren. Flera av brukarna ville inte fylla i enkäten på
grund av olika anledningar, exempelvis att man till följd av ett jobbigt möte, inte ville
stanna kvar och fylla i en enkät. 88,6 % svarade att man är nöjda som helhet. 93% är nöjda
med bemötandet från Socialtjänstens personal vid sitt besök eller i kontakten. En ny
brukarundersökning genomförs årligen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 7- IFO-statistik
Ärendebeskrivning
Områdeschef Maria Johansson Engdahl redogör för IFO-statistik för åren 2017-2018.
1. Genomgång av årsstatistiken, tabell (bifogad handling till sammanträdet).
2. Ärendetyngdsmätning är något som man arbetar med för att kunna redovisa framöver.
Arbetet fortgå nu under Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott. Det finns
"ett släp" och man hinner inte riktig med datumen till beredningsutskott och
nämndsammanträdena.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten och lägga till
handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten och lägga till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 8- Internkontroll kvartal 3 och 4
Ärendebeskrivning
Sammanställningen av Internkontroll för kvartal 3 och 4 år 2018 är bifogad till handlingarna.
Inga tillägg eller frågor ställs under sammanträdet, varpå beslut fattas.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om
internkontroll och lägga till handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen om
internkontroll och lägga till handlingarna.

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 9- Översyn beläggning och korttidsbeslut
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson redogör muntligt för översyn och beläggning samt
korttidsbeslut. Man arbetar med att se över riktlinjerna, vilket fortgår inom social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott. Punkten på dagordningen är för nämndens
kännedom om det fortsatt arbetet med riktlinjerna.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 10- SÄBO-mat
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
Då vi vet att matsituationen och smakupplevelsen av god mat är väldigt viktig för våra äldre
samt att även doften av mat kan öka aptiten hos de äldre är det viktigt att maten vi serverar
ska dofta och smaka gott. Med anledning av den kännedomen gav social- och
arbetsmarknadsnämnden förvaltningen i uppdrag att undersöka hur vi kan få en jämställd
kvalité på maten till våra äldre som bor i våra särskilda boenden samt ge en beskrivning av
matsituationen i dagsläget.
SÄBO-mat redogörs för muntligen och frågan behöver utredas vidare och tas upp för
diskussion vid senare tillfälle. Frågan om SÄBO-mat arbetas med under våren inom socialoch arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden:
- att förvaltningen tillsammans med måltidsavdelningen fortsätta utreda hur vi kan erbjuda
en varierad och näringsrik kost gällande nutrition och kostnader för våra boenden.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att förvaltningen tillsammans med
måltidsavdelningen fortsätta utreda hur vi kan erbjuda en varierad och näringsrik kost
gällande nutrition och kostnader för våra boenden.

Beslutsunderlag


Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 11- Extra tjänster
Ärendebeskrivning
Områdeschef Anna Gustafsson informerar om extra tjänster och att det är en
arbetsmarknadspolitik åtgärd. Uppdraget kommer upphöra och avvecklas. Det har pågått
sedan år 2015 och i kommunen beslutade man att man skulle ha 38 platser och detta fick
man stimulansmedel för. Nu avvecklas uppdraget, men de med nuvarande beslut kommer
att löpa ut under året. Budgetering finns med 500.000kr om denna målgrupp kommer
ansöka om försörjningsstöd på sikt senare i år.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 12- Trygg hemgång
Ärendebeskrivning
Trygg hemgång redogörs för muntligen av områdeschef Anette Söderström. Rapporten om
trygg hemgång kommer att redogöras för vid kommande nämndsammanträde 190306.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 13- Värdighetsgarantierna
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse av värdighetsgarantierna. Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar
ett syfte med värdighetsgarantierna och att arbetet med dem ska fortgå i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och ge Social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott fortsatt uppdrag att följa ärendet om
Värdighetsgarantierna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och ge Social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott fortsatt uppdrag att följa ärendet om
Värdighetsgarantierna och att ett syfte med värdighetsgarantierna tas fram.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 14- Förvaltningsplan
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
En förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagits
fram.
Enligt de styrdokument vi har i Hallsbergs kommun ska förvaltningschefen upprätta en beskrivning av de olika
uppdragen till områdescheferna inom förvaltningen samt en beskrivning av hur förvaltningen planerar att arbeta
för att nå de mål som social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om, i en förvaltningsplan.
Förvaltningsplanerna finns för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens planerade arbete
under det kommande året.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår:



att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år 2019 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna förvaltningsplanen för år 2019 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av sekretess
Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 15- Årsredovisning
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om årsredovisningen. En djupare redogörelse för
årsredovisningen kommer ges social- och arbetsmarknadsnämnden vid kommande
nämndsammanträde 190306.
Ordförande Veronica Wallgren efterfrågar att förvaltningen tar fram förslag på
effektiviseringar inom förvaltningens verksamhetsområden, till följd av underskott inom
flera av verksamhetsområden inom förvaltningen sedan föregående år. Veronica informerar
nämnden om att hon kommer att sammankalla till ett extrainsatt beredningsutskott för att
bereda frågan om effektiviseringar ytterligare.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägga till
handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och att handlingen
överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering av ärendet.
Social- och arbetsmarknadsnämnden vill även se förslag på effektiviseringar inom
förvaltningens verksamhetsområden för att få en budget i balans.

Beslutsunderlag


Årsredovisning 2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 16- Ej verkställda beslut
Ärendebeskrivning
Handlingarna saknas på grund av IT-problematik hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ärendet återremitteras till social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott 190211
för redogörelse av saknade handlingar. En redogörelse önskas även vid kommande socialoch arbetsmarknadsnämndens sammanträde 190306.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägga till
handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar återremitteras ärendet till social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott 190211 för redogörelse av saknade
handlingar. En redogörelse önskas även vid kommande social- och
arbetsmarknadsnämndens sammanträde 190306.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 17- Utvärdering av verksamhetsbesök
Ärendebeskrivning
Ordförande Veronica Wallgren ger en muntlig redogörelse över verksamhetsbesök som
genomfört hösten 2018. Information ges även kring besöksordningen.
En önskan finns att träffa brukarna där det är möjligt/lämpligt. Man ser det även som
önskvärt att förlägga nämndsammanträden i samband med verksamhetsbesök. En önskan
från nämnden är även att hela nämnden någon gång per år ska kunna genomföra ett
verksamhetsbesök. Vissa svårigheter finns att ta emot hela nämnden för
verksamhetsbesök, på grund av utrymmesskäl.
Datum för kommande verksamhetsbesök:



20/3-19 IFO, samling kl: 08:00 vid Socialförvaltningen.
15/5-19 AMI, samling kl: 08:00 vid Socialförvaltningen för gemensam transport till AMI.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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§ 18- Borttagen på grund av sekretess
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19- Nämndsekreteraren informerar
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse av nämndsekreterare Christina Lindvall.
1. Mailadresser - Hallsbergsmail
Från och med dagens datum, kommer samtliga utskick och mailkonversationer med de
förtroendevalda att ske genom deras respektive Hallsbergsmailadresser. Om mailen av
någon anledning inte skulle fungera, så ska kontakt tas omgående med nämndsekreteraren.
2. Meetings - radera gamla dokument
Enligt bifogad bilaga kan nedladdade handlingar i Meetings raderas, detta för att frigöra
utrymme i programmet. Klagomål har tidigare inkommit gällande att Meetings upplevs
"segt", detta kan därför vara ett sätt att komma till rätta med problematiken.
3. Uppdatera arbetsgivarintyg för arvoden
En påminnelse ges att de förtroendevalda en gång per år, måste inkomma med
ett uppdaterat arbetsgivarintyg/tjänstgöringsintyg till nämndsekreteraren i
förvaltningen. Detta för att arvodena ska kunna bli korrekt uträknade.

Övrig upplysning från nämndsekreteraren:
Nämndsekreteraren Christina Lindvall har valt att avsluta sin tjänst hos förvaltningen på
egen begäran. Rekrytering av tjänsten pågår och i väntan på ny nämndsekreterare uppmanar
social- och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen att man bör undersöka om att ta in en
konsult på tjänsten eller lösa det på annat sätt.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslutsunderlag





Radera nedladdade handlingar i Meetings
Arvoden 2019.
Regler för kommunalt partistöd.
Bilaga till allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
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§ 20- Förvaltningschef/områdeschefer informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson redogör för de meddelanden som inkommit och hänvisar till
att handlingarna sitter i medtagen pärm vid sammanträdet.
Information ges vidare kring att uppbyggnaden av WiFi på våra boenden och dagcentraler
fortskrider.
Återrapportering för stimulansmedel på området äldre omsorg, är inskickad till
Socialstyrelsen. Även återrapportering gällande stimulansmedel för IFO och WiFi är
inrapporterat till Socialstyrelsen i tid.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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§ 21- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Handlingarna finns i medtagen pärm och kan ses under sammanträdet.
En handling som lyfts som information är meddelandet om Jourersättning.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att informationen om meddelanden
läggs till handlingarna.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen om meddelanden
och lägga till handlingarna.

Beslutsunderlag



Borttagen på grund av sekretess
Sammanställning av meddelanden till SAN 2019-02-06
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§ 22- Frågor till förvaltningen/ordförande
Ärendebeskrivning
Frågor till förvaltningen eller ordförande ska meddelas senast kl: 12:00 dagen innan
sammanträdet.
En fråga inkom strax innan sammanträdet från ledamot Jimmy Olsson (SD) och som inte
hade föranmälts i tid. Ordförande Veronica Wallgren fann det viktigt för nämnden att frågan
lyftes, varpå beslut togs tillsammans med förvaltningschef Jaana Jansson att besvara
inkommen fråga direkt i sittande mötet.
Jimmy Olssons fråga berörde habiliteringsersättning och om den typen av ersättning
påverkas vid försörjningsstöd och därmed ses som en inkomst. Svaret på frågan gavs av
områdeschef Helena Blomberg, som meddelar: Nej, habiliteringsersättning räknas inte som
någon inkomst.
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§ 23 - Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt
alkohollagen 2019
(19/SAN/62)

Ärendebeskrivning
Butiker som detaljhandlar med folköl skall besökas minst en gång per år för att kontrollera
att egentillsynsprogram och skyltning finns i lokalen. Tillsynen förs i möjligaste mån i
samband med tobakstillsynen. Inför skolavslutning och andra riskhelger ska handlarna
informeras/påminnas om åldersgräns m.m.

Förslag till beslut
- Att Social- och arbetsnämnden besluta att anta tillsynsplanen för 2019

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen för alkohol för Hallsbergs
kommun år 2019.

Beslutsunderlag


Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 2019
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§ 24 - Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt tobakslagen
2019
(19/SAN/63)

Ärendebeskrivning
Den första juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft, Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Lagen innebär bland annat tillståndsplikt för detaljhandlarna som saluför
tobaksvaror.
Under våren 2019 kommer alla butiker som detaljhandlar med tobaksvaror och elektroniska
cigaretter att besökas för att i tid ges information om den nya lagen.

Förslag till beslut
- att Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för 2019

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen för detaljhandel av tobak
för Hallsbergs kommun år 2019.

Beslutsunderlag


Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn av detaljhandel av tobaksvaror enligt
Tobakslagen (1993:581) under 2019
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§ 25 - Borttagen på grund av sekretess
(19/SAN/64)
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2018

Datum

1 Sammanfattning
Under året har förvaltningen arbetat aktivt med att sänka övertiden för att istället
använda vikarier. Detta har lett till en sänkning i budgeten på ca 2 milj. Ett aktivt
arbete har pågått för att sänka den icke önskade frånvaron med lyckat resultat
men arbetet fortsätter.
Förvaltningen fick statliga medel efter sommaren år 2018 för att kunna göra en
satsning på digitalisering inom äldre- och funktionshinderområdet. Det ledde till
en satsning av utbyggnad av Wi-fi i gemensamhetsutrymmena på våra boenden.
Förhoppningen är att förvaltningen även år 2019 kommer att få möjlighet att
arbeta vidare med digitala lösningar i olika former eventuellt med statligt stöd. År
2017 gjordes en installation av IT- utrustning för vårdplanering på distans med
placering på Regnbågen. Det innebär att de yrkesgrupper som i dag får åka in till
Universitets sjukhuset i Örebro, USÖ, för vårdplanering kan vara kvar i Hallsberg
och utföra vårdplaneringen tillsammans med patienten/brukaren och
vårdpersonal på USÖ via uppkoppling på storbilds teveskärm.

Under första kvartalet 2018 har område hemtjänst bytt alla analoga trygghetslarm
mot digitala apparater. En upphandling är gjord så att nu är hela larmkedjan
digital, det vill säga även larmmottagningen. Digital mobil dokumentation pågår
Utifrån den nya lagen om utskrivningsklara som trädde ikraft den 1 januari 2018,
har en arbetsgrupp tagit fram processer som ska underlätta arbetet med att följa
lagen samt samverka i vårdkedjan. Alla olika yrkesgrupper arbetar i samverkan
från beslut till utförande. Förvaltningen har därmed inga betaldagar. Fortsatt
arbete för att förstärka trygg hemgång har skett under året.

Det har varit svårt under året att rekrytera utbildad
omvårdnadspersonal/vårdpersonal. Detta gäller för samtliga områden inom
social-och arbetsmarknads förvaltningen. Inom sjuksköterskeorganisationen har
det varit flera vakanta tjänster vilket har lett till att bemanningsföretag har
anlitats. Det har varit svårt att rekrytera nya sjuksköterskor både till
ordinarietjänster samt till sommarvikariat. När det gäller omvårdnads personal
har man använt mycket övertid för att täcka vakanser. Även socionomer har varit
svåra att rekrytera samt behålla i förvaltningen.
Ett system för bemanningsplanering håller på att implementeras på de olika
boendena. I dag planeras scheman av schemaansvariga men meningen är att vi
skall utveckla det så alla medarbetare skall lägga flexibla scheman i systemet.

Beslut om "Heltid som norm" och påverkningsbara scheman har fattas och arbete
med att implementera det har starta under 2018 med början i hemtjänstområde
Väster.

Barn- och familjeenheten har tillsammans med Vuxenenheten ansökt hos
Socialstyrelsen om att få delta i ett projekt avseende införande av iRisk. iRisk är ett
risk- och skyddsinstrument som innebär att handläggarna intervjuar familjer där
våld förekommer för att kunna avgöra allvaret/farligheten i våldet. Hallsbergs
kommun blev utvald som en av tio kommuner i Sverige att som pilotkommun få
införa metoden i verksamheten. Implementeringen kommer påbörjas i januari
2019
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Datum

Beskrivning av uppdrag
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Den består av
hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande
barn, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg,
hälso-och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integration
och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har
också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att
delta i samhällsplaneringen. Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån
individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller
rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild
uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn. Värdeorden glädje, driv och
öppenhet ska styra all form av service och vård.
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2 Årets verksamhet
Väsentliga händelser
Hemtjänst
Heltid som norm har beslutats av Kommunfullmäktige. Införandet har påbörjats
inom hemtjänst Väster och hemtjänst Öster. Hemtjänst Norr och Söder kommer att
starta Heltid som norm i slutet av januari 2019. Förberedelse och schemaläggning
för det arbetet pågår. Det är ett stort arbete att lägga nya scheman utifrån
verksamhetens behov och heltider. Hemvård Väster och Öster har genom heltid
som norm ca 30 medarbetare som önskat gå upp till heltid. Ökningen skedde från
den 26/3, då nya schemaperioden startade. Sammanlagt har detta genererat ca 6
heltidstjänst i resurstid. Nattpersonalen är inte inräknad, då avtal gällande
heltidsmått för nattpersonal inte är klart.
Vi kan redan nu se att man kan täcka stora delar av frånvaro exempelvis semestrar,
utbildningar, möten och APT då detta blir inlagt i befintligt schema. Effekten blir
att man som fast personal inte behöver komma in på lediga dagar för möten och
utbildningar. Samt att man via planering minskar turbyten och kostnaden för
extratid.
Vi har också kunnat lösa snabb frånvaro, då det legat resurstid i schemat. Det vi ska
gå vidare och granska ytterligare, för att trygga bemanningen, är att fördelningen
av resurstiden blir så jämn som möjligt. Även dagcentralernas personal har gått
upp i tid utifrån heltid som norm. Detta gör att de kan arbeta på fler dagcentraler.
Lokalfrågor

Det har gjorts en ombyggnad av lokalerna på Esslatorp. Ett
gemensamhetsutrymme på Gläntan är ombyggt till omklädningsrum för herrar,
samt lokal för vaktmästarna. Detta innebär att den lägenhet på Gläntan som har
använts till omklädningsrum, kommer att kunna nyttjas för uthyrning. Det har
även påbörjats en ombyggnad av övriga lokaler på Esslatorp för att skapa fler och
bättre utrymmen bland annat för social samvaro. Bland annat har det förra
skolbiblioteket inretts för att passa för aktiviteter och samvaro, till exempel har
Viby kyrka en del aktiviteter där såsom gudstjänst och barnkör.

Hemvård Norr har efter påpekande från arbetsmiljöverket hyrt ytterligare en lokal
som ska användas till omklädningsrum till herrar, detta fanns inte tidigare, samt
utrymme för tvätt av arbetskläder vilket inte heller fanns. I och med detta är
arbetsmiljöverkets krav uppfyllt.
Alla enheter har skapat utrymme och lokal för hantering av kalla matlådor enligt
hygien- och livsmedelsriktlinjer.
Kvalitetsarbete

Hemtjänstens kvalitetsgrupp har haft en planeringsdag för att bland annat titta på
resultaten av brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
och utifrån det planerat för vilka indikatorer som vi ska ha mer fokus på under
2018.

Arbete har påbörjats för att skapa ett Styrsystem i samarbete med Särskilda
boenden och Hälso- och sjukvårdsenheten, SäBo/HSL samt att ta fram modeller för
uppföljning och analys.
Dagcentralen Knuten har fått ny ljudanläggning inklusive hörslinga installerad.
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Arbetsmiljöverket har genom tillsyn följt upp område Söder och Norr på grund av
hög sjukfrånvaro. Enheterna har fått krav på åtgärder och åtgärds- och
handlingsplaner har nu tagits fram.

Utsedda värdegrundsledare har tillsammans med enhetschef påbörjat handledning
och utbildning till enheten enligt Äldreomsorgens nationella värdegrund.
Handledning sker kontinuerligt.
Arbetet med nya uppdraget för våra verksamhetsstödjare är i gång.
Verksamhetsstödjaren har haft kartläggningsträffar med all personal för att
bedöma var personalen befinner sig i sin roll som kontaktperson, samt
kunskapsnivå i upprättandet av genomförandeplaner. Möten mellan EC och
verksamhetsstödjaren har planerats varje vecka, som ett led i att följa det fortsatta
arbetet med att säkerställa att verksamheten går framåt och utvecklas.
Verksamhetstödjarna har också fått utbildning i verksamhetssystemet procapita.
Enhetschef Söder har också haft möten med alla verksamhetstödjare i hemtjänsten
för att stämma av och se hur deras roller utvecklas, samt om det finns något i
uppdraget som behöver förbättras ytterligare. Detta arbete kommer vara en
stående punkt på arbetsplats träffar, APT:n framöver.
Anhörigkonsulent och Värdegrund

Anhörigkonsulenten, som innan dess hon avslutade sin anställning i augusti, gick
Socialstyrelsens utbildning i "Den nationella värdegrunden för äldre" på
högskolenivå, har haft en planeringsdag för värdegrundsledare i äldreomsorg, där
de dels fått en utbildning och dels planerat för årets värdegrundsarbete. En
föreläsning av Håkan Thorsen, docent i filosofi, har anordnats där alla personal
inom äldreomsorgen bjöds in. I samarbete med Kumla kommun har träffar för
anhöriga till personer med psykisk ohälsa startat upp.

Det har arrangerats dels en Seniordag där Marie-Louise Danielsson Tham föreläste
om livsmedelshygien, vilket blev en uppskattad dag med många besökare.
Den Nationella Balansveckan arrangerades i Hallsbergs kommun vecka 40 med
aktiviteter på varje dagcentral. Veckan inleddes med en föreläsning om kost samt
underhållning av Örebro poliskår.

Även den nationella psykiatriveckan har arrangerats i samarbete med
Socialpsykiatrin i Hallsberg med en föreläsning om psykisk ohälsa samt utställning
av olika föreningar i länet.
Dagcentraler och dagverksamheter

Det finns fyra dagcentraler och riktade (biståndsbedömda) dagverksamheter i
kommunen, Vretstorp, Pålsboda och centrala Hallsberg. För att få en ökad samsyn,
driva utveckling och än mer satsa på det förebyggande arbetet har alla
dagcentraler/dagverksamheter, inklusive dagverksamhet för demenssjuka
personer, slagits ihop till en egen enhet med en enhetschef från och med
september, i enheten ingår också ansvaret för anhörigstödet.

Enhetschef för verksamheten har tagit fram en verksamhetsplan med mål och syfte
för verksamheten.
Enheten har kunnat utöka sin verksamhet inom befintliga resurser med ytterligare
en dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Esslatorp, vilket var ett
stort behov då verksamheten på Ängarnas Café är fullbelagd.
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Avvikelser och klagomål
Område hemtjänst har tagit emot sex klagomål angående insatsernas utförande. Vi
har haft kontakt med de klagande och åtgärdat bristerna. Vi har tagit emot ett
klagomål via patientnämnden angående brister i information som enligt den
klagande lett till obehag och besvär. Vi har gjort en utredning enligt lex Sarah på
grund av brister i utförande (utebliven mattjänst) samt en avseende uteblivet
besök vid trygghetslarm, det som föranledde avvikelsen var att larm inte ringdes
ut till personal från larmcentralen. Sju avvikelser är inlämnade till
Trygghetscentralen för brister i hantering av trygghetslarm.
Personal

Hemtjänsten har problem att rekrytera omvårdnadspersonal med relevant
utbildning och körkort, framför allt i ytterområden. Under semesterperioden har
problemen varit stora, främst i område Väster. Ett flertal undersköterskor har, mot
ersättning, skjutit på sin semester. Ett problem är, framför allt i ytterområdena, att
många yngre saknar körkort och bil vilket behövs både i verksamheten men också
för att ta sig till arbetsplatsen, då kollektivtrafiken inte fungerar utifrån våra
arbetstider.

Tre av hemtjänstens enhetschefer har sagt upp sina tjänster, främst beroende på
att arbetsbelastningen är för hög med för stora personalgrupper. Nya enhetschefer
är rekryterade vara två har påbörjat sin anställning och en börjar i mars 2019.
Områdeschef har fått i uppdrag av social- och arbetsmarknadsnämnden att utreda
varför så många enhetschefer slutar sin anställning i kommunen. Under åren 20132018 har tolv enhetschefer slutat sin anställning i kommunen.
Sjuktalen följs varje månad under 2018 och man kan se en nedåtgående trend för
året, dock är sjuktalen fortfarande höga. Det är svårt att analysera vad det beror på
men enhetscheferna arbetar aktivt med rehabiliteringssamtal och åtgärder. Ett
område har tillsatt alla schemarader för att skapa lugn och kontinuitet i gruppen,
vilket verkar ha gett en viss effekt, en grupp har infört Heltid som norm, vilket
innebär att fler arbetar heltid och är på plats i dagsläget kan det inte sägas att detta
gett effekt, men området har varit rörigt med många vakanser och chefsbyte. Det
behövs lite mer tid för att se om dessa åtgärder ger effekt eller inte.
Utbildning.

Några vårdbiträden har validerat till undersköterska. Undersköterskor har
utbildats till handledare för elever från omvårdnadsprogrammet. Medarbetare i
varje hemtjänstgrupp har gått utbildning språkstöd på arbetsplatsen. De ska
fungera som språkstödjare för kollegor med behov av stöd i användning av
svenska språket. Webutbildningar som Palliativ vård, demens, SBAR mm har
genomförts i alla grupper.
Miljö

Flera grupper har köpt in elcyklar och inköp av fler planeras under 2019. Syftet är
att minska bilåkandet där det går. En större översyn av bilåkande kommer att
genomföras under 2019.
Allt eftersom avtalen för leasingbilar avslutas byts de ut mot elhybridbilar. Alla
med alkolås.
Särskilda boenden
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Personal
Under året har verksamhetsområdet sänkt sjukskrivningstalen. Kullängen har
sänkt sjukskrivningssiffrorna mest. Ett förslag för hur vi ska arbeta vidare med
detta är nu på gång och ska samverkas i början på året. Under året har fyra chefer
valt att avsluta sina tjänster av olika anledningar. En av anledningarna är att
förutsättningarna för att utföra ett gott ledarskap inte har funnits. Under året har
det i samverkan tagits fram en helt ny ledningsorganisation på Kullängen, med
syfte att kunna arbeta med ett coachande ledarskap där kvaliteten förbättras
genom våra medarbetare. En ny chef (rekryterad internt) samt tre arbetsledare
påbörjade sina anställningar under året. Under rekryteringsperioden anställdes
två chefsvikarier. Ytterligare en internrekrytering genomfördes med ansvar för
Regnbågen och Nytorgsgatan. Rekryteringsprocessen är pågående då hälso- och
sjukvårdsenhetschefen valde att avsluta sin anställning i slutet på året.

Arbetsmiljöverket har haft revision på två av våra särskilda boenden. Brister som
framkom har åtgärdats. En brist bestod av avsaknad av rutin för riskbedömning av
våra verksamheter. I början på året skrev kommunals fackförbund en begäran från
arbetsgivaren om anmälan enligt paragraf 6: 6 a AML, som handlade om brist inom
samverkansavtalet. Ett gediget arbete har utförts för att förbättra förtroende
mellan arbetsgivare och kommunals fackförbund. Från arbetsgivarens håll upplevs
att samverkan har blivit bättre under året.
Ett nytt anställningsavtal påbörjades för sjuksköterskorna den 1 juni. Det nya
schemat där sjuksköterskorna arbetat dagtid och ett antal helger har bidragit till
mer patient tid. Det är rekryterat tre sjuksköterskor under året. Tyvärr har två
sjuksköterskor avslutat sina tjänster. Det är fortfarande svårrekryterat och
behovet av bemanningsföretag är fortfarande stort. Dock har det minskat på grund
av det nya schemat. Bemanning av sjuksköterskor för kvälls- och nattjänstgöring
bemannas med timanställda och bemanningsföretag, då vi inte har lyckats att
rekrytera ordinarie personal.
På Kullängen genomfördes en stor förändring i början på året både schemamässigt
och omgruppering av personal mellan avdelningarna. Då detta inte var
välförankrat i verksamheten blev protesterna stora från personalen. Även
anhöriga var oroliga för konsekvenserna av förändringarna. Detta var en del i att
sedan enhetscheferna valde att avsluta sina anställningar. För att skapa tid för en
översyn av organisationen, anställdes två vikarier och en verksamhetsstödjare.
Kullängsprojektet avslutades i april och ett stort förbättringsarbete har pågått
under hela året. På arbetsplatsträffar har samtal kring arbetsmiljö, bemötande,
spelregler och syftet med arbetet genomförts. Vidare har personalen fått tillfälle
att diskutera och utarbeta arbetssätt och rutiner specifikt för arbetsgruppen.
Kompetensutveckling

Flera medarbetare har utbildats i bland annat värdegrundsledare, palliativvårds
via ESF projektet, demens och flytt teknik. Under våren hade Håkan Thorsen en
föreläsning som handlade om makt, etik och moral
Verksamhetsutveckling

Under de tre första månaderna har området tillsammans med hemtjänsten, som
tillsammans bildar Hallsbergs kommun äldreomsorg, arbetat fram en styrmodell
utifrån kravet enligt systematisk kvalitetsledningssystemet (SOSFS 2011:9). Syftet
med ett ledningssystem är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och
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säkra kvalitén i verksamheterna. Den som bedriver verksamhet ska med stöd av
ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten. Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att styra
verksamheten så att rätt saker görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt, samt att
möjliggöra ordning och reda.

Kullängsprojektet avslutas i april. Flera aktiviteter utifrån handlingsplanen är
åtgärdade och ett förbättringsarbete är igång och den nya ledningsstrukturen är
klar.
Våra prioriterade områden är;

Utveckla trygg hemgång genom utredningsteam
•
•
•

Minska undvikbar slutenvård
Minska antalet återinskrivningar
Antal utskrivningsklara dagar ska vara noll

Alla sjukskötersketjänster ska vara besatta av ordinarie personal
•
•

Förbättra förutsättningar för sjuksköterskor genom förändrade scheman
Skapa tydliga roller och arbeta med verksamhetsutveckling

Utveckla tydliga arbetsmetoder för att arbeta förebyggande, rehabiliterande
med fokus på individers egenansvar. (Äldreomsorgsplanen 2016-2030)
•

Riskbedömningar ska vara väl fungerande och en del av det vardagliga
arbetet

Minska andel sjukskrivningar för att nå kontinuitet för våra brukare
•

Tydliga övergripande rutiner för att minska sjukskrivningar

Utveckla styrmodell/ledningssystem för att följa upp och analysera resultat
Individ och familjeomsorg, IFO

Barn- och familjeenheten har haft nya spännande utmaningar under 2018. Under
året har Hallsbergs kommun återtagit det tidigare samarbetet med Kumla
kommun avseende familjerätt och familjehem. Den nya Familjehems- och
familjerättsenheten (FFE) i Hallsberg startades formellt upp 180901.
Målsättningen är att den nya verksamheten ska ha ett nära samarbete med Barnoch familjeenheten. Familjehems- och familjerättsenheten har nu möjlighet att
skapa ett eget resursregister med familjehem, kontaktfamiljer och
kontaktpersoner som förhoppningsvis på sikt leder till ekonomisk vinning för
området. Återtagandet av FFE från Kumla kommun ger IFO möjlighet att styra över
de pågående familjehemsplaceringarna på ett annat sätt än tidigare och vi kan
därmed i större utsträckning påverka att färre barn placeras inom kostsamma
konsulentstödda familjehemsorganisationer. En utmaning som den nya enheten
har medfört har bland annat varit att ombesörja att all personal har kontor att utgå
från. IFO har idag fortfarande för få kontorslokaler trots att man utökat antalet
kontorslokaler.
Barn- och familjeenheten har under året haft ett ökat antal ärenden där barn har
utsatts för våld eller bevittnat våld och effekten av detta är tyngre ärenden för
socialsekreterarna att hantera. Fler ärenden där barn har utsatts för våld har fått
effekten att öppenvården, Familjeteamet, har behövt arbeta mer intensivt för att
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förhindra placeringar utanför hemmet. Enheten har tillsammans med
Arbetsmarknadsenheten, AMI, och Svenska för invandrare, SFI, påbörjat ett
samarbete med samhällsinformation för nyanlända med fokus på information om
barn och barns behov samt stödinsatser. Familjeteamet har i september 2018
startat barnhjälpsgruppen, Tåget, som är en stödverksamhet till barn som lever i
familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. I den första gruppomgången
deltog fem barn och familjebehandlarna kan efter avslutad termin konstatera att
barnen har varit mycket nöjda med insatsen. Denna tjänst har Barn- och
familjeenheten tidigare köpt av Kumla kommun och Örebro kommun och
bedömningen är att det är bättre service för våra kommuninnevånare att ha
insatsen på hemmaplan och mer ekonomiskt att vi själva bedriver verksamheten i
egen regi.
Enheten för ensamkommande barn, EKB, har tydligt märkt att antalet
ensamkommande barn som kommunen har ansvar för har minskat. Under 2018
kom det fyra nya barn till Hallsbergs kommun. De ungdomar och unga vuxna
ensamkommande som vid årets slut tillhör kommunen är 32 stycken.
Under sommaren 2018 uppdagades allvarliga brister i handläggningen av
utredningar och förhandsbedömningar på enheten, genom internkontroll.
Enhetschef upprättade sju Lex Sarah anmälningar i juni och juli 2018. Efter
utredning beslutades att tre av dessa anmälningar var så allvarliga att de efter
utredning skulle skickas till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Efter
åtgärder inom Barn- och familjeenheten beslutade IVO att enheten hade gjort
tillräckliga åtgärder för att åtgärda att bristerna inte skulle uppstå igen. Ingen
kritik riktades mot enheten efter IVO:s granskning.

Den psykosociala arbetsmiljön har under 2018 varit och är fortfarande ansträngd
på Barn- och familjeenheten. En socialsekreterare har valt att avsluta sin
anställning i juni och en annan i oktober 2018. Detta fick effekten att enheten
behövde anlita en socionomkonsult under två månaders tid för att hantera flera av
de utredningar som avvek i internkontrollen under årets första sex månader. 1:e
socialsekreterare valde att byta arbetsuppgifter i augusti 2018. Ny 1:e
socialsekreterare rekryterades i december 2018. Enheten har haft och har
fortfarande flera sjukskrivna. Med anledning av det har Barn- och familjeenheten
anlitat en socionomkonsult under tre månader för att kunna upprätthålla
rättssäkerheten inom enheten. Vid årets slut var situationen ansträngd inom
enheten eftersom många nyrekryteringar behövde göras samtidigt och det
uppstod då glapp när alla tjänster inte kunde tillsättas omedelbart.
Under 2018 inkom 839 anmälningar om oro för barn. Det tyder på att nivån
gällande antalet inkomna anmälningar verkar vara ungefär lika många som år
2017.

Kommunstyrelsen har under hösten 2018 beslutat om att bevilja ekonomiska
medel till ett projekt om två år för att öka samverkan mellan skola och socialtjänst.
Syftet är bland annat att minska anmälningar från skolan och att öka skolnärvaro.
Projektet ska påbörjas i januari 2019 och rekrytering har skett under hösten 2018.
De två nya familjebehandlarna skall tillhöra Barn- och familjeenhetens öppenvård
organisatoriskt, men de skall även vara viss tid på Transtensskolan. På sikt
kommer man att utöka samarbetet med fler skolor i kommunen.
Under 2015 kom den stora flyktingvågen till Sverige och kommunen. Många
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personer/familjer gick då in i Arbetsförmedlingens etableringsinsats för
nyanlända. Under 2018 har många av dessa personer gått ur etableringsinsatsen
med resultatet att flera av dem inte på egen hand har möjlighet att försörja sig och
sin familj. Vid närmare granskning av försörjningsstödsärenden gällande
flerbarnsfamiljer under 2018 kan konstateras att flertalet föräldrar befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden och familjerna erhåller en betydande summa
försörjningsstöd varje månad. Dessa familjer har ofta låg- eller ingen ersättning
från andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen
arbetar inte aktivt med de här personerna då de bedöms ligga alltför långt ifrån
arbetsmarknaden. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 10,9 procent
i jämförelse med samma period 2017, vilket också innebär att
försörjningsstödsbeloppet som har utbetalats har ökat. Utbetalningssumman
försörjningsstöd för 2018 har ökat med 4,2 procent jämfört med det utbetalda
beloppet för år 2017. Dock har IFO erhållit högre och fler intäkter 2018 gentemot
föregående år som gör att det totala utfallet i nyckeltalen för 2018 visar på en
minskning gentemot 2017 när dessa intäkter har dragits bort. Arbetslöshet och
sjukskrivning är det vanligaste försörjningshindret för de vuxna som beviljades
försörjningsstöd under 2018. Därefter följt av personer som väntar på annan
ersättning i form exempelvis etablerings- eller sjukersättning.

Projektet ALL IN startade i mars 2018 och pågår till och med februari 2020 och
innebär att åtta kommuner i Örebro län samverkar och utgår från individens
förutsättningar för etablering i samhället och på arbetsmarknaden. Projektet har
förbättrat flera individers möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och har
hjälpt flertalet personer till anställning under 2018.

Under hösten 2018 sade Kumla kommun upp samarbetsavtalet som funnits sedan
2005 gällande öppenvården Stegen. Samarbetet med Kumla kommer att avslutas
den 31 juli 2019. Det innebär att Hallsbergs kommun kommer att bedriva
öppenvården Stegen i egen regi från och med den 1 augusti 2019 och planering
pågår hur Vuxenenheten ska kunna utveckla verksamheten vidare framöver
genom till exempel marknadsföring och information om verksamheten gentemot
företag och andra aktörer.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten, AMI
Väsentliga händelser

AMI har tillsammans med Hemtjänsten startat ett projekt för nyanlända
arbetssökande som vill arbeta inom hemtjänsten. Kravet fanns också att ta ett Bkörkort. Resultatet blev att några av dessa deltagare kommer fortsätta till vårdoch omsorgsutbildning och några har idag timanställning. Projektet har fallit så väl
ut att det kommer fortgå under 2019.
Integrationspedagoger har erbjudits tidsbegränsade anställningar 18/19 för att
arbeta med barn- och ungdomar för en aktiv fritid och värdegrundsfrågor och
vuxna när det gäller preventivt stöd genom samtalsgrupper med familjer i frågor
att leva med familj i Sverige. Behovet har vuxit fram under en längre tid och
nämndbeslut togs i juni och är ett samarbete mellan AMI, Stocksätterskolan och
Individ- och familjeomsorgen.

Växthusprojektet växte fram under tidig vår och har erbjudit båda enkla och mer
avancerade arbetsuppgifter som passar många deltagare. Resultatet blev att vi
kunde ha självhushåll av grönsaker till driften av caféer och skördemarknad. Årets
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stolthet på AMI!

Projekt Nykraft har genomförts för att öka hälsomedveten hos kvinnor. Projekt har
finansierats av Länsstyrelsen, paragraf 37 medel för att utveckla samverkan och
mottagningskapacitet hos kommuner. Projektägare Sydnärkes Folkhälsoteam och
utförare AMI i samarbete med Arbetsförmedlingen och Individ- och
familjeomsorgen. Samtliga kvinnor kunde som språngbräda och efter projektets
avslut erbjudas 6 månaders anställning i AMI:s regi. Hälften tackade "ja" till
erbjudandet.
ALL IN - projektet vilket finansieras av europeiska socialfonden för
långtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd. Av 8 kommuner i länet har
Hallsbergs kommun bäst resultat med deltagare i självförsörjning genom eget
lönearbete.

Integrationsenheten har varit med och drivit ett projekt i länet för pedagogisk
utveckling för samhällsorientering för nyanlända flyktingar, vilket mynnade ut i en
nationell konferens.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

Verksamheten har avslutat det treåriga projekt som bedrivits tillsammans med
Örebro Universitet. Alla enheter och samtlig personal arbetar med att
införa/utveckla den framtagna arbetsmodellen. Modellen består i att arbeta med
strukturerade genomförandeplaner, brukarkollegium och SMART-mål (S=Specifikt,
M=Mätbart, A=Användbart/uppnåeligt, R=Realistiskt och T=Tidsbegränsat).
Löpande följs arbetet upp och utvärderas för att sedan ev. revideras eller
förändras.

Några medarbetare deltog på en forsknings- och utvecklingsdag på Örebro
Universitetssjukhus och presenterade vårt projekt tillsammans med Universitetets
vetenskapliga ledare.
Verksamhetsutvecklingen har fortsatt under våren med digital dokumentation,
färdigställande av strukturmappar, hälso- och sjukvårdspärm samt
verksamhetsrutiner. Allt för att få en högre kvalitet på vår verksamhet.

Personlig assistans har infört Phoniros tidredovisningssystem till
Försäkringskassan i en testgrupp. I det nuvarande blankettförfarandet krävs
mycket resurser i form av tid för personalen, administratörer och chef, för att
säkerställa att inrapporteringen av tiden är rätt samt att det inte saknas något
kryss eller punkt på redovisningen. Med Phoniro kommer detta skötas mer digitalt.
Vi har genomfört gemensamma sammankomster i form av vårfest, på några
boenden. Där bjöds anhöriga samt god män in till en trivsam samvaro. Vi har också
haft separata möten med god män där vi diskuterat olika praktiska frågor. Detta
har varit uppskattat av både god män och personal.
Vårt arbete med att ytterligare höja kompentensen i verksamheten, i form av
stödpedagoger, fortlöper. Funktionen är relativt ny i Hallsbergs kommun.
Stödpedagogen är en mycket viktig funktion som ständigt arbetar med det
pedagogiska arbetet tillsammans med kollegorna. Vi har under året gjort flera
kartläggningar i FUNCA verktyget (ett kartläggningsverktyg vid utmanande
beteende) samt haft handledning av TUB (från vuxenhabiliteringen) som gett
positiv utdelning i form av tryggare/nöjdare brukare och anhöriga, samt säkrat
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goda levnadsvillkor och förutsättningar för brukarna att få fortsätta utvecklas och i
så hög grad som möjligt leva ett liv som andra.
Vi har fortsatt arbetet med validering av icke behörig personal. Detta höjer
kvalitén i utförandet av insatsen.

Under hösten fastställdes en kompetensutvecklingsplan för alla medarbetare i vår
verksamhet. Planen gås igenom vid medarbetarsamtal där man bestämmer
prioriteringen av utbildning under året. Enhetschef följer sedan upp.
Kompetensutvecklingen är nästan uteslutande webbaserad vilket medför att
enhetschef och medarbetare behöver se till att tid för utbildningarna kan planeras
in i schemat.
På daglig verksamhet Träffen har man arbetat med planering av förändring av
arbetssätt för att få en mer individuellt anpassad verksamhet. Med start i januari
2019 kommer man att arbeta i mindre grupper med mer individuella scheman än
tidigare.

På grund av det stora antalet brukare på Träffen har vi svårt att erbjuda möjlighet
till daglig verksamhet på heltid för alla deltagare. Det beror både på att lokalen är
för trång och att vi har för lite personal vid t.ex. toalettbesök och matningar.

Socialpsykiatrin har ett stort antal brukare fördelat över hela kommunen. Till följd
av detta har behovet av bilar ökat för verksamheten. Bilarna som finns idag är i
dåligt skick och har under 2018 kostat mycket pengar i reparationer. Två nya
leasingbilar är beställda men behovet är ytterligare tre för att byta ut den gamla
bilparken.

Ungdomsfritids Svalan hade vid årsskiftet 8 ungdomar i verksamheten. Ytterligare
en ungdom väntas i början av 2019. Det är en utmaning att få till lugna/individuellt
anpassade platser i huset för ungdomarna. De flesta ungdomarna vill vara för sig
själva och vila en stund men lokalen har få rum som kan ge avskildhet. Vi har
tvingats säga nej till en ungdom från Askersunds kommun då vi inte kan erbjuda
tillräckligt anpassad miljö för denna ungdom.
Under merparten av året så vistas ungdomarna bara ett fåtal timmar per dag på
Svalan och efter skolan finns inte alltid ork för aktivitet. Fokus ligger på att ha en
lugn miljö för ungdomarna där de kan återhämta sig efter skoldagen genom vila
eller lugnare aktiviteter. Under skollov erbjuder vi aktiviteter utanför Svalan som
ungdomarna själva önskar i den utsträckning personalresurserna räcker till, då
vissa ungdomars behov kräver dubbelbemanning.

Verksamheten arbetar överlag mer strukturerat nu och det ger bättre
förutsättningar till uppföljning och målstyrt arbete. Vid medarbetarsamtal
framkommer att alla ser positivt på detta trots skepticism mot målstyrt arbete när
vi övertog verksamheten.
2018 sökte förvaltningen ett statsbidrag som riktade sig till att införa/höja
habiliteringsersättningen för de brukare som deltar i daglig verksamhet.
Hallsbergs kommun fick 665 tkr i statsbidrag. Bidraget har använts till att höja
habiliteringsersättningen över hela året samt en engångsutbetalning i december
månad.
Personal:

Inom några av våra enheter har vi haft hög sjukfrånvaro under delar av året. Detta
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beror bland annat på influensan, men också på några längre sjukskrivningar. Vi
följer löpande både den korta och långa sjukfrånvaron.

Svalan har svårigheter med att hitta personal som vill arbeta 50% och delade
turer, vilket är som schemat ser ut i verksamheten. Fyra medarbetare har fått
utökad sysselsättningsgrad under hösten och den tid som de inte "fyller" på Svalan
arbetar de vid planerade ledigheter inom daglig verksamhet.
Könsbalansen i personalgrupperna är ojämn. Det är svårt att finna manliga
sökanden.

Inom socialpsykiatrin har det varit två pensionsavgångar under året, en i maj och
en i december.
Två personal har valt att avsluta sin tjänst, uppsägningarna skedde i december.
Tillsättning av tjänster kommer ske i början av 2019.
Under sommaren har det varit stabilt med vikarier inom socialpsykiatrin.
Övrigt:

Det har varit många avbrott i IT strukturen under första halvåret. Outlook,
Procapita, samt samarbetsmappen K har inte fungerat till och från under året.
Detta stjäl inte bara tid från brukarna utan skapar både frustration hos personalen
och brist i patientsäkerhet. Det leder i sin tur till att det blir svårare att bedriva
verksamhet. Under hösten upplever vi dock att detta har stabiliserat sig något.
Inom vår största dagliga verksamhet har en analys av arbetsmiljöinventering
gjorts. Efter detta togs kontakt med Fastighetsavdelningen för att se över de
brister som fastigheten har och som påverkar både personal och brukares
arbetsmiljö. En rad brister konstaterades och åtgärdas för närvarande.
Åtgärder för detta är att arbeta med dragspel och delaktiga i budget.
Ekonomi

Hemtjänst

Hemtjänstens kostnader för övertid har minskat väsentligt i år och sjuktalet börjar
att sjunka något. Samtidigt har fler brukare kommit till med stora insatser och en
del restid. Hemtjänsten gör ett underskott. Resultatet ser olika ut i de fyra
hemtjänstgrupperna. Ett område beräknas få ett underskott, trots att enheten
minskat sina kostnader under året. Underskottet beror på att området har fler
brukare och längre restider än vad som varit budgeterat. Ett annat område har haft
stora problem framför allt under sommarperioden att rekrytera vikarier, men även
under året har det varit svårt att rekrytera. Hemtjänsten har också haft ökade
kostnader för leasingbilar som både har ökat i leasingavgift och
drivmedelskostnader på grund av prishöjningar. Område hemtjänst fortsätter att
arbeta så kostnadseffektivt som möjligt genom att använda personal över
gränserna, effektiva planeringar och fortsatt arbete med att minska sjuktal och
kostnader för övertid.
Särskilda boenden och hälso- och sjukvårdsenheten, SäBo och HSL

Områdets underskottet beror på olika orsaker bland annat behovet av
bemanningsföretag där vi under 2018 har köpt sjukskötersketjänster. Köpen har
minskat efter schemaförändringen, men det kommer att finnas ett behov av
bemanningssjuksköterskor även 2019. Ett boende har tvingats stärka upp sin
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nattorganisation, beroende på brukare som behöver extra tillsyn samt lokalerna
utformning och tillgänglighet för medarbetare att ha koll. Nattorganisation kostar
mer då det inte går att bemanna ner. Alla måste ersättas.

Ytterligare en orsak är övertid som har minskat väldigt mycket under 2018, men
fortfarande är hög. Övertid beror på bristen på vikarier, då ordinarie personal
måste arbeta övertid. Det beror också på schemaläggning som kan leda till övertid.
Detta arbetas med för att sänka kostnaderna. En annan orsak är intäktsbortfall på
grund av minskad beläggningsgrad på våra särskilda boenden. Beläggningsgraden
under januari månad var ca 88% och under mars månad ca 89%.

Det beror till viss del på en ökning av korttidsbeslut som har verkställts på
särskilda boenden, därav har bemanningen inte kunnat minskas.
Individ- och familjeomsorg, IFO

IFO slutar 2018 med ett plusresultat. Försörjningsstödet visar vid årets slut ett
plusresultat. Fler vuxna missbrukare har under året behövt vård och behandling
och verksamheten visar vid årets slut avvikelse och ett minusresultat gentemot
prognosen. Familjehemsplaceringar barn och unga har under 2018 ökat i antal
men IFO har kunnat undvika konsulentstödda familjehemsplaceringar i högre grad
än föregående år. Institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar barn och
unga visar vid årets slut ett plusresultat. IFO har sökt och erhållit statsbidrag för
bland annat stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Stimulansmedlens syfte är att stärka bemanningen på Barn- och familjeenheten
under 2016–2020 och tjänsterna ska under dessa år implementeras i ordinarie
verksamhet. Stimulansmedlen har bidragit till att Barn- och familjeenheten har
kunnat anställa fyra socialsekreterare under 2017 och 2018.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

2018 har våra boenden kostat betydligt mer i personalkostnader än vad vi hade
budgeterat. Detta beror på ökat behov av personal. Det ökade resursbehovet
uppkom redan under 2017, men har först i år att belasta budgeten på helår.
Paradoxalt nog ser vi att behovet av personalresurser ökar ju mer vi arbetar
individuellt med brukaren, detta kan till exempel handla om att önskan/behov av
fritidsaktiviteter ökar. En annan orsak till de ökade kostnaderna är att vi har flera
brukare som blivit äldre och sjuka och därmed har behovet av omvårdnad ökat.
Under 2018 har fler brukare avslutat eller minskat sin tid på daglig verksamhet,
vilket också kräver en högre personalbemanning på boendet. Vi har också ökat
bemanning på några boenden på grund av utmanande beteenden hos brukare.
Dessa beteenden har varit riktade både mot personal och andra boende.
Individuellt anpassade insatser har också behövts genomföras för enskilda
brukare.

Två brukare inom personlig assistans, som har ett beslut från Försäkringskassan,
har avlidit. Detta har medför att intäkterna under 2018 blivit mindre än beräknat.
Vi behöll den övertaliga personalen för att säkra upp sommarbemanningen inom
förvaltningen. I två ärenden med beslut från Försäkringskassan, har vi utökat
personalresurserna i avvaktan på beslut om utökning från Försäkringskassan. I
början av 2019 väntas beslut och vid en eventuell utökning sker utbetalning
retroaktiv för detta. Under första delen av året tillkom ett LSS ärende inom
personlig assistans som valt en privat utförare vilket ökat kostnaderna för
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verksamheten.

Vi har haft mindre hyresintäkter på två av våra boenden på grund av tomma
lägenheter till följd av flytt och dödsfall.

Semesterperioden har också inom vissa enheter inneburit en ökning av våra
vikariekostnader. Vikarier har varit sjuka vilket genererat övertid för den fasta
personalen, och vi haft fler vikarier än tidigare under sommaren, då ordinarie
personal haft föräldraledigheter. Vikarier som tidigare arbetat i våra
verksamheter, med utbildning och erfarenhet, har haft högre lön än tidigare år.
Sjuklönekostnaderna har varit relativt höga. Vår analys är att detta är en följd av
bristen på vikarier som under 2018 har varit svårt att rekrytera och behålla.
Kostnaderna ökar för vikarierna då det blir fler som behöver introducerats än
tidigare.

Socialpsykiatrin och ungdomsfritids Svalan har 2018 ett bokslut med ett överskott
i budget.
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3 Måluppfyllelse
3.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma
miljö.
Nämndmål
Alla som har insatser av socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen

Insatserna inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
alla verksamheter anpassas
utifrån den enskildes behov

Indikator
Vid bedömd risk ska 100% av
brukare inom särskilt boende
och hemtjänst ha åtgärdsplan
80% av brukare inom socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska uppleva trygghet
80% av brukarna inom socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med inflytandet
90 % av brukarna inom LSSboendena ska vara nöjda med
fritidsaktiviteter
80% av dem som bor i särskilt
boende och besökarna på
dagcentralerna ska vara nöjda
med den samvaro och de
aktiviteter som erbjuds
85 % av deltagarna i daglig
verksamhet ska uppleva
verksamheten som meningsfull
90 % av deltagarna på
arbetsmarknads- och
integrationsenheten ska
genom erbjudna insatser
uppleva ökade möjligheter att
delta i samhällslivet

Kommentar
Denna indikator föreslår vi
nämnden att ta bort.

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Nämndmål
Arbetsmarknads- och
integrationsenheten erbjuder
kompetenshöjande aktiviteter i
syfte att den enskilde så snabbt
som möjligt ska bli
självförsörjande.

Indikator
80 % av de personer som
uppbär försörjningsstöd på
grund av arbetslöshet ska vara
självförsörjande inom sex
månader
Antal praktikplatser i socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
verksamhet ska uppgå till 20
platser
90 % av deltagarna på AMI ska
genomföra överenskomna
aktiviteter i genomförandeplan
80 % av deltagarna ska ha
praktiserat på en arbetsplats
Antalet hushåll med barn som
är långvarigt beroende av

Kommentar

Datum
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Nämndmål

Daglig verksamhet, för
deltagare långt ifrån
arbetsmarknaden, ska
innehålla pedagogiska inslag i
syfte att utveckla deltagarnas
färdigheter.

Indikator
försörjningsstöd i 6 månader
eller mer ska minska mot
föregående år
80 % av deltagarna ska ha
utvecklat eller bibehållit sina
färdigheter

Sida

18(37)
Kommentar

Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden, ska innehålla
pedagogiska inslag i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter.
Indikatorn är svår att mäta. Utifrån FUNCA uppföljningar, uppföljningar på
individuell plan samt vid brukarkollegium och uppnådda SMART-mål anta att
ingen inte har "tappat" sina färdigheter. Tvärtom kan vi anta att många utvecklat
dem men att ange en siffra är svårt.

3.3 ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska erbjuda ett
professionellt bemötande.

Anhörigas synpunkter tas
tillvara i verksamheten inom
särskilt boende

3.4 GOD SERVICE

Indikator
95 % av brukarna inom socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med
bemötandet
70 % av brukarna har
kännedom om möjligheten att
framföra synpunkter och
önskemål
Samtliga särskilda boenden
har två anhörigträffar per år
där anhörigas synpunkter tas
upp, dokumenteras och följs
upp

Kommentar

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
ska kommunicera tydligt och
öppet.
Brukarnas behov av insatser
ska styra personalens
arbetstid.

Indikator
Webbinformation till
medborgarna ska vara god,
80 % av maxpoäng i SKL:s
granskning av information om
nämndens verksamhet
100% av
genomförandeplanerna ska
vara utförda så att det framgår
när brukaren önskar insatsen

Kommentar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och
öppet.
Under 2018 har SKL inte genomfört någon granskning av kommunens
webbinformation. Verksamheten upplever att man når målet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2018

Datum

Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.
Arbete med genomförande planerna pågår som planerat. Som det ser ut nu
kommer vi inte i alla hemtjänstgrupper att till 100%, lyckas med att den enskilde
har en genomförandeplan där det är dokumenterat hur och när den enskilde
önskar sina insatser.

Bemanningsgrafen skall utgå ifrån brukarnas behov av insatser. Vid varje
schemabryt bör bemanningsgrafen kontrolleras så att den stämmer överens med
genomförandeplanen om när brukarna önskar få sina insatser utförda. Här finns
behov av förbättring.
Det är kontaktpersonens uppdrag att se över genomförandeplanerna så att det
tydligt framgår när brukarna önskar sina insatser. Verksamheterna har också
dokumentationsombud som kan kompetensutveckla samt följa upp resultat. På
vårt korttidsboende finns inte genomförandeplaner, detta får bli en översyn för
2019.

På Hallsbergs kommuns hemsida, hallsberg.se, finns det lättillgänglig och tydlig
information kring social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter
och kontaktuppgifter till IFO:s olika områden. På hemsidan finns det även
möjlighet för medborgare att lämna sina synpunkter på vår verksamhet.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har en socialjour där kommunens
invånare kan få akuta behov tillgodosedda utanför kontorstid. Numret till
socialjouren finns tillgängligt på kommunens hemsida.

Utifrån detta bedöms att IFO:s arbetstid är anpassad efter klienternas behov av
insatser då det går att få stöd och hjälp dagtid under kontorstid på social- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt hjälp med akuta behov utanför ordinarie
arbetstid under hela dygnet.

Arbetet med införandet av Time Care planering är påbörjat och vi diskuterar och
planerar för detta på APT i alla verksamheter.
Scheman i verksamheten ses över flera gånger per år för att anpassas efter
verksamhetens behov.

Dock är inte målet 100% av genomförandeplanerna utförda så det framgår när
brukaren önskar insatsen.

3.5 Resultat och analys
Förvaltningen har uppnått de flesta av målen för år 2018. De mål man inte har
uppnått arbetas med och inför mål 2019 har förvaltningen satt upp ytterligare
något mer utmanande mål.
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4 Personalredovisning
4.1 Antal anställda
Personal SAF 2018-12-31
Antal anställda

Vid årets slut var totalt 589 (566) medarbetare anställd inom förvaltningen
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 529 (90%) kvinnor och 60
(10%) män.
Sysselsättningsgrad

Av förvaltningens 589 medarbetare så arbetade 345 heltid (59%), fördelning
mellan könen är att 52% av kvinnorna arbetar heltid och 72 % av männen arbetar
heltid. Arbetet ”Heltid som norm” pågår inom Hallsbergs kommun, under åren
2018-19 är det främst inom social och arbetsmarknadsförvaltningen och åren
2020-21 kommer övriga förvaltningar inom kommunen att ingå i arbetet. Andelen
heltidsarbetande har ökat från 2017-12-31, då 48% arbetade heltid.

4.2 Personalomsättning och rekrytering
Personalomsättning och rekrytering
Det är 98 (148) medarbetare som lämnat sin tjänst inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Av dem har 52 (63) slutat på egen begäran och 18
(20) har gått i pension. För resterande del som lämnat förvaltningen har
förordnandet upphört, fått sjukersättning, bytt förvaltning etc.
Antal rekryteringsannonser har varit 77 st. Främst inom grupperna enhetschef,
socialsekreterare, sjuksköterskor och undersköterskor som omsättningen varit
högst.

4.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Av samtliga medarbetare har 52% (55%) varit sjuka färre än 5 dagar under året, så
kallad frisknärvaro.

Sjukfrånvaron var totalt 8,38 %. Sjukfrånvaron går i rätt riktning, en sänkning har
skett varje år de senaste tre åren. Antalet långtidssjukskrivna har också lägre. Ett
kontinuerligt och strategiskt arbete pågår för att sänka all sjukfrånvaro bland
annat tydligare rutiner för sjukanmälan och uppföljning, olika
arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud, rehabiliteringsriktlinjer
har tagits fram liksom en ny arbetsmiljöpolicy. Ett tydligare samarbete med
försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling leder också till
lägre sjukfrånvaro och en bättre arbetsmiljö.
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Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid
Långtidssjukfrånvaro >60 dagar
Total sjukfrånvaro kvinnor
Total sjukfrånvaro män
Total sjukfrånvaro -29 år
Total sjukfrånvaro 30-49 år
Total sjukfrånvaro 50 år -

2018-12-31
8,38
30,12
8,76
5,79
7,71
8,47
8,57
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2017-12-31
8,99
40,10
9,32
6,52
8,46
8,18
9,99

2016-12-31
9,71
43,59
10,17
5,90
7,13
9,92
10,22

2015-12-31
8.99

40,58
9,57
4,39
5,05
9,36
9,31

4.4 Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador och tillbud
Antalet anmälda arbetsskador under 2018 var 32 st, 20 olycksfall, 1 färdolycksfall,
11 hot och våld (brukare som hotar, slår, river, vrider om arm, gör nacksving på
personal, tar tag i hår och drar)

Antalet anmälda tillbud var 46 st, 30 hot och våld (klienter på IFO som hotat
personal på IFO, i huvudsak 1 klient), 16 övrigt varav 6 där ingen person varit
inblandad som exempelvis olåsta dörrar entré och reception, städpersonal lämnat
huvudnycklar kvar i dörr, provlarm ur funktion på IFO, dörr stod uppställd på IFO
vid flytt till andra lokaler, funktionslådan för e-post inte hanterats på 4 dagar i
receptionen, personal på IFO diskuterat ett ärende i korridoren när man upptäcker
att det sitter en besökare där, vilket det inte ska göra.
Många halkolyckor under året vid gång och cykelfärd när det varit isigt och
osandat.

Datum
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5 Ekonomi
5.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
I alla ekonomitabeller som redovisas i ekonomiavsnittet ingår inte budget och
utfall för Ensamkommande flyktingbarn och Integrationsenheten eftersom
verksamheterna helt finansieras av statsbidrag. I ekonomitabellerna ingår inte
heller projekt som finansieras av statsbidrag.

Nedanstående tabell visar nettobudget, utfall och avvikelse per kostnadsslag.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar ett underskott på cirka -1,1
mnkr.
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 2017
70 041
-386 899
-268 934
-1 085
-28 037
-88 843
-316 858

Utfall 2018
83 618
-413 048
-289 311
-1 347
-28 815
-93 575
-329 430

Budget 2018
76 087
-404 446
-288 248
-1 550
-28 536
-86 112
-328 359

Avvikelse
7 531
-8 602
-1 063
203
-279
-7 463
-1 071

Överskottet på intäkterna beror bland annat på att Arbetsmarknadsenheten har
fått mer intäkter än budgeterat från Arbetsförmedlingen. Individ- och
familjeomsorgen har också fått mer intäkter än budgeterat avseende återsökningar
från Migrationsverket och Försäkringskassan samt ersättning från
Integrationsenheten. Förvaltningen har dessutom fått ersättning i intäkter för
projektet ”Heltid som norm”. Intäkterna har ökat jämfört med 2017 vilket
huvudsakligen beror på att Arbetsmarknadsenheten har fått fler Extratjänster.
Personalkostnaden består av alla lönekonto inklusive arvode och
omkostnadsersättning som avser familjehemsvård och kontaktpersoner.
Underskottet på personalkostnaden beror bland annat på projektet ”Heltid som
norm” eftersom förvaltningen har fått ersättning för heltid som norm i intäkter.
Särskilda boende, hemtjänst, verksamheten för funktionshindrade och LSS har mer
eller mindre underskott på löner medan sjuksköterskegruppen har stort
överskottet på lönebudgeten. Personalkostnaderna har ökat jämfört med 2017
vilket till största delen beror på att Arbetsmarknadsenheten har haft många fler
Extratjänster. Övertidskostnaden har minskat med cirka 2 mnkr eller 19 % jämfört
med 2017 eftersom förvaltningen effektivt har jobbat med att minska övertiden.
Underskottet på övriga kostnader beror till största delen på kostnaden för köp av
sjuksköterskor från bemanningsbolag. Kostnaden för köp av sjuksköterskor
uppgår till 8 mnkr (5,4 mnkr 2017). Verksamheten redovisar dock ett överskott på
lönebudgeten på cirka 5 mnkr (3,3 mnkr 2017). Nettounderskottet på
sjuksköterskornas personalkostnad är därmed cirka -3 mnkr (-2,1 mnkr 2017).

Nedanstående tabell visar nettobudget, utfall och avvikelse per verksamhet inom
nämndens verksamhetsområde.

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2018
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för
funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Förvaltningsgemensamt
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Utfall 2017
-2 390
-113 799
-78 555

Utfall 2018
-2 680
-117 744
-85 191

Budget 2018
-4 430
-109 536
-84 419

Avvikelse
1 750
-8 208
-772

-27 300
-840
-48 718
-5 069
-316 858

-30 481
-1 036
-46 780
-2 444
-329 430

-30 623
-1 100
-50 626
-6 687
-328 359

142
64
3 846
4 243
-1 071

-40 187

-43 074

-40 938

-2 136

Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande
verksamhet såsom nämndens kansli, intäkter för utförda insatser och kostnader
för mat. Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej fördelat
budget.
Särskilda boende

Enheten ”Nattpersonal centrala Hallsberg” med en budget på cirka 3,6 mnkr som
jobbar inom hemtjänsten men organisatoriskt tillhörde särskilda boende har
flyttats till hemtjänsten i 2018 vilket är jämförelsestörande faktor när man jämför
2018 med 2017.

Inom området för särskilda boende finns förutom boendena även kostnader för
distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. Orsaken till underskottet
finns bland annat inom den ansträngda situationen inom kommunens
sjuksköterskeorganisation, där kommunen, i likhet med många andra kommuner
och landsting, har svårighet att rekrytera sjuksköterskor och måste köpa in
sjuksköterskor via bemanningsföretag. Sjuksköterskorna har ett underskott på
cirka -3,4 mnkr inklusive övriga kostnader. Särskilda boendens personalkostnader
exklusive sjuksköterskor har ett underskott på cirka -3,7 mnkr som bland annat
beror på brukare med behov av extra insatser. Hyresintäkterna visar ett
underskott på cirka -600 tkr på grund av att verksamheterna har omvandlat
permanenta platser till korttidsplatser och i vissa perioder haft tomma platser.
Hemtjänst

Enheten ”Nattpersonal centrala Hallsberg” med en budget på cirka 3,6 mnkr som
jobbar inom hemtjänsten men organisatoriskt tillhörde särskilda boende har
flyttats till hemtjänsten i 2018 vilket är jämförelsestörande faktor när man jämför
2018 med 2017.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på cirka -770 tkr och hälften av underskottet
avser löner. Resterande av underskottet beror bland annat på bilar och övriga
kostnader. Dagverksamheterna har dock en budget i balans.
Verksamheten för funktionshindrade

Verksamhetens underskott uppgår till cirka -2,1 mnkr varav personalkostnader på
cirka -2 mnkr. Underskottet på lönerna beror på överanställningar på grund av
äldre brukare som kräver extra resurser.
LSS (f.d. KSF)

Området utgörs av personlig assistans för både vuxna och barn, korttidsvistelse
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Datum

och fritidshem för barn enligt LSS och placeringar på externa LSS-boende för
vuxna. Verksamheten redovisar ett överskott på cirka 140 tkr på grund av lägre
behov av insatser för barn. Kostnaden har dock ökat i 2018 jämfört med 2017 och
det beror på att nya brukare som under 2017 placerades på externa LSS-boende
har i år haft helårskostnad.
LSS (f.d. BIF)

Området utgörs av ungdomsfritids för särskolegymnasieungdomar med behov av
tillsyn före och efter skoltiden samt skollov. Verksamheten har ett litet överskott
som beror på lägre lönekostnader än budgeterat.
Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt,
vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande
flyktingbarn som dock inte ingår i redovisningen. IFO har ett överskott på cirka 3,8
mnkr som bland annat avser öppenvård och försörjningsstöd samt
personalkostnad på grund av vakanta tjänster i början av året.
Arbetsmarknad och integration

Området består av Arbetsmarknadsenheten och Integrationsenheten.
Integrationsenheten ingår dock inte i redovisningen. Arbetsmarknadsenheten
uppvisar ett stort överskott på cirka 4,2 mnkr som bland annat beror på att
enheten fått mer intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat.
Nettokostnaden har minskat i år jämfört med förra året och orsaken är att
kostnaden inte har ökat lika mycket som intäkten har ökat.
Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten hör till området Individ- och familjeomsorg men redovisas för sig
eftersom verksamheten utförs på uppdrag av Migrationsverket. Kostnaderna för
verksamheten kan återsökas hos Migrationsverket. Statsbidragen för
verksamheten för år 2014 - 2017 översteg kostnaderna och en fond finns avsatt för
kommande ökade kostnader. Regeringen införde nytt regelverk med väsentligt
lägre ersättningsnivåer som började gälla 2017-07-01. Enheten redovisar ett litet
överskott på 40 tkr trots att verksamheten under året har fått osäker fordran på
cirka 690 tkr som avser år 2016 och 2017. Verksamheten antog att fordran skulle
avslås av Migrationsverket och räknade därför inte beloppet med fordran hos
Migrationsverket. Årets faktiska resultat är därmed underskott på cirka -650 tkr.
Integrationsenheten

Verksamheten hör till området Arbetsmarknad och integration men redovisas för
sig eftersom verksamheten finansieras av statsbidrag från Migrationsverket.
Statsbidragen för verksamheten har de senaste åren överstigit kostnaderna och en
fond finns avsatt för kommande ökade kostnader. Enheten uppvisar även i år ett
överskott på cirka 4,4 mnkr som också bör avsättas till fonden.
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Nedanstående tabell visar nettokostnaden på placeringar, försörjningsstöd mm.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Utfall 2017
-7 283
-17 620
-7 546
-5 154
-37 603

Utfall 2018
-9 433
-18 179
-6 128
-4 442
-38 182

Budget 2018
-9 402
-18 299
-7 394
-5 654
-40 749

Avvikelse
-31
120
1 266
1 212
2 567

Externa boende LSS har budget i balans men kostnaden har ökat i 2018 jämfört
med 2017 och det beror på att nya brukare som under 2017 placerades på externa
boende har i år haft helårskostnad.
Institutionsvård och familjehemsvård redovisar ett litet överskott. Öppenvård
uppvisar ett överskott på cirka 1,3 mnkr varav cirka 600 tkr avser överskott på
löner på grund av personalbrist i början av året. Resterande av överskottet beror
på brist på kontaktpersoner och omplaceringar till institutionsvård.
Försörjningsstöd uppvisar ett överskott på cirka 1,2 mnkr och nettokostnaden har
minskat med cirka 700 tkr jämfört med 2017 vilket beror på att verksamheten har
fått mer intäkter än budgeterat avseende återsökningar från Migrationsverket och
Försäkringskassan samt ersättning från Integrationsenheten.

5.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Medicinskåp
Totalt

Utfall 2018
-695
-150
-166
-1 011

Budget 2018
-1 100
-400
-500
-2 000

Avvikelse
405
250
334
989

Förvaltning har begärt överföring av överskottet på 700 tkr eftersom man under
2019 kommer att köpa resterande medicinskåp och dessutom kommer att betala
fakturor för beställda inventarier.
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6 Policyer och planer
6.1 Integration och etnisk mångfald
Plan för integration och etnisk mångfald
Uppdrag
Medborgarnas
delaktighet
Arbeta för att ingen i
Hallsbergs kommun
ska känna sig
diskriminerad eller
utsatt för kränkande
behandling.

Varje hushåll skall få
information om
denna plan.
Informationsmaterial
anpassas efter olika
gruppers behov och
kunskap, ha ett
lättillgängligt innehåll
och ges ut på olika
språk.

De politiska partierna
skall verka för en god
representativitet i
nämnder och
styrelser.
Samhällsplanering
och bostäder.
Bostäder ska
utformas så att alla
människor får en bra
och ändamålsenlig
bostad.
I kommunens
kommande
översiktsplan ska
eftersträvas en
blandning av
upplåtelseformer för
att på sätt medverka
till valfrihet i boendet.
Kommunen skall vid
projektering av nya
större och mindre
bostadsområden

För

Om

Med

Information på
samhällsorienteringe
n för nyanlända om
diskrimineringslagen
i teori och praktik

Information på
samhällsorienterin
gen för nyanlända
om
diskrimineringslag
en i teori och
praktik.

·
Översättning av
informationsmaterial
,
samhällsinformation,
för olika
språkgrupper.·
Utbildning till
nyanlända har
genomförts på
modersmål. ·
Sammanställning av
aktivitetskalender för
aktiv fritid för
utrikesfödda
kommuninvånare ·
Direktservice för stöd
och vägledning på
Arbetsmarknads- och
integrationsenheten
2 dagar/v.

Integrationsenhete
ns utbildning med
och om möjligheten
att ”Starta eget
företag”.

Samtliga nyanlända
flyktingar som
anvisats till
Hallsbergs kommun
har blivit erbjudna
hyreslägenheter med
förstahandskontrakt.

Information om
flyktingmottaga
nde och
bosättning till
privata
hyresvärdar.

Av

Information
om den
nystartade
eritreanska
föreningen·
Information
om lokal som
kan användas
som moské i
Hallsbergs
tätort

170 nyanlända
flyktingar har
hittat egna
bostadslösning
ar i Hallsbergs
kommun 2018.
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Uppdrag
särskilt planera för att
motverka
bostadssegregation.
Kommunen skall
verka för att skapa
gemensamma
mötesplatser för
invånarna.

Arbete och
försörjning
Att stödja och hjälpa
personer in på
arbetsmarknaden.

* medverka vid
bedömning och
kartläggning
* motivera och
vägleda
* erbjuda
kompetenshöjande
insatser tex
utbildning

* skapa kontakter
med arbetsgivare som
kan hjälpa till med
praktikplatser eller
arbetsträning. samt
att erbjuda
feriearbete för
ungdomar.
* söka medel via EU:s
fonder och ha
arbetsförmedlingen
som partner i projekt
och insatser för att nå
målet.
Kultur och Fritid

För

Om

Att hitta bra
träningsplatser på
reguljära
arbetsmarknaden.
Nyanlända och
utrikesfödda med
lång vistelsetid i
Sverige genom
samhällsorientering
och
arbetsmarknadsutbil
dning. Erbjuda
utbildning i svenska
för invandrare.
Vårdsvenska för
utrikesfödda.
Se ovan

ESF- Projekt ALL IN
för långtidsarbetslösa
som uppbär
försörjningsstöd.
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Med

Av

Särskild riktad
insats för att skapa
attraktiva
livsmiljöer och
aktiv fritid genom
att tillsätta
tidsbegränsade
tjänster som
integrationspedago
ger.

Startat
föreningar.

Informerat
näringsliv och
ideella sektorn
på målgrupper
som behöver
stöd ut i arbete.

Utbildning i
arbetsmarknadsku
nskap och
livsstilskunskap,
samt
samhällsorienterin
g.

Ökad
anställningsba
rhet.

Information till
näringslivet om
arbetskraftsrese
rven främst
består av
nyanlända.
Det finns bra
och stabil
arbetskraft att
erbjuda.
Föreläsning om
eritriansk och
syrisk kultur och
samhälle för
kommunanställ
da och
allmänheten.

Upprätta
handlingsplaner för
gemensamplanerin
g mellan
arbetssökande och
AMI.

Informerat
hyreslediga lokaler
för föreningsliv.
Information om
etablerade
mötesplatser på de
olika tätorterna.

Projektinsatser
genom
Arbetsmarknads- och
integrationsenheten
för att vara en del i
kompetensförsörjnin
gen ex
Hemtjänstprojektet,
projekt Nykraft och
projekt ALL IN.
Arbetsträning i
kommunal regi efter
deltagarnas behov.
Förfinad
arbetsförmågebedöm
ning.

Sida

Nyanlända har
besökt
näringslivet på
egen hand
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Uppdrag
Hallsbergs kommun
ska verka för att alla
får tillgång till
information om
kultur- och
föreningslivet.
Planera för
mötesplatser både ute
och inne, där
kulturverksamhet och
fritidsverksamhet kan
bedrivas i både öppen
och organiserad form.
Främja
förutsättningar och
aktivt stimulera alla
invånare att delta i
kommunens kultur-,
förenings- och
idrottsliv.
Äldre och
funktionshindrade
Äldre invandrare ska
ges möjlighet att få
undervisning i
svenska och
samhällskunskap

Kommunen som
arbetsgivare
Ingen anställd blir i
sin anställning utsatt
för rasism,
främlingsfientlighet,
trakasserier eller
diskriminering.
Personalsammansättn
ingen i Hallsbergs
kommun återspeglar
kommuninvånarnas
sammansättning
avseende kön, etnisk
mångfald samt
åldersfördelning.
De anställda ska
erbjudas fortlöpande
kompetensutveckling
f ör att öka
kunskaperna om
mångfald och
integration.
Vid rekrytering ska
etnisk mångfald och
en jämn kön- och
åldersfördelning
eftersträvas

För
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Om

Med

Information till
föreningslivet
om att skapa
mötesplatser för
integration.

Integrationspedago
ger lotsar barn- och
unga till aktiviteter.

Av

Alla nyanlända
oavsett härkomst får
erbjudande om
utbildning i svenska
för invandrare och
samhällsorientering.
Information på
arbetsplatsträffa
r om nyanländas
etablering på
arbetsmarknade
n.

Föreläsning om
eritreansk- och syrisk
kultur och samhälle
för
kommunanställda.

6.2 Folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg för äldre i Örebro län 2016-2018
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Handlingsplanens målområden:
•
•
•
•
•

Främja hälsa och förebygga ohälsa
Förebyggande arbetssätt och rehabilitering
God psykisk hälsa för den äldre
God vård vid demenssjukdom
God läkemedelsbehandling för äldre

Regional utvecklingsstrategi och målbild

Med utgångspunkt i RUS kommer tre handlingsplaner inom området att tas fram.
Dessa kommer att fungera som en gemensam vägvisare för den regionala
samverkan:
•
•
•

Handlingsplan för en god, jämlik och jämställd hälsa
Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg
Handlingsplan för social välfärd

Övergripande politiskt styrdokument för samverkan inom området folkhälsa,
social välfärd samt vård och omsorg är den regionala utvecklingsstrategin, RUS,
Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län , 2018 – 2030. Ett prioriterat område är
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. Det vill säga att antalet
målområden minskas något.
Folkhälsoarbetet pågår i Södra länsdelen, ett samarbete mellan Regionen och
kommunerna, med en överordnad gruppering samt tre arbetsgrupper där man
inriktat arbetet utifrån de tre prioriterade områdena:
Äldres hälsa

Barn och ungdom

Vuxen och missbruk

Inom området barn och ungdom arbetar man i ett treårigt projekt tillsammans
med socialstyrelsen och skolverket för tidiga samordnade insatser som riktar sig
till barn i mellanstadieåldern.

Inom området äldres hälsa har man redan 2012 i Hallsbergs kommun infört
värdighetsgarantier inom särskilt boende. Syftet med de lokala
värdighetsgarantierna är att tydliggöra hur äldreomsorgen arbetar för att ge äldre
möjlighet till självbestämmande och delaktighet, hur den enskildes integritet
värnas och hur man får ett gott bemötande. Att införa värdighetsgarantier innebär
att man ger utfästelser för hur äldreomsorgen ska bedrivas. Den äldre och dennes
anhöriga ska känna till garantin, veta hur man lämnar klagomål i händelse att
kommunen inte lever upp till utfästelserna samt känna att de eventuella
klagomålen tas tillvara.
Individen har ett stort egenansvar för sin hälsa. Kommunens ansvar är att skapa
förutsättningar för individen att utöva sitt egenansvar.

Ett långt liv ska innehålla så många friska år som möjligt. Det är aldrig för sent att
satsa på god hälsa. Enligt forskningen bör förebyggande och hälsofrämjande
insatser främst ske inom fyra områden, de så kallade fyra hörnpelarna för ett gott
åldrande; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet samt goda
matvanor (Statens folkhälsoinstitut, 2009). Det hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande arbetet är värdefullt ur flera aspekter. Dels påverkar det
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livskvaliteten positivt för den enskilde, dels ger det ekonomiska fördelar ur ett
samhällsperspektiv. Allt fler äldre bor kvar hemma och många är ensamboende.
Därför är aktiviteter och att bryta den sociala isolering viktiga faktorer att arbeta
med.

Den fysiska och psykiska hälsan kan stärkas och ohälsa undvikas eller fördröjas.
Anhörigvårdare är en viktig resurs i vård- och omsorgsarbetet och de behöver
därför erbjudas ett flexibelt och individuellt utformat stöd samt avlastning, för att
underlätta deras situation och främja deras hälsa. Även inom äldreomsorgens
verksamheter är ett säkerhetsfrämjande och förebyggande förhållnings- och
arbetssätt viktigt. Ett förebyggande arbete där man erbjuder individuella åtgärder
utifrån genomförda riskbedömningar ger stora vinster, till exempel genom att
förebygga fall och fallskador, tryckskador, undernäring med mera.

Med tidiga och kvalitetsmässigt bra insatser av hälsofrämjande och
rehabiliterande art från arbetsterapeuter och hälsoutvecklare kan ökade vård- och
omvårdnadsbehov förebyggas eller fördröjas och fler goda år läggas till livet.
Samverkan med regionens fysioterapeuter är också ett viktigt inslag i det
förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Strategier vi fokusera på är
•
•
•

•

Öka samverkan med föreningslivet/folkbildning/civilsamhället (så som
väntjänst, teater, musik, idrott, information, prova på cirklar)
Främja och utveckla befintliga mötesplatser som är aktiverande och
stödjande med möjlighet till samvaro, friskvård och meningsfulla aktiviteter
(dagcentraler)
Bygga upp en förebyggande enhet för både äldre som har och inte har
äldreomsorg. Syftet är dels att arbeta med förebyggande hembesök,
seniordagar och hälsofrämjande insatser för att förebygga och fördröja ökade
vård- och omsorgsbehov, dels att stärka det förebyggande och rehabiliterande
arbetssättet. Detta kan ske via arbetsterapeuter seniorlotsar och
hälsoutvecklare
Vidareutveckla vårt närståendestöd för att förebygga ohälsa hos dagens
anhörigvårdare när de själva blir äldre

6.3 Handikappolitiskt program
1.1Handikappolitiskt program

Socialnämndens verksamhet kan delas upp i en myndighetsdel och en
utförandedel som ansvarar för att besluten verkställs. Beslut om bistånd/insatser
föregås av behovsbedömning. Bistånd/insatser får man för det som man inte
klarar själv och när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Den som får bistånd har fortfarande ansvar för sig själv och för sin situation.
Målsättningen med biståndet/insatserna är att stärka förutsättningarna att leva ett
oberoende liv.
Den vanligaste insatsen är hemtjänst i det egna boendet. När man inte längre
klarar eget boende med hemtjänst Socialtjänstlagen (SoL) och/eller
hemsjukvårdsinsatser Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kan man söka bistånd för
särskilt boende.
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Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)
Denna lag är en rättighetslag och riktas till en viss personkrets:
•
•

personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom
• personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd och service
Socialförvaltningen erbjuder insatser som finns enligt LSS dessa är råd och stöd,
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12
år, boende med särskild service samt daglig verksamhet.
Vi har även ansvar för insatser till personer som har psykiska funktionshinder.
Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar är boendestöd och
sysselsättning som kan ansökas om hos biståndshandläggarna. Personer med
psykiska funktionshinder som inte kräver något bistånd kan erbjudas
dagverksamhet.

Vi ansvarar för att den personal som arbetar med funktionshindrade har den
kunskap och får den kompetensutveckling som krävs för att utföra ett gott arbete.

Socialnämnden har ansvar för hemsjukvården. Det finns sjuksköterskor och
arbetsterapeuter anställda. Vem som får hemsjukvård avgörs genom en
samordnad vårdplanering mellan kommun och regionen. När behov av
rehabilitering och hjälpmedel finns kan man ta kontakt med arbetsterapeuten
direkt.

Socialnämnden håller i det kommunala handikapprådet och har möten 4ggr/år.

6.4 Sponsringspolicyn

6.5 ANDT-policy
Förvaltningen har deltagit i Samsyd. Samsyd är ett samarbetsforum i
sydnärkekommunerna där vi arbetar med främst ungdomsfrågor såsom
tobaksbruk och droger.

I Samsyd arbetar vi också efter en ny modell för minskande av ungas tobaksbruk,
TOBAKSTRIANGELN.
Där samarbetar skolpersonal, Polis och kommunens tobakshandläggare.

Vi har deltagit i arbetet med att en ny tobakspolicy ska tas fram och parallellt med
detta ska även planeringen för Tobacco End-vandringen genomföras under våren
2019.

Vi har vidare deltagit i ett arbete tillsammans med Transtenskolan. Syftet har varit
att arbeta för en tobaksfri skoltid. Utbildning i Sydnärkesmodellen är genomförd
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för all skolpersonal. De har dock inte börjat att arbeta i metoden än, för det
behöver förankras mer i personalgruppen. Uppföljning kommer att ske i början av
2019. Allèskolan har sin egen ANDT-samordnare, men där pågår också ett arbete
för en rökfri skoltid. Där är det dock problematiskt eftersom att Sydnärkes
utbildningsförbund, SUF, inte har rök- eller tobaksfri arbetstid för personal.
Samarbete har under 2018 inletts med personal som arbetar på ungdomsgården
Kuben. Syftet med detta är att arbeta tillsammans med personalen som har
direktkontakt med ungdomar och även att ha någon att bolla med i det framtida
ANDT-arbetet
Kommunerna i Sydnärke har under 2018 genomfört Kontrollköp i butiker som
säljer tobaksvaror.

Resultatet av 2018-års kontrollköp var att ingen av de undersökta butikerna sålde
till ungdom under 18 år. Kommunens tillsyn 2018 har också inneburit arbete
tillsammans med Polis och Skatteverket samt handläggare från andra kommuner.
Kommunens tobakshandläggare har också medverkat i
utbildning/kunskapsspridning inom främst illegal tobakshantering både i
Västmanland och Dalarnas län.

Den 1 juli får vi en ny tobakslag som bland annat innebär tillståndsplikt för
detaljhandeln.

Kommunen har påbörjat arbetet med nya riktlinjer för tobakstillstånd och tillsyn.

Kommunens alkoholhandläggare har genomfört tillsyn enligt de tillsynsplaner
kommunen har beslutat om. Handläggaren har under 2018 genomfört utbildningar
för restaurangpersonal och tillståndshavare i en kurs som heter Ansvarsfull
Alkoholservering . Detta är en utbildning där vi fortbildar serveringspersonal i
gällande regler.
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7 Verksamhetsmått och nyckeltal
7.1 Tabeller
Nyckeltal
Antal brukare i hemtjänst
(exkl larm, mattjänst)
Antal trygghetslarm
Beläggningsgrad totalt, i
genomsnitt
Beläggningsgrad
brukartid, i genomsnitt
Antal vårdplaneringar USÖ
varav Hemgång
varav korttids
Antal inflyttningar
demensboende
Institutionsplaceringar
varav vuxna, antal dygn
gn dygnskostnad
varav barn, antal dygn
gn dygnskostnad
Familjehem, antal dygn
gn dygnskostnad
Försörjningsstöd, belopp
Antal hushåll
försörjningsstöd under
året
Genomsnittlig bidragstid
försörjningsstöd
Personer med personlig
ass (SFB) vuxna
Personer med personlig
ass (SFB) barn
Personer med personlig
ass (LSS) vuxna
Personer med personlig
ass (LSS) barn
Personer med bostad med
särskild service, vuxna
Personer med placering
externt, antal dygn
Personer med
korttidsvistelse, antal
dygn, vuxna
Personer med
kollovistelse, antal dygn,
barn
Personer med
korttidsvistelse, antal
dygn, barn
Personer med
korttidstillsyn, antal barn
Personer med ledsagning,
vuxna
Personer med ledsagning,
barn
Personer med
kontaktperson, vuxna
Personer med
kontaktperson, barn
Personer i daglig
verksamhet

2016
281

2017 DÅR
257

2017
241

2018 DÅR
216

2018
230

61

58

58

58

57

439
80
161
98
54

388
77
135
81
54
25

381
77
226
136
90

396
77

409
75

98
63
35

166
94
71

22
1 209
1 761
2 284
4 372
9 107
911
4 690 000
180

18
640
1 704
975
2 973
6 744
942
3 491 000
219

21
1 209
1 914
1860
2836
11899
918
5 154 000
264

20
734
2 249
1018
2862
7505
884
3 583 000
244

27
1 364
2 020
1 807
3 070
13 334
833
4 442 000
296

6,7 mån

7 mån

10 mån

12 mån

7,9

8

8

8

8

15
5
2

31

15
5
2

31

13
6
2

31

13
6
2

31

1 315

2 651

1 696

2 941

43

43

47

47

721

1 556

750

1 156

8

10

7

8

2

2

68

22

143

170

256

25

26

21

21

27

29

30

72

75

69

70

9

7

1
5

2
4

Datum
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Personer med beslut om
boendestöd/sysselsättning
(SoL)
Antal platser korttidsvård
(SoL/SÄBO)
Antal platser i vårdboende
Personer boende i
servicelägenhet
Personer med
hemsjukvård
Personer med mattjänst
ABO Vuxen
EBO Vuxen
KVOT Vuxen
Sekundär Vuxen
Anknytning Vuxen
Anknytning EKB
ABO Barn
EBO Barn
KVOT Barn
Sekundär Barn
Anknytning Barn
Anknytning Barn 2

Uppdrag
Arbetspraktik
Arbetsträning
Förstärkt arbetsträning
Feriearbete

11
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67

67

66

65

10

10

11

11

145
117

146
117

146
100

144

132

121
15
57
0
5
8
5
7
26
0
8
16
8

105
5
77
0
0
11
0
1
47
0
0
20
0

89
5
50
2
0
14
1
6
28
3
0
11
2

305

296

Uppdragsgivare
AF
AF/FK
52
16
2

Klargöra arbetsförmåga
7
Beredskapsanställda
25
Sysselsättning
Basala krav
15
Kommunens aktivitetsansvar
ungdomar 16-19 år
Verksamhetens för
funktionshinder - extern daglig
träning
Resultat - Särskilt riktade insatser 2018
Utbildningskontrakt
14
Extratjänster i kommunen
58
ALL-IN ESF-projekt
Hemtjänstprojektet
7
Nykraft-Hälsofrämjande projekt
Resultat - Övriga uppdrag
Egen försörjning genom eget
29
lönearbete
Finsam-mottagningsteam
3
Studier
8
Praktik
Pension
1
Flytt
4
Åter till uppdragsgivaren
30
Sjukdom
4
Försörjd av annan myndighet

SOC
11
8

4

21
31

37
2
5

2
16
12
4

144
96

281

FRIV

277

94
6
85
2
0
22
1
6
40
5
0
15
3

IK/KAA

211 i
kommunens
regi och 99 i
föreningar

12
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8 Framtiden
Inom förvaltningen finns problem med att rekrytera personal. Det gäller både
omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och socionomer som under det gångna året
varit svåra att rekrytera. Hemtjänst står inför svårigheten att rekrytera
omvårdnadspersonal med adekvat utbildning och körkort. Diskussionerna om hur
arbetet med vård och omsorg ska bli attraktivare behöver lyftas på ett högre plan
och också vad som behövs för att unga människor ska vilja ta körkort. Kanske ska
det finnas en egen inriktning på omvårdnadsutbildningen som riktar sig mot
hemtjänst och där körkort ingår? Kompetenshöjning är ytterligare en utmaning för
att sedan kunna behålla den rekryterade personalen. Kompetenshöjning är något
som många i våra olika personalgrupper efterfrågar och har behov av.
Välfärdsteknik så som digitalisering och användandet av tekniska hjälpmedel är
något vi börjat diskutera och som behöver arbetas mycket med framöver både
gällande kompetens samt att ta tillvara rätt hjälpmedel i rätt tid till rätt person
med rätt kompetens. Det kommer också att behöva avsättas mera medel för att
fortsätta det påbörjade arbetet.
Hemtjänst

Vi måste bli bättre på att använda tekniska hjälpmedel och att digitalisera där det
är möjligt. Analysera vilka tjänster som kan ersätta personal av en robottjänst samt
tänka vidare kring vilka tjänster vi kommer att behöva för att hantera tekniken i
framtiden. Det är också svårt att rekrytera och att behålla enhetschefer inom
hemtjänst. En anledning är de stora personalgrupperna. En annan är att yrket är
komplext med allt sjukare äldre som är hemma allt längre vilket ställer stora krav
på enhetscheferna idag. Både vad gäller kompetens och resurser, ekonomiska och
tillgång på personal och personalens arbetsmiljö. Vi behöver verkligen fundera
över vad vi kan göra för att attrahera människor att vilja bli enhetschefer inom
vård och omsorg.
Särskilda boenden, SäBo och Hälso- och sjukvårdsenheten, HSL

Utmaningar för framtiden gällande verksamhetsområdet är att utveckla tydliga
arbetsmetoder för att arbeta förebyggande, rehabiliterande med fokus på
individers egenansvar för att säkerhetsställa fortsatt hög kvalité i framtiden genom
att utveckla trygg hemgång genom utredningsteam, utöka välfärdsteknik samt att
ha mer brukarfokus. Minska andel sjukskrivningar för att nå kontinuitet för våra
brukare är också en utmaning att arbeta med.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

VFF har behov av att förse personal med en bättre IT miljö samt för att kunna
utveckla arbetet med välfärdsteknologi.

Verksamheten har haft ökade personalkostnader under året. Anledningen till detta
är att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer tillsyn/närvaro av personal.
Under året har en del brukare blivit äldre och dem har sluta eller minska sin tid på
daglig verksamhet. Detta medför att fler blir hemma i sitt boende under dagtid.
Stödpedagogen inom personliga assistans behöver ett kontor för att få en bra
arbetsmiljö. Denna funktion samarbetar med medarbetarna inom personlig
assistans, vilka alla arbetar på olika arbetsplatser i brukarnas hem, och har därför
inte har några egna arbetsrum.
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Målet för socialpsykiatrin är att fortsätta arbeta fram tydliga genomförandeplaner
för att nå utveckling och självständighet hos brukarna. Förhoppningen är att
brukarantalet ska minska som ett resultat av arbetet med tydligare målsättningar
för utveckling hos varje individ. Boendepedagogens uppgift som handledande
funktion i de metoder som används är ett viktigt instrument för att nå
självständighet. Dock är det ett arbete som sträcker sig över lång tid.
Samarbetet med samverkanspartners är en annan viktig del för att skapa
förutsättning för utveckling. Det möjliggör att vi kan se hela individens situation
och se hur vi alla kan hjälpas åt för att varje insats ska ha tänkt effekt. Samverkan
med både Allmänpsykiatrin och Habiliteringen är en viktig del i arbetet.
Socialpsykiatrins bilar behöver bytas ut då de är i dåligt skick och mycket tid och
pengar går åt till reparationer.

Daglig verksamhet och ungdomsfritids är de enda enheterna som ännu inte har en
anställd stödpedagog. Under 2019 bör det inrättas en stödpedagogtjänst som
riktar sig till all daglig verksamhet samt ungdomsfritids Svalan.
Vi har väldigt duktiga och engagerade medarbetare som alla tar sitt ansvar för att
utveckla verksamheten utifrån uppsatta mål. Tyvärr är lokalfrågan ett stort
orosmoment i det vardagliga arbetet.
Svalans lokaler är inte anpassade för ungdomar med stora fysiska
funktionsnedsättningar och en planering bör göras för hur vi ska kunna möta
dessa behov i framtiden.

Under hösten så har några medarbetare på Svalan, fått utökad tjänstgöringsgrad
och fyller sin arbetstid genom att arbeta i daglig verksamhet vid planerat behov.
Individ- och familjeomsorgen, IFO

En utmaning vi står inför är att rekrytera nya familjehem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer bland annat på grund av att konsulentsstödda
familjehemskonsulenter rekryterar familjehem som kan erbjudas högre
ersättningar av företagen. Barn- och familjeenhetens nya familjehemsenhet har nu
möjlighet att börja marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun att arbeta
som familjehem åt, och det blir en möjlig nystart att kunna rekrytera egna resurser
för kommunen.
Vid granskning av ärenden gällande försörjningsstöd går det att utläsa att vi har
flertalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt ifrån
arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa försörjningsstöd varje
månad. Ofta har dessa familjer en låg- eller ingen ersättning från andra
myndigheter exempelvis Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar inte med
dessa personer då de bedöms stå alltför långt ifrån arbetsmarknaden. Ett antal är
långtidssjukskrivna nyanlända och saknar därför rätten till sjukersättning från
Försäkringskassan. Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att
dessa personer sannolikt inte kommer att komma ut på arbetsmarknaden i närtid
och i en del fall inte innan pensionsåldern. Detta har och kommer att påverka
prognos och budgetnivå gällande försörjningsstödet över tid.
Ytterligare en stor utmaning är lokalerna på Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen och arbetsplatserna för socialsekreterarna. Våra
lokaler och kontor är inte anpassade för antalet medarbetare på IFO.
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Socialsekreterarna delar idag rum och samtalsrum saknas idag i nuvarande
lokaler.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens (AMI:s) främsta utmaningar är en
verksamhet i tiden som följer den nationella arbetsmarknadspolitikens tvära kast
och samtidigt uppfylla politikens lokala mål.

AMI:s uppdrag och operativa del inom arbetsmarknadspolitiken består i att
arbetsträna arbetssökande kommuninvånare för att förbereda dem för arbetslivet
och göra dem anställningsbara, medan politikens mål är snabbaste vägen till
självförsörjning.
Integrationsenheten har liksom tidigare ambitionen att klara den anvisade
bosättningen inför 2019 prognosen för länstal kommer bli lägre än tidigare år. En
utmaning som verksamheten ständigt arbetar med är att ha ett bredare utbud av
Integrationsinsatser och öka samarbetet med ideella sektorn.
Det finns många möjligheter att bidra till kommunens kompetensförsörjning och
det har över tid visat sig att AMI:s har bra och stabil arbetskraft att erbjuda!
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Förtroendeuppdrag som omfattas av

1

bestämmelserna
Arvoden och kostnadsersättningar utgär till förtroendevalda kommunen. Med
i

förtroendevalda avses ledamöter och ersättare fullmäktige, styrelsen, nämnder,
i

fullmäktigeberedningar samt revisorer enligt KL 4 kap 1

9.

Dessutom omfattas av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ersättare och
revisoreri

kommunens helägda

aktiebolag och stiftelser.

Arvoden

2

Arvoden utgär som sammanträdesarvode, förrättningsarvode och ärsarvode.
Arvodesniväerna justeras per den 1 januari varje
Iigger

till

är.

Riksdagsledamotsarvodet

grund förjusteringen.

Högst tvä sammanträdesarvoden och/aller förrättningsarvoden utbetalas per dag.
|

de

fall

fätt tvä

där kommunfullmäktige sammanträder

arvoden utbetalt, utgär

ett tredje

samma dag som

förtroendevald

arvode för kommunfullmäktiges

sammanträde.

Sammanträdesarvode

2.1

Samma nträdesarvode

utgär för följande aktiviteter:

Sammanträde med kommunfullmäktige
Fullmäktigeberedning

Kommunstyrelsen och övriga nämnder
Nämndutskott
Revisorernas sammanträden
Styrelser och stiftelsers

sammanträden.

Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare fär ett helt sammanträdesarvode.

Endast ett sammanträdesarvode utgär oavsett sammanträdets längd.

Ett helt

arvode utgör 1 procent av riksdagsledamöternas amade. Direkt pä

varandra följande sammanträden berättigar bara

till

ett arvode.

Förrättningsarvode

2.2

Förrättningsarvode utgär efter beslut av nämnd, utskott

ordförande. Beslut av ordförande ska anmälas

Exempel pä

.

till

till

nämnd

aktiviteter för vilka förrättningsarvode kan beslutas utgä:

Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper

.

eller

nämnd.

Kurs, konferens eller studieresa

.

lnformationsmöten

.

Överläggning

med förvaltningschef eller annan

anställd
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.

Uppdrag som kontaktpolitiker

.

Förhandling eller förberedelse inför förhandling
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eller liknande

med

motpart till

kommunen
.

.

med företrädare för annat kommunalt organ än det egna
Sammankomst med kommunalt samrädsorgan och intressentsammansatt
Överläggning

organ
.

Besiktning och inspektion

.

Överläggning

'

Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för revisionsuppdrag

med utomstäende myndighet eller organisation

Förrättningsarvode utgär

med

beloppet av ett halvt sammanträdesarvode.

Ärsarvode

2.3

Ärsarvodet för kommunstyrelsens ordförande utgör 110 procent av
grundarvodet. Grundarvodet är

85%

av arvode för riksdagsledamot.

Övriga ärsarvoden beräknas utifrän grundarvodet. En förteckning över

ärsarvoderade uppdrag finns

med

ärsarvode

i

bilagan

till

detta dokument. Förtroendevald

om 40 procent eller mer har inte

sammanträdesarvode

rätt

till

inom den egna nämnden.

eller förrättningsarvode

För kommunstyrelsens ordförande och oppositionsräd utgär aldrig

sammanträdes-

eller förrättningsarvode.

Övriga ersättningar

3

Resekostnader

3.1

med sammanträde

Resekostnader samband
i

grunder

som fastställs

i

eller

motsvarande

det centralt tagna BIA- avtalet1

förtroendevaldes feste hosted eller arbetsplats

till

om

ersätts enligt

de

avständet frän den

sammanträdesplatsen

överstiger tre kilometer.

Traktamente utgär för aktiviteter utanför kommunen
fastställts för

kommunens

Billigaste färdsätt skall

Blir

ledamot

särskilt

sammanträde
3.2

eller

de grunder som

anställda.

användas och samäkning ske största möjliga utsträckning.
i

beordrad (utöver

av

kallelse)

kommunen

att närvara vid

motsvarande utgär reseersättning frän vistelseorten.

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning utgär

i

normalfallet för faktiskt inkomstbortfall enligt inth frän

arbetsgivare. Förtroendevald
vilket belopp,

har rätt

till

som kan

visa att

arbetsinkomst förlorats

BIA 2010-09-03, Sverige

men

inte

en schablonersättning utifrän sjukpenninggrundande

inkomst. Sjukpenninggrundande inkomst ska styrkas

1

enligt

Kommuner och

Landsting

med inth frän

& Arbetsgivarförbundet

Pacta.

till

18/ KS/ 185

försäkringskassan. Schablonbeloppet utgörs av

Rätten

försäkringskassan anmäld

med timmar eller dagar. Hur ersättning

sjukpenninggrundande inkomst delad

med schablonbelopp

till

beräknas regleras

i

bilagan.

ersättning omfattar ocksä nödvändig ledighet för förtroendevalde

till

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhällanden

anses

skäligt att

anslutning

till

den förtroendevalde

sammanträdet

eller

5(9)

i

med

övrigt när det inte kan

fullgör sine ordinarie arbetsuppgifter

i

direkt

motsvarande.

Vid tillämpning av ovanstäende stycke ska förtroendevald Vid

anmodan kunna

styrka nödvändig Iedighet.

Förtroendevald

med

om 40 procent eller mer har inte

ärsarvode

rätt

till

ersättning

för förlorad arbetsinkomst.

Ersättning förlorad semesterförmän

3.3

Förtroendevalda har

som fullmäktige

rätt

en schablonersättning för förlorad semesterförmän

till

beslutat enligt bilaga.

med

Förtroendevalda

ärsarvoden erhäller semesterersättning

genom

att

arvodet även utbetalas under sommaruppehället.
Förtroendevalda

med

motsvarande vad som

om 40

ärsarvode

procent eller mer har

skulle ha gällt enligt

rätt

ledighet

till

kommunens semesterbestämmelser

utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas pä sädant sätt att uppdraget

kan fullgöras.

3.4

Ersättning för barntillsyn

Ersättning utgär Vid deltagande

av barn

tillsyn

Om

som

värdas

i

i

sam manträden eher motsvarande,

den förtroendevaldes hem och som

för värd och

inte fyllt tolv är.

det finns särskilda skäl kan ersättning utges även för äldre ham. Ersättning ges

inte för tillsyn

som

utgär inte heller dä

utförs av

familjemedlem

eller

ham vistas kommunens
i

annan närstäende. Ersättning

barnomsorg. Ersättning utgär enligt

bilaga.

Ersättningen betalas direkt

till

den som har passat barnet. Denne

uppdragstagare. Ersättning betalas

kommun

3.5

göra detta

inte

om

använder

sig

säledes

räkning frän uppdragstagaren. Hallsbergs

betalar sociala avgifter pä ersättningen

Den som normalt
gratis

mot

blir

till

uppdragstagaren.

av den kommunale barnomsorgen har

det behövs för att kunna delta

Kostnader för värd och

tillsyn

i

sammanträde

av person

rätt att

eller liknande.

med

funktionsnedsättning eller svärt sjuk person
Ersättning betalas för kostnader

sammanträden

eller

som uppkommit till följd av deltagande Vid

motsvarande för värd och

tillsyn

av person

med

18/KS/185

funktionsnedsättning eller svärt sjuk person
bostad. Ersättning betalas clock

med

som

vistas

högst det belopp

i

6(9)

den förtroendevaldes

som

fullmäktige har

beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte för

tillsyn,

som

egen familjemedlem

utförs av

eller

annan

närstäende.

Särskilda kostnader för förtroendevald

3.6

med

funktionsnedsättning
Ersättning utbetalas för de särskilda kostnader

förtroendevald

motsvarande,

med funktionsnedsättning

om

de

inte ersätts pä

för resor, ledsagare, tolk och hjälp

annat

med

som kan uppkomma till följd av att

de|tar vid

sammanträden

Det gäller

sätt.

till

eller

exempel kostnader

inläsning av handlingar. Ersättningen

regleras enligt bilaga.

Rätt

3.7

till

föräldraledighet

med

Förtroendevald

ärsarvode

om

40 procent

eller

mer kan

beviljas

föräldraledighet och andra ledigheter motsvarande de bestämmelser

som

kommunanställda. Ansökan görs av den som behöver vara

gäller för

fränvarande frän

sitt

uppdrag. Kommunstyrelsen beslutar

om

ledighet och

utser ersättare.

Särskilda arbetsförhällanden

3.8
Rätten

till

m.m

ersättning omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhällanden

i

med

övrigt när det inte

kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie
arbetsuppgifter

Rätten

till

i

direkt anslutning

sammanträdet

ersättning omfattar tid för resa

motsvarande och

sammanträdet

tid för praktiska

till

eller

motsvarande.

och frän sammanträdet

förberedelser

i

anslutning

eller

till

motsvarande.

eller

Sjukledighet

3.9

För förtroendevald

med

ärsarvode och

annars är förhindrad att fullgöra
tvä

till

mänader

3.10

sitt

ska arvodet minskas

i

som

pä grund av sjukdom eller

uppdrag under en

tid

som

överstiger

motsvarande män.

Pensioner

För ärsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser

om

kommunal pension det kommunala pensionsreglementet. Vid beräkning
i

av underlag för visstidspension/avgängsersättning ska hänsyn tas även

arvoderade uppdrag frän

till

kommunen inom kommunalförbund, gemensam

nämnd, regionförbund och samordningsförbund och Iiknande.

18/ KS/ 185

Övriga förtroendevalda har rätt

till

ersättning för förlorad pensionsförmän.

Ersättningen ges form av ärliga avgifter
i

ärliga avgiften regleras

i

7(9)

till

Den

tjänstepensionsförsäkring.

DPF-KL. För att ersättning ska ges krävs att den

förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunale

förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.

4

Hur arvoden och ersättningar utbetalas

4.1

Sammanträdesa rvode

Sammanträdesarvode utbetalas

utifrän

den närvarolista som

sammanträdet. Närvaro signeras pä närvarolistan
4.2

cirkulerar pä

vid respektive

namn.

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utbetalas utifrän närvarolista. Närvaro signeras pä
närvarolistan vid respektive

4.3

namn.

Reseersättning

Kilometerersättning kan sökas pä närvarolista för

sammanträde

eller

förrättning.

4.4

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning söks pä blanketten Ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning kan sökas antingen för faktiskt förlorad arbetsinkomst eller

som

schablonersättning. För att fä ersättning för faktisk förlorad arbetsinkomst
krävs att arbetsgivaren styrker fränvaro och vilken inkomst

som

förlorats.

För att fä schablonberäknad ersättning krävs att den förtroendevalda

lämnar

in ett

inth frän försäkringskassan

om

sjukpenninggrundande

inkomst. Timersättning beräknas utifrän denne. Den förtroendevalda
intygar sedan hur

4.5

mänga timmars inkomst som

gätt förlorad.

Ersättning för förlorad pensionsförmän

Den förtroendevalda

ska visa att förtroendeuppdraget medfört minskade

tjänstepensionsavgifter.

4.6

Tidsfrister för att begära ersättning

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska sökas

inom

tre

mänader

frän

sammanträdet, clock senast februari för ersättning som avser äret innen.
i

Ersättning för förlorad pensionsförmän ska sökas senast

föregäende

är.

sammanträdet.

i

februari för

Övriga ersättningar ska sökas senast ett är efter

18/K5/185
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Utbetalning

4.7

Ersättningar och arvoden betalas ut mänadsvis.

Ärsarvoden betalas ut

5

med en tolftedel

per mänad.

Övrigt
Kostnadsfördelning mellan nämnder vid

5.1

gemensamma

aktiviteter

Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar den nämnd/styrelse som
Iämnar uppdraget.
nämnd/styrelse
kostnaden.

i

Om den förtroendevalde representerar sin

en

aktivitet är det

den nämnden/styrelsen som

Om enskilda förtroendevalda

kallas

till

att delta

i

en

en annan nämnd/styrelse är det den nämnden/styrelsen som
aktiviteten

som

stär för

aktivitet

kallar

av

till

stär för kostnaden.

Tolkning av arvodesbestämmelserna

5.2

Nämndsekreterare iordningställer underlag för arvoden och ersättningar
utifrän

inlämnade närvarolistor och arvodesbestämmelserna.

uppstär

om tolkningen

Om fräga

av bestämmelserna kan frägan hänskjutas

till

kommunstyrelsens arbetsutskott för avgörande.
5.3

Delegering

Kommunstyrelsen

fär besluta

om

ändringar den bilaga
i

som hör till

bestämmelser. Kommunstyrelsen fär vidaredelegera delar av denne
beslutanderätt

till

förtroendevald eller tjänsteperson.

dessa

18/KS/185

Bﬂagor
Bilaga

till

allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar

förtroendevalda

till
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Allmän information

1
|

Datum

kommunallagen (2017:725) 4 kap 9 29-32

bestämmelserna

Rätten

2

om kommunalt

till

i

de grundläggande

partistöd

Det lokala partistödet
representerade

finns

partistöd.

i

Hallsbergs

enlighet

kommun

med vad som

utgär

förskrivs

de partier som är

till

i

4 kap @ 29

i

kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd

3

Partistödet bestär ärligen av 20 prisbasbelopp för det är partistödet avser.

som

partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd
partier

som

är representerade

fördelas

i

like

AV

delar mellan de

kommunfullmäktige.

i

Övriga 18 prisbasbelopp ska fördelas mellan partierna iförhällande

till

anta|et

mandat kommunfullmäktige.
i

Därutöver tillkommer ett utbildningsbidrag

om

1000 kronor per är och mandat

fullmäktige att betalas ut frän kommunstyrelseförvaItningen

i

mot faktura pä

utbildningsinsats.

4

Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast
fastställd enligt

14 kap vallagen (2005:837).

Mottagare av partistöd ska ärligen lämna

som

in skriftlig

visar att partistödet har använts för det

kommunallagen.

Till

redovisning (senast 30juni)

ändamäl som enges 4 kap 29
i

5

i

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Ovanstäende ska lämnas

in

till

kammunstyrelseförvaltningen.

Ärlig utbetalning

Partistödet betalas ut ärligen

i

förskott underjanuari

mänad

fullmäktige. Har redovisning och granskningsintyg enligt

kommunallagen

inte lämnats in

till

efter beslut

4 kap 31 5

i

i

kommunstyrelseförvaltningen inom

föreskriven tid utbetalas inget partistöd för

1

vald ledamot är

Redovisning och granskning

5

6

mandat förvilken en

nästkommande

är.1

praktiken en viss eftersläpning avseende den nya granskningsfunktionen.
2019 betalas ut ijanuari 2019. Partierna ska senast den 30juni 2019 redovisa hur
partistöd använts. Fullmäktige ska met bakgrund av denna redovisning senast december

Detta innebär

i

Partistödet für

2018 ärs
2019 besluta

i

om

utbetalning för 2020.
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indexering av beloppen

Kommunsekreteraren justerar

ärligen

beloppen enlighet för förändringen
i

av arvodet för riksdagens Iedamöter.

Utgängspunkt för beräkning av arvoden för

2

förtroendeuppdrag
Arvoden

för

uppdrag

has motsvarande 85

enligt

vad som äterges nedan enges

i

procent av en

% av arvodet för riksdagens Iedamöter för

innevarande är (beslut

om

riksdagsledamöternas arvoden börjar gälla from

1 nov). Detta kallas grundarvode.

2.1

Pasta arvoden för förtroendevalda

% av grundarvodet

Kommunfullmäktige
Ordförande

5

%

1:e vice

1

%

2:e vice

1

%

Ordförande

2

%

Vice ordförande

1

%

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunstyrelsen
Ordförande

110

1:e vice

6

%

2:e vice

6

%

1:

e vice

KSAU

6

%

2:

e vice

KSAU

6

%

Oppositionsräd

60

%

%

Social-

Datum

Ärendenummer

Side

2018—12—17

18/ KS/ 185

4(7)

och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande

80%

1:e vice

5%

2:e vice

7%

Bildningsnämnden

80%

Ordförande
1:e vice

5%

2:e vice

7%

Drift-

och servicenämnden

30%

Ordförande
1:

e vice

4%

2:

e vice

6%

Valnämnden

2%
1%

Ordförande valär
Ordförande icke valär

Revisionen

Ordförande

2%

1:e vice

2%

2:e vice

2%

Ledamot

1%

Gemensam överförmyndarnämnd
nägon utav nedanstäende poster)

(de är Hallsbergs

kommun

innehar
\

Ordförande

7%

Vice ordförande

3%

Datum

Ärendenummer

Side

2018-12-17
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Hallbo

%

Ordförande

13

1:e vice

5

%

5

%

Ordförande

6

%

1:

e vice

3

%

2:

e vice

3

%

5

%

2:

e vice

HBAB

Partiföreträdare

Betalas inte

till

i

kommunstyrelsen

parti

kommunstyrelsen

som innehar uppdraget som ordförande

eller

uppdraget som oppositionsräd. För partier som

innehar sädant uppdrag ingär ersättning för uppdrag
övrigt arvode. Partiföreträdararvodet avser

förekommande kostnadsersättningar
anledning av arbete
ärsredovisning

2.2

Arvode

med

i

med

bl.

som

partiföreträdare

a täckande av alla

för deltagande

i

möten med

planeringsförutsättningar, budgetarbete,

mera.

Begravningsförrättare
för begravningsförrättning motsvarar tvä förrättningsarvoden per

begravning. Begravningsförrättare har

därtill rätt

till

ersättning för

nödvändiga resekostnader.

2.3

Vigselförrättare

Ersättning för vigselförrättare betalas ut av Länsstyrelsen. Utöver

Länsstyrelsens ersättning betalar Hallsbergs

förrättningsarvode per vigsel och

därtill

kommun

ett

ersättning för nödvändiga

resekostnader. Ersättning frän Länsstyrelsen betalas ut

föregäende

är,

samma

i

efterskott frän

rutin gäller för utbetalning av förrättningsarvode

och ersättning för resekostnader frän Hallsbergs kommun.

i

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-17
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Schablonberä knad ersättning för förlorad

3

arbetsinkomst
Förlorad arbetsinkomst

3.1

Styrkt belopp: prisbasbelopp för innevarande är

/165= maximalt timbelopp

Schablonberäknat belopp:
g';xkbenningfdag x

ar = ersättning/tim

120% x 30 da

165 timmar
s'|ukgenning{dag x 120

% x 365 dagar =ersättning/dag

260 dagar
För schablonbeloppen gäller

samma maximale

belopp som

vid styrkta

belopp.
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för tjänstgörande Iedamot eller
särskilt inkallad ersättare vid

sammanträden med kommunstyrelsen och

nämnderna samt dessa organs respektive
betalas ut enligt punkten 3.2

ersättningar

till

3.2

belopp

i

Allmänna bestämmelser för arvoden och

förtroendevalda

Närvarande ersättare har
styrkt

i

arbets- och beredningsutskott

enlighet

rätt

till

med de

ersättning för förlorad arbetsinkomst

allmänna bestämmelserna

i

övrigt.

Förlorad pensionsförmän

Schablonbeloppet beräknas enligt reglema
semesterersättning och ska utgöra 12

i

semesterlagen (1977:480)

% av utbetalad ersättning för

förlorad arbetsinkomst.

3.3

Ärsarvode

Kommunalräd och oppositionsräd har
arbetsdagar per

3.4
1

rätt

till

Iedighet

med

högst 40

är.

Sammanträdesarvode

% av riksdagsledamöternas arvode.

3.5

Förrättningsarvode

Förrättningsarvodet utgör ett halvt sammanträdesarvode.

3.6

med

Barntillsynskostnader

Innevarande ärs nrisbasbelopp/165 = maximalt belopp per timme
2

Maximalt belopp per timme

*

8: maximal ersättning per dag

om

Datum

Ärendenummer

Sida

2018-12-17

18/ KS/ 185

7(7)

Utökad barnomsorg, som beror pä kommunalt förtroendeuppdrag, är

inte

grund för avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan.

3.7

Kostnader för värd och

tillsyn

av person

med

funktionsnedsättning eller svärt sjuk person
Innevarande ärs grisbasbeloggjlö$ = maximalt belopp per timme
2

Maximalt belopp per timme x 8: maximal ersättning per dag

Ersättningen betalas direkt

Denne

blir

till

den som har

utfört

värden

säledes uppdragstagare. Ersättning betalas

uppdragstagaren. Hallsbergs
ersättningen

till

kommun

uppdragstagaren.

eller tillsynen.

mat räkning

betalar sociala avgifter pä

frän

Förvaltningschef/områdeschefer informerar
§ 20

Meddelanden
§ 21

2019—01-28

Meddelanden
Nedanstäende meddelanden ﬁnns
1.

att läsa

Dnr 19/SAN/19

Hallsbergs kommunz‘ Kontaktpolitiker

2.

met Socian euren Örebro

län.

Dnr 19/SAN/46

Region Orebro
värden:

3.

vid sammanträdet 2019-02-06.

län: Projekt

En modell

Bams delaktighet och insatsemas

utfall

inom den

sociala

hama-

för regionalt utvecklingsarbete.

Dnr 19/SAN/47-1

Arbetsförmedlingen: Information

om borttaget statsbidrag vid utbildningskontrakt.

Dnr: Af-2018/0061 1300.

4.

Dnr 19/SAN/48-1
kommun:

Hallsbergs

Revisionsrapport: Uppfölj ande granskning av Upphandlingar och inköp.

Dnr 19/SAN/48-2
Hallsbergs kommun:

Revisionsrapport: Granskning av sjukfränvaro och rehabilitering.

5.

6. Dnr 19/SAN/47-2ﬂ
Region Orebro län: Overenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Orebro
län om samverkan inom hälso- och sjukvärd, socialtj änst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyr__

ning.

7. Dnr 19/SAN/47-3
Betänkande om ny tobakslag: Information frän Länsstyrelsen.

Förslag
Socialtill

till

beslut

och arbetsmarknadsnämnden föresläs besluta

handlingarna.

att

informationen

om meddelanden läggs

Frågor till förvaltningen/ordförande
§ 22

Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn
enligt alkohollagen 2019
§ 23
19/SAN/62

/%m/@Z
2019-01-22
Hallsbergs

kommun

Social-och arbetsmarknads-

nämnden
Handläggare:
Patrik

Germer

Tillsynsplan för Hallsbergs
alkohollagen under 2019.

kommun för tillsyn enligt

Enligt alkohollagens 9 kap. 25 skall kommunen utöva tillsyn över
serven'ng av spritdrycker, Vin, starköl och andra jästa drycker samt
folköl(klass 2).

Kommunen ska ocksä utöva tillsyn över butiker som detaljhandlar
med folköl.
Under 2019 ska kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att
minska berusningen hos restaurangbesökarna och däxigenom
minska alkoholrelaterat väld och skador i och omkring
restaurangerna.

Tillsmsmetoder:
Tillsyn sker i samverkan med Polismyndigheten och i samverkan
med alkoholhandläggare i andra kommuner.

Tillsyn sker enligt ansvarsfull alkoholservering

F olkhälsoinstitutets handbok i
Tillsyn

i

sker samverkan

med

och

tillsyn.

Skatteverket och räddningstjänsten

med bäde yttre och ime tillsyn.
Förebyggande tillsm

Kommunen kommer att erbjuda utbildning i Ansvarsfull
alkoholservering om 6ﬁerﬁägan ﬁnns.
Kommunen ska ha sä kallade dialogträﬂ'ar samman med
med nya tillständshavare.
Dialogträﬂ‘ar/uppföljande samtal kommer ocksä hällas med
tillständshavare som fätt allvarligare anmärlmingar vid tillsyn.
Polismyndigheten

Inre

tillsy1_1

Kontroll och uppföljning av tillständshavares ekonomiska
förhällanden och inbetalning av skatter och avgiﬂer kommer

att

göras regelbundet under äret i samverkan med Skatteverket.
Kontroll och uppföljning av restaurangers brandskydd kommer
göras regelbundet

i

samverkan med Räddningstjänsten.

att

Yttre tillsm gä restaurangerna och tillfjilﬁga serveﬁnﬂstillständ.

Tillsynen ska utövas främst

andra

i

samverkan med alkoholhandläggare

i

kommuner men äveh tillsyn med Polismyndigheten ska

med permanent serveringstillständ ska
besökas minst en gäng per är. De serveringsställen som har
göras. Restauranger

begränsad verksamhet,
sällskap,
tid.

t.ex.

serveﬁngstillständ endast för slutna

kommer besökas pä uppkommen anledning eller i män av

De tillfälliga evenemangen där serveringstillständ meddelats
män besökas.

ska i möjligaste

med folköl
som detaljhandlar med folköl

av detaljhandel

Tillsy_r_1

Butiker

per är för

ﬁnns i

att

lokalen. Tillsynen görs

i

handlarna informeras/päminnas

att

till

besökas minst en gäng

män i samband med
och andra riskhelger ska

möjligaste

tobakstillsynen. Inför skolavslutning

Förslag

skall

kontrollera att egentillsynspfogram och skyltning

om äldersgräns mm.

beslut:

Social—och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen

för 2019.

'änsten

.

&MQV\‚
Patrik Ehrenström Germer,

kommunens alkoholhandläggare

Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn
enligt tobakslagen 2019
§ 24
19/SAN/63

5/M/éö

!?
Hallsbergs
Social-

Kommun

2019-01-21

och arbetsma'rknads—

nämnden
Handläggare:
Patn'k

Ehrenström Germer

kommun för tillsyn av detaljhandel
av tobaksvaror enligt Tobakslagen(l993:58l) under 2019.

Tillsynsplan för Hallsbergs

Kommunen utöva den
omedelbara tillsynen över handel med tobaksvaror avseende tex.
äldersgräns, marknadsföring och butikens egentillsyn.
Kommunens tillsyn av rölgﬁia miljöer behandlas inte i denna
Enligt Tobakslagens 19a 5tobakslagen ska

tillsynsplan.

under dagtid. Kommunen ska
bedriva tillsyn av nedanstäende omräden;
1.Skyltning om älde'rgräns i butiken och att försäljning av
tobaksvaror inte lämnas ut till den som inte fyllt 18 är aller till den
som ämnar langa vidare till den som inte fyllt 18 är. (125
Tobakslagen)
2.Marknadsföring av tobaksvaror i och utanför butiken(l 45
Tillsyn sker

till

största delen

Tobakslagen).
3.Varningstexter och innehällsdeklaration pä tobaksvaroma

i

butiken.(9- 1 1 && Tobakslagen)

4.Butikens egenkontrollprogram.(12 c5 Tobakslagen)

Om det vid besöken upptäcks brister ska detta päpekas vid besöket
och tillsynsprotokoll ska skickas till butiken med krav om ätgärd.
Äterbesök ska göras inom 3-4 veckor för att kontrollera
bristema ätgärdats.

att

Kvarstär bristema vid äterbesök ska ett tillsynsärende öppnas och
utredm'ng göras avseende eventuell ätgärd säsom vaming eller
iörsäljningsförbud. Försäljningsförbud

kan

enligt tobakslagen

utfärdas för butiken under högst sex mänader.
istället för

en

alltﬁir

Tillsyg

i

försäljningsförbud med_delas

En vaming kan

om ett förbud bedöms vera

ingripande ätgärd.

samverkan.

Kommunen ska i samverkan med Polisen bedriva tillsyn över
detaljhandeln av tobaksvaror.

Polisen har lagstöd för sin tillsyn

i

tobakslagens @@ 12-12d.

Kommunen ska underrätta Polisen om törhällanden som är av
betydelse för Polisens tillsyn av tobaksförsäljningen och omvänt

kommunen om förhällanden som är av
betydelse ﬁir kommunens tillsyn.

underrättar Polisen

Tillsyn av oriktigt märkta tobaksvaror ska ske tillsammans

med

med andra kommuner. Polisen och
kommunen har rätt att ta sädana varor i beslag. Under 2019
planeras gemensamma insatser mot illegal tobak och försäljning
Polisen eller tillsammans

till

underäriga.

Kommunen och Polisen ska i övrigt regelbundet planera sin
gemensamma tillsyn.
Tillsmens omfattning.

Kommunen ska under 2019 besöka alla butiker som tillhandahäller
'

tobaksvaror för

i‘o'rsäljning till

allmänheten minst en gäng.

kriminalvärd och andra värdinrättningar samt
och dylikt dit alhnärﬂ1eten normalt inte har
ska besökas pä uppkommen anledning)

(Institutioner, Lex.

industrimatsalar
tillträde,

V1d inkomna tips om försäljning till underäriga och om oriktigt
märkta tobaksvaror ska besök göras utan dröjsmäl och om möjligt

samman med Polisen.
Intör skolavslutning

och andra sä kallade riskhelger ska handlarna

infonneras/päminnas

En nx tobakslag
Den första juli 2019

om tobak och

om äldersgräns, marknadsföring mm.

träder

en ny tobakslag i kraﬁ, Lag(2018:2088)

liknande produkter.

Lagen innebär bl.a.

tillständsplikt ﬁir detaljhandlarna

som saluﬂir

tobaksvaror.

Kraven pä detaljhandlaren liknar
tillständshavaren

i

alkohollagen.

till

stora delar

Den detaljhandlare som vid tiden

för lagens ikraﬁträdande säljer tobaksvaror
cigaretter

i

enlighet

kraven pä

och elektroniska

med nuvarande lagstiftning kammer enligt

om

övergängsbestämmelser

att fä fortsätta ﬁirsäljningen,

detaljhandlaren senast

november 2019 ansöker om tillständ

1

den nya lagen. Försäljningen fär efter en ansökan fortsätta i
awaktan pä kommunens beslut om tillständ. För försäljningen som
sker innan kommunens beslut om tillständ gäller reglerna i den nu

enligt

gällande tobakslagen.

För elektroniska cigaretter och päfyllningsbehällare gäller endast
anmälningsplikt till kommunen innan försäljning päböﬂas.

Under vären 2019 kammer alla butiker som detaljhandlar med
tobaksvaror och elektroniska cigaretter
information om den nya lagen.

att

besökas för

att

i

tid

ges

Förslag
att

till

Social-

beslut:

och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta

tillsynsplanen för 2019.

atn'k

Ehrenström Germer,

kommunens

alkohol—och tobakshandläggare

