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1 – Sammanträdets inledning Föredragande  13:00

Ärendebeskrivning 

1. Ordförande öppnar mötet.

2. Kontroll av närvaro.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av justerare.

5. Anmälan om jäv.
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2 - Ekonomisk uppföljning april 2020 
(20/SAN/25)

Föredragande  13:10

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 2,6 mkr.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning april
 Månadsrapport april 2020
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3 - Tertialrapport år 2020 (20/SAN/161) Föredragande  13:20

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -2,6 mnkr. Heltid som 
norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen. I nuläget är det svårt att bedöma hur väl verksamheterna 
kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka 
personalkostnaden under rådande pandemi. Det arbetas mycket med att minska övertid och 
sjukfrånvaro för att använda ökningen av timmar på bästa möjliga sätt.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om tertialrapport 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse tertialrapport
 Tertialrapport 2020
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4 - Samverkansprojekt  IFO/Skola (20/SAN/112) Föredragande  13:40

Ärendebeskrivning

2018-09-04 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta 2,4 miljoner kronor ur sociala 
investeringsfonden till två tjänster som familjepedagoger under 2 år. Familjepedagogernas arbete 
är ett förebyggande arbete för att kunna ge tidigt stöd till barn och unga och deras föräldrar. 
Kommunstyrelsen lyfter fram vikten av att detta projekt ger den samverkan som beskrivs i 
projektansökan mellan social- och arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen och 
bildningsnämnden/förvaltningen. I samband med att styrgruppen bildas ska arbetsbeskrivningen 
tydliggöras samt även på vilket sätt man under tid kommer att delge Kommunstyrelsen uppföljning.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om samverkansprojektet IFO/skola

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse samverkansprojekt IFO-skola
 Barnkonsekvensanalys
 §102 KS Ansökan från sociala investeringsfonden för projekt om ökad samverkan för 

insatser från familjeteamet(72032) (0)_TMP
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5 - Arbetstyngdsmätning april 2020 (20/SAN/84) Föredragande  13:50

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens barn- och familjeenhet har gjort en arbetstyngdsmätning 
för att kunna mäta arbetsbelastningen över tid.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om arbetstyngdsmätning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ärendetyngdsmätning  april
 Arbetstyngdsmätning 2020-04-15
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6 - Analys icke-verkställda beslut inom 
Individ- och familjeomsorgens olika enheter 
(20/SAN/26)

Föredragande  14:00

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att minska antalet icke-verkställda beslut samt hur området arbetar för att rekrytera 
uppdragstagare.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om analys av icke-verkställda beslut.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse icke verkställda beslut
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7 - Statistik individ- och familjeomsorgen 
april 2020 (20/SAN/71)

Föredragande  14:10

Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari-april 2020.

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen januari-april 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse statistik individ- och familjeomsorgen april 2020
 Statistik IFO April 2020
 Statistik IFO mars - dec 2019
 IFO statistik jan-feb 2019
 IFO statistik 2017-2018

Page 8 of 129



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-05-27  

8 - Arbetsmiljökommitté SAF (20/SAN/143) Föredragande  14:20

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och 
tillbud

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen för kvartal 1 2020 från arbetsmiljökommittén.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1 2020
 Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1  2020

Page 9 of 129



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-05-27  

9 - Återrapportering av den interna 
kontrollen kvartal 1, 2020 (19/SAN/403)

Föredragande  14:45

Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2020 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 2020
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
första kvartalet 2020.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse återrapportering av den interna kontrollen kvartal 1 2020
 Internkontroll kvartal 1 2020
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10 - Revidering i delegationsförteckningen. 
(19/SAN/401)

Föredragande  14:55

Ärendebeskrivning

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att rätten att besluta om hemlighållande av vistelseort 
enligt 14 § andra stycket LVU inte får delegeras utom i brådskande fall och då endast till 
socialnämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har utsett enligt 6 kap 36 § 
kommunallagen.
Nämndens tidigare delegering av detta beslut till individutskottet behöver därför återkallas och 
istället delegeras till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. Detsamma gäller 
beslut om umgängesbegränsning, enligt samma lagrum, samt även beslut om upphävande av 
sådana beslut. I vissa ärendeslag får beslutanderätten inte delegeras (se 6 kap. 34 §). Det gäller till 
exempel ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt (6 kap. 34 § punkt 3).

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna revideringen i delegationsförteckningen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse revidering av delegationsförteckning
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11 - Utredning i serveringsärende enligt 8 
kap.2§ alkohollagen (20/SAN/162)

Föredragande  15:00

Ärendebeskrivning

Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa drycker samt spritdrycker enligt 8 
kap. 2 § alkohollagen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att meddela Vretstorps Pizzeria AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
- att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar inomhus.
- att serveringstiderna utomhus bestäms till kl.11.00 till kl.24.00 fredag och lördag och till kl.22.00 
söndag till torsdag.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse serveringstillstånd
 Utredning avseende ansökan om serveringstills
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12 – Frågor till ordförande/förvaltningschef Föredragande  15:10

Ärendebeskrivning 

Frågor ska vara inkomna senast den 26 maj kl 12:00.
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13 – Information från ordförande Föredragande  15:20

Ärendebeskrivning 

Muntlig information.
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14 – Information från 
förvaltningschef/områdeschef 

Föredragande  15:30

Ärendebeskrivning 

Muntlig information. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen. 
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15 – Information om meddelanden Föredragande  15:40

Ärendebeskrivning 

Följande meddelanden finns att läsa på social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-
05-27:

1. Revisionsrapport - granskning av dokumenthantering. 20/SAN/140

2. Feriearbete/sommararbete 2020. Cirkulär från SKR. Cirkuläret har tillkommit efter att 
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag av Regeringen att fördela pengar till kommunerna för att 
förstärka satsningar på sommarjobb/feriejobb. Totalt rör det sig om 180 miljoner kronor.

https://skr.se/5.67a0160b171871024be8aa99.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&
utm_campaign=cirkular

3. Information från IVO om tillsyn med anledning av Covid-19. 20/SAN/172

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om meddelanden. 
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16 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  15:45

Ärendet i korthet

Följande delegeringsbeslut redovisas på social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 
27 maj:

1. Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i förvaltningsrätten 2020-05-08.

2. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2020/SN087

3. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN/294

4. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN289

5. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN296

6. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN292

7. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN288

8. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN290

9.Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN291

10. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2019/SAN293

11. Utredning/beslut avseende ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 2020/SAN287

12. Yttrande till IVO. 20/SAN/135

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
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17 – Anmälan av ordförandebeslut Föredragande  15:50

Ärendebeskrivning 

Anmälan av ordförandebeslut gällande begränsning av umgänge. Handling läggs på bordet. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om ordförandebeslut.
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18 – Anmälan av ordförandebeslut Föredragande  15:55

Ärendebeskrivning 

Anmälan av ordförandebeslut gällande begränsning av umgänge. Handling läggs på bordet. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om ordförandebeslut.

Page 19 of 129



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-05-27  

19 – Anmälan av ordförandebeslut Föredragande  16:00

Ärendebeskrivning 

Anmälan av ordförandebeslut gällande begränsning av umgänge. Handling läggs på bordet. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om ordförandebeslut.
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20 – Anmälan av ordförandebeslut Föredragande  16:05

Ärendebeskrivning 

Anmälan av ordförandebeslut gällande begränsning av umgänge. Handling läggs på bordet. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om ordförandebeslut.
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Ekonomisk uppföljning april 2020

2

20/SAN/25
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/25 

Ekonomisk uppföljning april 2020

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 2,6 mkr.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 2,6 mkr. Alla 
verksamheter har nu gått in i heltid som norm, även nattpersonalen. Två gånger om året kommer all 
personal som arbetar deltid att erbjudas heltid. Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen 
eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med den 
omställning som krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. En annan 
osäkerhetsfaktor är bedömningen av konsekvenserna av Covid 19. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport april 2020
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport april 2020

Verksamhet (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -5 293 -3 293 2 000 37,8%

Vård- och omsorgsboende -94 999 -96 899 -1 900 -2,0%

Hemtjänst -112 977 -113 377 -400 -0,4%

Verksamheten för funktionshindrade -78 504 -81 304 -2 800 -3,6%

Individ- och familjeomsorg -52 643 -52 643 0 0,0%
Arbetsmarknad och integration -6 929 -6 429 500 7,2%

Totalt -351 345 -353 945 -2 600 -0,7%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall för perioden jan-april och analys av årets resterande 
månader. Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm, även nattpersonalen. Två gånger om året kommer all personal 
som arbetar deltid att erbjudas heltid. Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att 
bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med den omställning som krävs för att heltid som norm inte ska öka 
personalkostnaden. En annan osäkerhetsfaktor är bedömningen av konsekvenserna av Covid 19. 

Förvaltningen prognostiserar i dagsläget ett underskott med 2,6 mnkr.  

Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelad budget.

Vård- och omsorgsboende: 1,3 mkr av underskottet avser löner inkl. köp av bemanningssjuksköterskor. Hyresintäkterna 
beräknas reodvisa underskott med 400 tkr pga. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård. Övriga 
kostnader beräknas redovisa ett underskott på 200 tkr.

Hemtjänst: 250 tkr av underskottet avser löner. Hyresintäkterna för Sköllergården beräknas ha underskott på 150 tkr p.g.a. 
tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.

Verksamheten för funktionshindrade: Underskottet beror på överanställningar för äldre brukare och en brukare som behöver 
mycket extra resurser. 

Individ- och familjeomsorg: Verksamheten har budget i balans trots att försörjningsstödet beräknas öka jämfört med förra året.

Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror bland annat på löner.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -8 395 -8 395 0 0,0%

Placeringar IFO -18 162 -17 632 530 2,9%

Öppenvård IFO -6 101 -5 461 640 10,5%
Försörjningsstöd -7 516 -8 796 -1 280 -17,0%

Totalt -40 174 -40 284 -110 -0,3%

Prognos sjuksköterskor (tkr) Belopp

Överskott löner SSK 2 700
Kostnad köp av SSK -3 300

Nettounderskott -600

Investeringar (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -300 -300 0 0,0%

Inventarier och data -1 312 -1 312 0 0,0%

Totalt -1 612 -1 612 0 0,0%

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 3,3 mnkr (4,7 mnkr 2019). Verksamheten prognostiserar överskott på 
löner med cirka 2,7 mnkr (4,5 mnkr 2019). Nettounderskottet beräknas uppgå till 600 tkr (153 tkr 2019). 

Placeringar IFO: Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha ett överskot på cirka 200 tkr. Familjehemsplaceringar prognostiserar ett 
överskott på cirka 300 tkr.

Öppenvård IFO: Överskottet beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.

Försörjningsstöd: Underskottet beror bland annat på att arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.
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Personalkostnadskurvor

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en 
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i 
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Vård- och 
omsorgsboende (Vobo) exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst inkl. Esslatorp 
och Sköllergården samt Verksamheten för funktionshindrade (VFF) exkl. 
personlig assistans.

Den budgeterade lönekurvan inkluderar årets beräknade löneökningar 
för april-december. På grund av försenad lönerevision är inte 
löneökningen för april månad med i utfallskurvan nedan.  
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat jämfört med samma period 2019. 
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha en budget i balans.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2020-05-11 Dnr:20/SAN/161 

Tertialrapport år 2020

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -2,6 mnkr. Heltid 
som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen. I nuläget är det svårt att bedöma hur väl 
verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm 
inte ska öka personalkostnaden under rådande pandemi. Det arbetas mycket med att 
minska övertid och sjukfrånvaro för att använda ökningen av timmar på bästa möjliga sätt. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen.

Ärendet 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska övertidskostnader, minska sjukfrånvaron 
och effektivisera schemaläggningen samt med en effektiv bemanningsplanering. Vi arbetar 
också med strategiska planer för att möta framtidens utmaningar genom projektplaner vilket 
kommer att ge resultat både ekonomiskt och för kvaliteten. 

Målet för hälso- och sjukvårdsenheten är att ha alla tjänster tillsatta. I dag har vi vakanta 
tjänster kväll och natt, vilket leder till köp av bemanning som är mer kostsamt.

Försörjningsstöd har i dagsläget ett underskott. Det beror bland annat på att antal arbetslösa 
och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat. Vi ser också ett ökat antal arbetslösa utan 
ersättning och sjukskrivna utan sjukpenning. Prognosen är osäker, vi vet inte hur Covid-19 
situationen kan komma att påverka till exempel arbetslösheten och i förlängningen behov av 
hjälp med försörjning.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Tertialrapport år 2020
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1 Väsentliga händelser 

Väsentliga händelser 

Under mars kom Covid-19 och rekommendationen om att alla med symtom ska 
vara hemma. Detta påverkade och påverkar givetvis all verksamhet. 
Sjukskrivningarna är många och det är i perioder mycket utmanande att bemanna 
en del av verksamheterna. Enhetscheferna har lagt mycket av sin arbetstid till att 
arbeta med att ge information, trygga och bemanna ute i verksamheterna. 

Besöksförbud är under våren infört på våra vård- och omsorgsboenden och inom 
gruppboendena avråder man från icke nödvändiga besök. I mars stängde 
dagverksamheterna och dagcentralerna sina verksamheter med anledning av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på grund av coronaviruset. Resultatet 
av denna pandemi som råder i landet är ännu för tidigt att uttala sig om. Ökade 
kostnader i form av övertid, extra personal, skyddsutrustning med mera är ett 
faktum. 

Verksamheterna har ett kontinuerligt fokus på att arbeta med och förtydliga "gott 
bemötande" - ett av de politiska målen. Ett exempel på det är att på 
arbetsplatsträffar reflektera över arbetssätt och över hur man kan höja kvalitet, 
något som känns extra viktigt under rådande situation. 

Hemtjänst 

Utveckling 

Område hemtjänst har efter Kommunfullmäktiges beslut om heltid som norm ökat 
antalet årsarbetare med drygt 12, fördelat på 56 personer. Detta innebär att 
delmålet att 60 % av personalen ska vara anställda på heltid har uppnåtts. Ett stort 
arbete pågår med schemaläggning för att kunna använda mertiden där den behövs 
i verksamheten. 

E-tillsyn (tillsyn via kamera) har påbörjats och det finns nu fyra kameror igång 
inom hemtjänst. 

Så kallade "hotellås" är beställda till Esslatorps vård- och omsorgsboende. Dessa 
lås möjliggör att ha en dörr låst hela tiden. Den boende har en egen "digital" nyckel 
som gör att dörren låses upp när den boende tar i handtaget. Detta är en 
kvalitetshöjning och en trygghetsskapande faktor för de boende då det ofta finns 
"vandrare" på demensenheter och som kanske går in i fel lägenhet. 

Område hemtjänst arbetar vidare med att nå måluppfyllelse med 100 % för 
detaljerade och individanpassade genomförandeplaner. Redan vid 
välkomstsamtalet för ny brukare, där kontaktperson och eventuellt 
verksamhetsstödjare deltar, så efterfrågas brukarens individuella behov. 
Kontaktpersonen följer en nyinrättad rutin för ny brukare och checklista, som 
bland annat innehåller en välkomstfolder med information. All personal har 
utbildats i dokumentation och upprättande av individuella genomförandeplaner. 

Hemtjänsten har tillgång till några elcyklar i verksamheten vilka är mycket 
uppskattade. Fler kommer att köpas in. 

En handlingsplan för våld i nära relationer har upprättats för hela vård- och 
omsorg och i samarbete med myndighetsavdelningen. 

Ett projekt att utveckla demensvården har startats upp inom äldreomsorgen i syfte 
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att skapa ett demenscentrum där kunskapen om demensvård och 
demenssjukdomar är hög. 

Trygg hemgång 

Projektet "Trygg hemgång" som har pågått under drygt tre år, avslutades den 31 
december år 2019. Projektet har nu övergått i ordinarie verksamhet. Det finns ett 
utredningsteam bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och 
biståndshandläggare. Syftet är att i princip alla brukare ska gå hem från sjukhus 
genom utskrivningsplanering och med stöd av Trygg hemgång. 

Utbildning 

Webbutbildningar enligt utbildningsplan pågår, till exempel palliativ vård, 
demensutbildning och hygienriktlinjer. En undersköterska går YH-utbildning inom 
palliativ vård och är klar till sommaren 2020. 

Värdegrund 

Värdegrundsarbetet är ständigt pågående inom område hemtjänsts alla 
verksamheter. Det tas bland annat upp på APT (arbetsplatsträffar) där man 
diskuterar det som rör värdegrund. Arbetet planeras utifrån Socialstyrelsens 
arbetsbok "Den nationella värdegrunden". 

Dagverksamheter och anhörigstöd 

Den 31 mars år 2020 stängde dagverksamheterna och dagcentralerna sina 
verksamheter med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i 
samband coronaviruset. Undersköterskorna i verksamheterna placerades i olika 
områden inom hemtjänst. Vi planerar för en månad och efter APT 200420 har 
beslut fattats om en fortsatt stängning till och med sista augusti därefter fattas 
ytterligare beslut. 

Enheten har öppnat en ”Äldrelinje” dit äldre och/eller deras anhöriga kan ringa för 
att prata en stund eller för att ställa frågor. Detta utifrån att vi ser att det finns en 
oro bland våra äldre för att bli smittade av framför allt hemtjänstpersonal. 

En demensvårdsutvecklare anställdes i mars och finns under enheten för 
dagverksamhet, dagcentraler och anhörigstöd. 

Avvikelser och klagomål 

Området har tagit emot några synpunkter och klagomål, alla är åtgärdade. Två lex 
Sarah utredningar har gjorts och en avvikelse till Larmmottagning för 
trygghetslarm har lämnats. Avvikelser hanteras utifrån den metod som tagits fram 
och som finns i handboken. 

Personal 

Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att arbeta med de rutiner 
som är framtagna att för minskad frånvaro. Uppföljningsarbetet, med 
rehabiliteringssamtal och handlingsplaner, har förbättrats och sjuktalen har 
minskat. 

Semesterplanering pågår och rekryteringsgruppen är aktiv. 

Ekonomi 

Område hemtjänst prognostiserar ett budgetunderskott för 2020. Det har pågått 
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och pågår fortfarande ett stort arbete för att kunna planera ut och schemalägga 
den mertid som uppstått med anledning av "Heltid som norm". Prognosen är dock 
mycket osäker på grund av det rådande läget med Corona-pandemin. Sannolikt 
kommer vi att få ökade kostnader för material, sjuklöner, timanställda och övertid. 

Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Område vård- och omsorgsboende prognostiserar ett budgetunderskott år 2020. 
Ett fortsatt arbete med effektiv bemanningsplanering och strategiska planer för att 
möta framtidens utmaningar genom projekt kommer att ge resultat både 
ekonomiskt och för kvaliteten. Ett gediget arbete utförs att hålla personalbudget i 
balans genom att bemanna efter behov, vilket gav resultat under år 2019. För att 
uppnå en effektiv bemanning har en person det övergripande ansvaret att se över 
alla scheman på våra boenden. Området har ca 6 årsarbetare extra utifrån heltid 
som norm. För att minska behovet av bemanningsföretag kommer en 
sjukskötersketjänst flyttas från dagtid till kvällstid. Förhoppningen är att det 
kommer att bidra till mer attraktiva scheman på kvällen. Målet är att kunna 
tillsätta alla arbetspass med egen personal. Hälso- och sjukvårdsenheten har 
fortfarande behov av bemanningsföretag, mest under kvällar och nätter där 
verksamheten ännu har vakanta tjänster. 

I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva 
lägenheter samt öka korttids- och växelvårdsplatser med fem platser, grundat på 
statistik som följts sedan år 2018. Enligt vård- och omsorgsboende 
resursfördelningsmodell ger det en besparing på ca sju årsarbetare, en helårseffekt 
på 3 800 t kr exklusive arbetsgivaravgifter. Hur mycket besparingen blir år 2020 
beror på hur snabbt en implementering av förändringen kan ske. 

Under januari - mars 2020 har antalet korttidsbeslut minskat. Orsaken tros bero 
på att sjukhuset är mindre benägna att lägga in personer i syfte att spara 
vårdplatser. Verksamheten har verkställt i snitt åtta korttidsbeslut per månad. 

Personal 

Under våren har en ny enhetschef på Werners backe börjat. 

Kullängen: under det första kvartalet har nattgruppen tagit fram underlag till 
uppdraget som boendeansvariga för natten. Gruppen har även fördelat sig över de 
enheter de ska tillhöra. Det blev ca 4 nattarbetare per enhet. Nattpersonalen och 
dagpersonalen ska ha en tät kommunikation gällande boende för att upprätta 
genomförandeplanen. 

På Kullängen finns det totalt 6 vakanta tjänster. Dessa sex vakanta tjänster beror 
på två pensionsavgångar, tre som valt att lämna Kullängen för annan tjänst och en 
medarbetare som arbetar fackligt. 

Arbetsmiljö 

Inför varje år revideras och upprättas handlingsplaner för arbetsmiljö i samverkan 
med det lokala skyddsombudet. Handlingsplanerna tas upp i områdets 
ledningsgrupp som beslutar om någon aktivitet ska lyftas övergripande. 
Handlingsplanerna ska sedan vara en grund för arbetsmiljöarbetet under året på 
exempelvis arbetsplatsträffar eller i form av arbetsgrupper som tar fram 
förbättringsåtgärder. Under en eftermiddag utfördes en gemensam 
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samverkansutbildning med stöd av HR. Arbetet kommer att fortgå under hösten 
för att ta fram en gemensam form för samverkan. Vård- och omsorgsboende har 
påbörjat en lokal samverkan på området för att följa byggnationen av nytt vård- 
och omsorgsboende, projektarbetet "framtidens äldreomsorg och utvecklingen och 
förbättringar gällande den kritik Kullängen har fått genom anmälningar till 
arbetsmiljöverket samt i tidningsartiklar. 

Regnbågen och Nytorgsgatan: arbetet med skyddsronder har fortsatt under våren, 
riskbedömningar har gjorts gällande flytt av kontor på Esslatorp och 
Wernersbacke. Kartläggning av antal inskrivna i respektive område utförs för att 
se var belastningen är hög. Det har varit mellan 262-263 inskrivna inom hälso- och 
sjukvården. Värdeord och spelregler har tagits upp och arbetats med. Sjuktalen har 
varit höga under våren. Långtidssjukskrivningar har påverkat arbetsmiljön och 
ökat arbetsbelastningen för personal i tjänst. Även Covid-19 har påverkat på ett 
negativt sätt. 

Kullängen: under februari och mars har det genomförts arbetsmiljögenomgång på 
alla APT. Enhetschef kommer tillsammans med arbetsplatsombud göra en 
handlingsplan utifrån resultatet. Personalen har under första kvartalet svarat på 
en enkät kring arbetsmiljö utskickad av personalavdelningen. Svarsfrekvensen 
kommer att ge en analys på enhetsnivå. 

Werners backe: skyddsrond har utförts och handlingsplan/åtgärdsplan upprättats. 

Regnbågen och Nytorgsgatan: skyddsrond med arbetsplatsombud och enhetschef 
har genomförts. Handlingsplan utifrån risker har upprättats. Checklista risker med 
Coronavirus har genomförts med arbetsplatsombud och enhetschef. Utifrån 
checklistan har riskanalys med handlingsplan upprättats. Berör vård och omsorg 
kring misstänkt smittade och/eller personer smittade med Covid-19. 

Covid- 19 

Det är svårt att lägga en prognos utifrån konsekvenserna av pandemin. 
Enhetscheferna noterar de extra kostnader som uppstår. Sjukskrivningar pendlar i 
perioder. Det är förändringar vecka för vecka. Mest drabbat är det boende där 
smitta har konstaterats. Sjuktal under första tertialen är 10,08 %. 

Regnbågen och Nytorgsgatan: verksamheten har under april månad iordningställt 
fyra platser för att ta emot personer med konstaterad Covid-19. 2020-04-30 har 
enheten ännu inte tagit emot någon smittad patient. Arbete med rutin och personal 
till enheten pågår fortfarande. 

Verksamhetsutveckling 

På Werners Backe arbetar man för att nå 100 % personcentrerade 
genomförandeplaner. Den boende och anhörig har bjudits in för att tillsammans 
med kontaktman och enhetschef upprätta genomförandeplanen. Vi jobbar med att 
erbjuda ett bra välkomstsamtal för nyinflyttade eftersom det skapar delaktighet 
och trygghet för både anhörig och boende. I nuläget har detta avstannat i och med 
besöksförbudet i rådande Corona- situation. 

Under det första kvartalet 2020 ses en förbättring vad gäller genomförda 
aktiviteter. Kvaliteten på aktiviteterna har också förbättrats, det går att se en 
större variation och en större delaktighet i aktiviteter som skall utföras. 

Kullängen: projektet ledningsorganisation som bedrivs på Kullängen fortgår under 
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året. Beslut om ledningsorganisationen ska tas under hösten. Den positiva 
utveckling som ses på Kullängen både utifrån ekonomi och kvalitet kan ses som ett 
resultat av ledningsorganisationen. 

I samverkan med Länsgården AB har byggnationen av det nya vård- och 
omsorgsboendet påbörjats. Beräknad inflyttning är i slutet på år 2021. 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter: ett fortsatt arbete med att utveckla 
riskbedömningar i senior alert skett under våren, med fokus på att lyfta fram 
trycksår och blåsdysfunktion. Resultat mäts och analyseras i 
kvartalsuppföljningarna. Vi har även fokuserat på att implementera beslutsstöd till 
100 % i verksamheten och ett fortsatt förbättringsarbete gällande vård i livets slut. 
Resultatet mäts i palliativa registret. Inhämtning av uppgifter för att kartlägga 
sköterskornas arbete har fortsatt under våren samt att rätt personer är inskrivna i 
verksamheten. 

Aktiviteter 

Kullängen: under mars tog pandemin med Coronavirus fart. Daglig utevistelse har 
erbjudits i mindre utsträckning jämfört med februari. Personal och boende har 
varit försiktiga överlag, detta kan ha påverkat personalen att erbjuda utevistelse i 
mindre utsträckning. Det är glädjande att verksamheterna ändå erbjuder 
utevistelse trots rådande omständigheter. 

Werners backe: aktiviteter görs nästan varje dag, enligt rapportering från 
personal. Detta kan utvecklas med mer kreativa idéer och bättre lyhördhet kring 
vad de boende önskar. Utevistelse erbjuds nästan dagligen men sker inte i så stor 
utsträckning. Detta behöver utvecklas, med en annan strategi för ökad utevistelse 
och klarhet i vad som är önskvärt och meningsfullt för den boende. 

Egenkontroller 

Kullängen: under första tertialen har stickprovskontroller av hygienrutiner utförts. 

Mätningen av nattfasta visar att för ett antal boende är nattfastan för lång. Olika 
förbättringsåtgärder tas fram för att åtgärda detta. Föreskrifter och rutiner tas upp 
på arbetsplatsträffar kontinuerligt, bland annat skydds och begränsningsåtgärder, 
avvikelse och synpunktshantering och SBAR, som är en standardiserad metod för 
att kvalitetssäkra kommunikation mellan professioner. 

Werners backe: nattfastan överstiger 11 timmar för flera boende. Åtgärd är 
erbjuda flera intag vid vaken tid alternativt att boende stiger upp tidigare på 
morgonen eller är uppe längre på kvällen. De boendes önskan ska styra och 
personal vara mer lyhörd för detta. 

Regnbågen och Nytorgsgatan: kontroll av nattfasta - visar att nattfasta är för lång. 
Åtgärder: målsättningen är att erbjuda kvällsmål samt mellanmål när de 
boende/patienterna är vakna nattetid. Nattpersonal har påbörjat dokumentation i 
genomförandeplaner/individuella planer kring de boendes/patienternas 
nattvanor vilket gäller på båda enheterna. 

Kullängen: under kvartal ett har det genomförts stickprovskontroller gällande 
basala hygienriktlinjer. Resultatet visade att personalen följer riktlinjer för den 
basala hygienen i övervägande antal arbetsmoment, vilket är mycket positivt. Där 
det finns behov av att bli bättre är att inte glömma använda handsprit före 
vårdtagarnära arbete och använda plastförkläde vid vårdtagarnära arbete (tex. vid 
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personlig omvårdnad, bäddning, undersökning och behandlingar av sår och KAD). 

Werners backe: kontroll visar att personal följer de basala hygienriktlinjerna. 

Avvikelser 

Werners backe: diskussion om avvikelser sker normalt i det vardagliga arbetet. 
Vad fallavvikelser och andra avvikelser beror på, om det är något vi faktiskt kan 
åtgärda, och hur vi bättre kan arbeta för att minska avvikelserna. 

Kullängen: enligt avvikelseprocessen ska alla chefer utreda avvikelser som sker i 
verksamheten i syfte att lära och förbättra. Cheferna börjar hitta arbetssättet då vi 
ser att fler avvikelser utreds. Följande antal avvikelser är registrerade: 96 
fallhändelser, 37 gällde läkemedelshantering, 6 gällde vårdskada, 1 larmavvikelse, 
16 hot och våld. 3 avvikelser gällande organisation och en avvikelse angående 
medicintekniskt hjälpmedel. 
En IVO-anmälan gällande vård och omsorgen för en boende. En utredning av 
händelsen pågår. En IVO-anmälan gällande nattorganisationen på Kullängen har 
avslutats efter nästan ett år. IVO är nöjda med den utveckling som har och kommer 
att ske på Kullängen. 
Synpunkter och klagomål: 
1. Gällde allmän omvårdnad, värdighetsgarantier, mat, avvikelse larm, inkom via 
mejl, svar via mejl. Erbjöd telefonmöte vilket anhörig tackade nej till. 
2. Gällde brister vid palliativ vård såsom personaltäthet, bemötande samt brist i 
tillsyn. Inkom via telefon, besvarades direkt. 
En anmälan till arbetsmiljöverket, som sedan avslutades utan någon inspektion. 

Werners backe: 1 vårdskada/missförhållande där en utredning gjorts kring att det 
var låg risk i och med att ingen konsekvens/skada skett. Åtgärder var vidtagna 
innan avvikelsen, ytterligare åtgärd vidtogs direkt efteråt. 

Kullängen: utbildning och ständig dialog gällande Senior Alert och BPSD. Vi har 
bjudit in demensvårdsutvecklaren till ledningsmöte. Beslut togs att hon kommer 
genomföra en endagsutbildning för alla medarbetare på Kullängen. 

BPSD 

Werners backe: BPSD, bemötandeplaner, behöver utvecklas. En planering för 
framtiden är att demensvårdsutvecklare ska vara personal behjälplig i detta. 
Demensvårdsutvecklaren har varit inbjuden på APT och förklarat lite kort om 
BPSD, samt även suttit tillsammans med personal vid något tillfälle för utformande 
av bemötandeplan. 

Värdighetsgarantier 
Werners backe: samtal på APT om hur man jobbar kring värdighetsgarantierna 
sker men behöver dock utvecklas ännu mer så den boende faktiskt får möjlighet till 
egen aktivitet, egen tid och att utevistelse sker oftare om boende vill/önskar detta 

Tillbud: 

Werners backe: 1 hot- och våldssituation som har utretts och åtgärdats med 
bemötandeplan. 

Kvalitetsarbete 

Regnbågen och Nytorgsgatan: på enheterna genomförs möten för att utreda och 
dokumentera avvikelser. Personal och enhetschef analyserar förlopp och åtgärder 
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för att minska risk att det händer igen. Synpunkter och klagomål utreds av 
enhetschef i samråd med personal. Personalen är delaktiga i att formulera svar till 
berörda. På arbetsplatsträffar har en genomgång av aktuella skydds- och 
begränsningsåtgärder genomförts vilket gäller båda enheterna. 

Sjuksköterskor och arbetsterapeuter: en utbildning inom trycksårsvård var 
planerad under våren men fick ställas in på grund av Covid-19 utbrottet. 
Utbildningen planeras genomföras till hösten i stället. 

  

IFO, individ- och familjeomsorg 

Under våren år 2020 har ombyggnationen av social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens nya reception och väntrum färdigställts och 
invigning har ägt rum. Ombyggnation av de nya samtalsrummen är så gott som 
färdig. Den nya receptionen, det nya väntrummet samt de nya samtalsrummen blir 
en bättre miljö för klienter och anställda att vistas i, både ur säkerhetssynpunkt 
och ur ett etiskt perspektiv. 

Under första tertialen 2020 har barn- och familjeenheten sett en ökning av 
anmälningar i jämförelse med samma period 2019. Avseende anmälningar våld 
mot barn finns ingen markant skillnad i jämförelse med samma period föregående 
år. Dock så leder ärenden där barn har utsatts för våld eller bevittnat våld alltid till 
en utredning och resultatet av detta är fler och svåra ärenden för 
socialsekreterarna att hantera. 

Under april valde en socialsekreterare att avsluta sin anställning på barn- och 
familjeenheten samt två familjebehandlare som arbetar på projektet samverkan 
IFO och skola. Rekrytering pågår. Gällande rekrytering till tjänsterna som 
familjebehandlare förs en diskussion med bildningsförvaltningen om dessa ska 
tillsättas eller ej då projekttiden snart är slut. Under april valde även 1:e 
socialsekreterare att avsluta sin tjänst och gå över till en tjänst med andra 
arbetsuppgifter, rekrytering har påbörjats. 

Under år 2019 påbörjade IFO implementera en ny metod som heter iRisk som 
både Socialstyrelsen och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola har varit 
behjälpliga med. Implementeringen kommer fortsätta under 2020. Metoden syftar 
till att enheten skall bli bättre på att göra risk- och skyddsintervjuer och 
bedömningar vid våld inom familjen. Hallsbergs kommun är en av elva kommuner 
i Sverige som är utvald som pilotkommun under införandet av iRisk. 

Under år 2019 har Familjeteamet bedrivit barnhjälpsgruppen Tåget som är en 
stödverksamhet för barn som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa med gott resultat enligt de utvärderingar som har gjorts. Barn- och 
familjeenheten har påbörjat ett utvecklingsarbete av barnhjälpsgruppen Tåget 
med stöd av Sydnärkes Folkhälsoteam. Planen under år 2020 är att utbilda fler 
medarbetare i metoden så att verksamheten inte blir sårbar om någon är 
frånvarande. 

På enheten för ensamkommande barn har antalet ensamkommande barn som 
kommunen har ansvar för minskat och inga nya barn har anlänt till kommunen 
under de första fyra månaderna år 2020. 

Arbetstyngdsmätning på barn- och familjeenheten har fortsatt under våren 2020. 
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Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under de första fyra månaderna år 2020 
var 181 stycken. Detta är en ökning med 32 hushåll i jämförelse med samma 
period föregående år. 

Beloppet för utbetalt ekonomiskt bistånd under de första fyra månaderna år 2020 
var 2 726 000 kronor. Beloppet för utbetalt ekonomiskt bistånd under de första 
fyra månaderna år 2019 var 2 148 000 kronor. Sammanfattningsvis har 
utbetalning av ekonomiskt bistånd ökat mot föregående år. Ökningen hade varit 
betydligt högre år 2020 om vi inte hade erhållit intäkterna om 384 000 kronor, 
som är en betydligt högre summa än intäkterna år 2019. 

Arbetslösa utan ersättning och sjukskrivna utan sjukpenning var de vanligaste 
försörjningshindren under första tertialen år 2020, följt av arbetslösa med 
otillräcklig ersättning. Största andelen hushåll som ansöker om ekonomiskt 
bistånd är ensamhushåll. Detta är en bidragande faktor till att utbetalning av det 
ekonomiska biståndet har ökat då den största andelen av det utbetalda 
ekonomiska biståndet har betalats till ensamhushållen, totalt 2,7 miljoner kronor. 
Hallsbergs kommun har flertalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna är 
långt ifrån arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa ekonomiskt 
bistånd varje månad. Flertalet av dessa familjer har en låg eller ingen ersättning 
alls från andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen 
arbetar inte aktivt med de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Flertalet av dessa personer 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 få ett arbete 
i närtid och i en del fall inte innan pensionsåldern. Detta påverkar storleken på det 
ekonomiska biståndet över tid. 

En annan bidragande faktor till att utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat kan 
vara att kommunikationen mellan socialnämnden och Arbetsförmedlingen 
drastiskt försämrades under år 2019 i och med Arbetsförmedlingens 
omorganisation. Efter diskussion med Arbetsförmedlingen fick dock 
socialsekreterarna i slutet av föregående år till ett godkännande från 
Arbetsförmedlingen att arbeta mer aktivt med klienterna, exempelvis att erbjuda 
praktik på AMI, utan att Arbetsförmedlingen drar in personernas rätt till 
ersättning. 

Ytterligare en bidragande faktor till den ökade utbetalningen av ekonomiskt 
bistånd avser de personer som väntar på försäkringstillhörighet. Dessa personer 
kan få vänta på sin försäkringstillhörighet i flera månader och blir under denna 
period i behov av ekonomiskt bistånd som täcker exempelvis barnbidrag och 
bostadsbidrag. Kommunen kan endast återsöka om utbetalda bidrag för de 
personer som har försäkringstillhörighet, vilket innebär att kommunen går miste 
om dessa medel som betalas ut till de personer som väntar på 
försäkringstillhörighet. 

Institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik har minskat i 
antal under de första fyra månaderna år 2020 i jämförelse med samma period 
föregående år. Under de första fyra månaderna år 2019 beslutades det om tre 
placeringar på SiS-institution enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa 
fall), under de första fyra månaderna år 2020 beslutades det om en placering enligt 
LVM. Under de första fyra månaderna år 2019 beviljades fyra placeringar på 
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institution enligt Socialtjänstlagen och under samma period 2020 beviljades fem 
placeringar varav en förlängning av placering på institution. 

IFO arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom att aktivt arbeta 
förebyggande och ha ett tätt samarbete med Öppenvården Stegen samt Barn- och 
familjeenheten för att i tidigt stadium erbjuda vård och behandling för de personer 
som är inne i ett aktivt missbruk. 

Stegens Öppenvård påbörjade under år 2019 handledaruppdrag för Karlskogas 
öppenvård. Detta handledaruppdrag kommer att pågå under hela år 2020. Kumla 
kommun avslutade sitt samarbete med Hallsbergs kommun gällande Öppenvården 
Stegen under år 2019. 

Under första tertialen år 2020 har arbete gällande Trygghemgångsteam fortsatt. 
En biståndshandläggare ska vara riktad mot detta team. Under våren 2020 
genomförs IBIC-utbildning för biståndshandläggarna. 

Covid-19 som utvecklats i Sverige under våren 2020 har påverkat Individ- och 
familjeomsorgens verksamhet. Pandemiplan/beredskapsplan samt rutiner har 
upprättats gällande hur arbetet ska bedrivas och prioriteras under 
lågbemanningsperiod, detta för att kunna upprätthålla en rättssäker handläggning. 
De förändringar som redan nu har skett i och med pandemin är att SFI bedriver 
distansundervisning, vilket på sikt kan leda till att det tar längre tid för personer 
att komma ut på arbetsmarknaden och att de då har behov av försörjningsstöd 
under en längre tid. Ytterligare en förändring som redan nu har skett är att 
Arbetsförmedlingen har tagit bort kravet på aktivitetsrapportering. Detta medför 
en svårighet i handläggningen av ekonomiskt bistånd då personen inte kan 
redovisa att de varit på sin aktivitet och följt sin genomförandeplan. Covid-19 har 
bidragit till att arbetslösheten har ökat och detta kan leda till att fler personer blir 
beroende av försörjningsstöd, vilket i sin tur kan komma att leda till en ökad 
utbetalning av ekonomiskt bistånd. 

Vuxenenheten uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för de första fyra 
månaderna år 2020. Faktorer som bidrar till enhetens minusresultat är ökade 
kostnader för tolktjänster, ökat antal institutionsplaceringar vuxna samt ökat 
utbetalt belopp för ekonomiskt bistånd. Barn- och familjeenheten uppvisar ett 
positivt ekonomiskt resultat årets första 4 månader. 

Individ- och familjeomsorgen bedöms ha budget i balans, helårsprognos, efter 
första tertialen år 2020. 

VFF, verksamheten för personer med funktionshinder  

Bostad med särskild service 

Den brukare som flyttade in på ett av våra boenden förra året kräver fortfarande 
mer personalresurser än budgeterat. Från mars månad är det 3.17 åa vilket är en 
minskning från 4.0 åa fram tills dess. Till just detta boende har dessutom en 
brukare tillkommit i en så kallad satellitlägenhet. Det innebär att den brukaren har 
stöd och hjälp av personalen dygnet runt. Det fungerar bra och målet är att inom 
en snar framtid kunna avsluta det ärendet då brukaren har vuxit i självständighet. 
På ett av våra boenden med en tom lägenhet planeras inflyttning av ny brukare till 
sommaren. 

Flera av våra äldre brukares hälsa har blivit sämre. Dom har varit inlagda på 
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sjukhus vid flera tillfällen och vårdas hemma med fler sjukvårdsinsatser. En av 
dessa avled under mars månad. Detta påverkar naturligtvis personalens 
arbetsbelastning, men vi har än så länge klarat oss utan att behöva höja 
bemanningen till följd av detta. Vi har en tom plats på ett av våra boende. 

Vår personal gör ett fantastiskt jobb under en mycket tuff period. 

Kortis: 

Kortis har fortfarande endast två brukare som växelvis kommer, men där de båda 
blivit beviljade utökad tid. Utöver detta så har vi "vuxenfritids" till en brukare före 
och efter daglig verksamhet. Det här är ett beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och 
en verksamhet som inte finns hos oss inom LSS. Då vi får indikationer om att det 
finns fler brukare som kan komma att ansöka om denna insats, måste ett beslut om 
detta tas och en diskussion inledas kring fortsatt planering. 

Daglig verksamhet 

På Träffen har den första delen av året mest handlat om arbetsmiljö, både gällande 
personal och deltagare. 

Medarbetarna har tillsammans med chef gått arbetslagsutveckling, via 
Regionhälsan. Arbetet har fokuserat på att arbetsgruppen ska bli en arbetsgrupp 
och på kommunikation. Resultatet av arbetet är mycket positivt. 

Tyvärr är den fysiska och psykiska arbetsmiljön inte bra. På Träffen 1 kräver våra 
deltagare alltmer omvårdnad vilket kräver fler händer. Många av deltagarna har 
fått nya hjälpmedel vilket medför att det blir ännu trängre i lokalerna. Det är svårt 
att leva upp till föreskrifterna angående utrymme vid förflyttningar. 

På Träffen 2 har deltagarna blivit oroligare och flera av deltagarna trivs inte med 
varandra. När det blir irriterade har de ingenstans att gå undan för att få vara ifred. 

På Servicegruppen var ambitionen vid årets början att deltagarna skulle arbeta 
mer mot de som bor på Kullängen. Detta har ju naturligtvis inte gått att genomföra 
på grund av rådande situation. 

Arbetsuppgifterna har i och med Corona blivit färre, eftersom deltagare inte får gå 
in och göra arbetsuppgifter på avdelningarna. Medarbetaren på servicegruppen 
har arbetat med att hitta på andra arbetsuppgifter men det är svårt att få till 
tillräckligt många för att kunna erbjuda våra deltagare heltidsarbete. Några av 
deltagarna på servicegruppen har istället valt att utöka tiden på sina externa 
platser. 

Det är stabilt på PL-gruppen. Medarbetarna har gjort ett fint arbete med att pussla 
så att alla deltagare ska kunna få arbeta den tid de önskar. Tyvärr kan vi inte 
erbjuda heltid till alla. 

En deltagare skulle åka på utlandspraktik via Activas projekt, Activeeuromobility. 
Tyvärr blev resan inte av men gruppen träffas fortfarande och praktiken skjuts på 
framtiden. 

Antalet brukare med beslut om daglig verksamhet är fortsatt högt. 

Områdeschef och förvaltningschef har haft dialoger med Stiftelsen Activa gällande 
den del av daglig verksamhet som vi köper av dom (Aniara kultur och Maskin och 
fastighet). Då Activa varit tvungna att höja sina priser har förvaltningen tecknat 
avtal om 15 platser på Aniara kultur. Dialogen fortsätter gällande Maskin och 
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fastighet. 

Ungdomsfritids Svalan 

I februari fick vi förfrågan från Laxå kommun om vi kunde ta emot en ungdom på 
fritids. Vi har nu verkställt fritids för den ungdomen på måndagar och torsdagar. 

Då det är fullt på Träffen och Fyrklövern, utförs också daglig verksamhet två dagar 
i veckan i Svalans lokaler. Detta bidrar till fyllnadstid för vissa medarbetare. Denna 
lösning är dock inte hållbar då vi inte kan bedriva daglig verksamhet under lov. 

Socialpsykiatrin 

Personalbudget ligger 0,26 årsarbetare över budget. Verksamheten har haft ett 
stort inflöde av nya ärenden första delen av året. Det finns också en del avslutade 
ärenden som främst beror på ökat behov av insats från annan verksamhet eller 
utflytt från kommunen. 

Personlig assistans 

Enhetschefen för personlig assistans, slutade sin tjänst i början av året. 
Rekryteringen av ersättare fick avbrytas pga. flera olika orsaker. En tillfällig 
lösning med en t.f. enhetschef beslutades. Även denna lösning fick revideras och i 
dagsläget är det tre personer som delar på ansvaret som enhetschef (områdeschef, 
enhetschef daglig verksamhet och en t.f. på del av tid). Detta är naturligtvis inte en 
hållbar situation och ny annons kommer att gå ut under maj månad. 

Det är fortsatt höga kostnader inom den personliga assistansen. Detta till följd av 
att vi har brukare med större behov än vad deras SFB beslut medger. 
Verksamheten har sökt utökad tid för flera brukare, men handläggningen för detta 
hos FK, Försäkringskassan, är lång och vi har ännu inte fått några svar. 

I februari fick vi ett nytt, för oss okänt ärende, från IFO. Det hela blev väldigt akut 
och vi fick lösa situationen från en vecka till en annan. Vi löste det provisoriskt 
genom att låna personal från gruppboende och fylla på med vikarier. Brukaren har 
långt mycket större behov än vad dennes SFB beslut medger, och går fortfarande i 
skolan, vilket under Covid-19 medför att brukaren har distansundervisning och 
behöver ännu mer hjälp. 

Covid-19  

Under mars kom Covid-19 och rekommendationen om att alla med symtom ska 
vara hemma. Detta påverkar givetvis all verksamhet just nu. Sjukskrivningarna är 
många och det är mycket utmanande att bemanna verksamheterna. Ekonomiskt 
kommer det bli en del övertid men än så länge på ganska låga nivåer, tack vare att 
många i personalen ställer upp och är flexibla. Enhetscheferna har också lagt 
enormt mycket av sin arbetstid till att arbeta med ge information, trygga och 
bemanna ute i verksamheterna. Arbetsmiljön för personal och chefer är ansträngd. 
Även inom daglig verksamhet har Covid-19 märkts av då flera deltagare varit 
hemma på grund av att man är i riskgrupp eller känner symtom. 

Ekonomi 

Svalan prognostiserar en budget i balans. Det finns en hel del fyllnadstid där och 
det beror på att vi fortfarande har ungdomar med förkortad skoldag vilket innebär 
att personalen måste börja tidigare vissa dagar. 

Under februari lånade en gruppbostad ut 2 resurser på heltid till personlig 
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assistans. Det medförde att enheten snabbt blev tvungen att anställa vikarier för 
att täcka det egna vikariebehovet. På två boenden har vi totalt 3,47 åa mer än 
budgeterat. 

Daglig verksamhet har än så länge en prognos med budget i balans. Då vi får två 
nya deltagare till Träffen i sommar så är det svårt att veta om de resurser vi har 
kommer att räcka. Vi har planerat att flytta en resurs från ungdomsfritids Svalan 
till Träffen1. 

Socialpsykiatrin har budget i balans och prognostiserar ett överskott 100 tkr. 

Semesterrekrytering  

Socialpsykiatrin bemannade förra sommaren inte verksamheten med lika många 
sommarvikarier som tidigare. Detta fungerade bra och tanken är att göra på 
samma sätt denna sommar. 

Den förvaltningsgemensamma rekryteringsgruppen har hela året varit igång med 
sitt arbete att rekrytera semestervikarier. Detta genom att delta på mässor, besöka 
utbildningar samt ta hand om alla inkomna ansökningar. I nuläget ser det ut som 
att vi kan täcka behovet av vikarier. 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten, AMI 

Väsentliga händelser 

I början av 2020 fick AMI fler deltagare från Arbetsförmedlingen och läget började 
se ljusare ut efter myndighetens demontering. AMI skulle få cirka 25 extratjänster 
och ett antal introduktionsjobb som vi skulle ha användning för inom olika 
verksamhetsområden. Arbetskonsulenterna hade också fått kontaktvägar in till 
arbetsförmedlarna och möten var inbokade under våren. Sedan kom pandemin 
Covid-19 vilket medförde begränsningar från Arbetsförmedlingen och det blev 
betydligt svårare att placera ut deltagare, både internt och externt. Inga personliga 
möten eller uppföljningar har kunnat göras, utan endast via telefon. Vår 
produktion på legoverksamheten minskade då företagen inte kunnat leverera 
material i den omfattning som de kunnat tidigare. Vi fick även svårigheter med 
planeringen av biltvätt, då många var sjuka och AMI har få med körkort i 
verksamheten. 

Den 3 februari startade serviceassistentutbildningen, ett samarbete mellan AMI 
och Vuxenutbildningen. Utbildningen består av lärarledda studier 2 dagar i veckan, 
samt tre dagar APL på ett äldreboende. 

Utbildningen avslutas 200612. Deltagarna får lön under hela perioden, tre av dem 
har introduktionsjobb och fem av dem har extratjänst. 

Alléskolans gymnasium stängde i mars månad på grund av Covid-19 och den 
personal vi hade på BEA-anställningar och träning på caféet fick placeras om. 

Åsens café: Arbetsmarknad- och integrationsenheten avslutar vår delaktighet i 
nuläget gällande Åsen 200430. 

Internpost: Sedan i januari har AMI haft två olika personer som har hanterat 
kommunens interna postkörning. Frågan återstår vem som ska ha huvudansvaret. 
Tills dess att frågan är utrett har AMI en person anställd på AB som kör posten till 
200930. 

Snöskottning och gräsklippning till pensionärer upphörde 200415. 
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AMI har fått in några nya uppdragsgivare till legoverksamheten under våren. 

AMI har tillverkat visir till vården under en period under våren. 

Ferie 2020 har under första tertialen bestått av många olika bud. Placeringar inom 
vården är otänkbart då minderåriga inte får utsättas för smitta då Covid-19 tillhör 
riskklass 3. 

Två inplanerade föreläsningar som riktat sig till nyanlända fick under årets första 
månader ställas in på grund av Covid-19. Innehållet i föreläsningarna skulle vara, 
Att leva och bo i Sverige, samt hur det svenska samhället fungerar. 

Två kvotflyktingar som aviserats från Migrationsverket skulle kommit under 
våren. Detta är nu senarelagt på grund av Corona. 

Åtgärder som Arbetsmarknads- och integrationsenheten vidtagit angående Corona 
och Covid-19: 

På Integrationsenhetens Facebook sida har vi lagt ut information och länkar till 
Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se där information om Covid-19 finns på 
olika språk. Enheten har även kontaktat de tre stora föreningar som drivs av 
nyanlända för att säkerställa att de ger korrekt information. Intaget från 
försörjningsstöd är ”pausat”. 

De deltagare som är i verksamheten får kontinuerlig och uppdaterad information 
från staben, arabisk tolk finns på plats. Information finns på olika språk, håll 
avstånd, samt tvätta händer-skyltar finns uppsatta i alla utrymmen. Vidare har en 
uppdelning av fikaraster och lunchraster för att minimera sociala närkontakter. 

Personalen följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens råd och 
rekommendationer och vidtar de åtgärder som behöver göras i verksamheten. 
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2 Måluppfyllelse 

2.1 HÅLLBAR KOMMUN 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Alla som har insatser av Social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska känna sig trygga med 
insatsen. 

Minst 90 % av de personer 
som får insatser ska uppleva 
trygghet med insatserna. 

 
 

 
Alla barn, unga, vuxna och 
familjer i kommunen ska 
erbjudas goda livsvillkor och 
ska så långt som möjligt 
erbjudas stöd och tidiga 
insatser på hemmaplan. 

Det förebyggande arbetet ska 
stärkas genom att antalet 
besökare/deltagare i social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot 
föregående år. 

 
 

 
Enheter som serverar mat ska 
erbjuda varierad kost som 
serveras på ett aptitligt sätt 
samt erbjuda matglädje i en 
bra måltidsmiljö. 

Matsvinnet ska minska med 
minst 5% per år på våra 
särskilda boenden. 

 
 

Alla som har insatser av Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna 

sig trygga med insatsen. 

Trygghetsfaktorn mäts i den nationella brukarundersökningen "vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?" och resultatet presenteras under hösten. Prognosen 
utifrån det arbete som görs är att målet uppnås. 

Kullängen 

Arbetet med att utveckla genomförandeplanerna sker i dialog med medarbetarna 
på APT, 20 minuters möten och teamträffar. 

För att skapa meningsfulla aktiviteter träffas aktivitetsombuden ca en gång i 
månaden. Ett års hjul har skapats för lite större aktiviteter som ska ske i 
samlingssalen ex Våffelfest, planterings dagar, pizza fredag, påskbord m.m. 

Under årets första månader har vi infört besöksförbud på alla våra boenden. Detta 
medför sannolikt att personalen blir mer viktiga för de boende vad gäller samtal 
och umgänge. Kontakt har tagits med extern aktör som kommer att underhålla 
våra boende i utemiljö 

Werners backe 

På Werners Backe sker arbete med att utveckla det multiprofessionella 
samarbetet, för att säkerställa trygghet med insatsen, där samarbetet ger ett bättre 
helhetsperspektiv och lämplig riktad insats. Fokus kommer även ligga på att 
utveckla BPSD i form av bemötandeplaner för att bemöta på rätt sätt kring en 
person med BPSD. 

Nytorgsgatan 

Boendeansvarig uppdaterar/skapar genomförandeplan tillsammans med den 
boende utifrån ett personcentrerat perspektiv. Samtlig personal ska kunna arbeta 
utifrån den detaljerade genomförandeplanen. Personalen ger utrymme för 
delaktighet genom att planera dagen och aktiviteter tillsammans med den boende. 
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Daglig planering över arbetsuppgifter ger kontinuitet vilket kan generera trygghet 
hos de boende. 

Under det första kvartalet 2020 ses en förbättring vad gäller genomförda 
aktiviteter, i genomsnitt 74 % per månad. Samma period förra året; 16 % i 
genomsnitt per månad. Kvaliteten på aktiviteterna har också förbättrats. Vad gäller 
erbjuden utevistelse är jämförelsen 45 % i genomsnitt per månad, 2020. Samma 
period förra året 0 %. 

Riskbedömningar 86 % utförda och registrerade i Senior Alert: 

Bedömningarna visade att flera av de boende hade risk för fall. Åtgärder såsom 
gångträning, läkemedelsgenomgång, stöd vid förflyttning, hjälpmedelsförskrivning 
och träning i förflyttning. 

Risk för undernäring - åtgärder såsom konsistens på mat samt erbjuda mellanmål 
och energiberikad mat. 

Risk för ohälsa i munnen - åtgärder såsom fukta slemhinnor, stöd vid rengöring, 
fluor, träning på munrengöring. 

Regnbågen 

I den mån det fungerar – ansvarar personalen för samma patienter under 
arbetspasset. Återkopplar samtal med patienter för att undvika missförstånd. 
Personalen arbetar utifrån målsättning i korttidsbeslutet och med den individuella 
planen. 

Nedan visas resultat på enkätfråga kopplad till mål. 

Har du känt dig trygg under din vistelse på Regnbågen? 

Mycket dåligt. 0 

Dåligt. 0 

Varken eller. 1 = 7,5 % 

Bra. 4 = 31 

Mycket bra. 8 = 61,5 

Senior Alert/riskbedömningar är ett utvecklingsområde som ska startas upp på 
korttiden under 2020. 

IFO, individ- och familjeomsorg 

Målet är att de som har insatser via Individ- och familjeomsorgen ska känna sig 
trygga och nöjda med insatsen. Dock arbetar området ibland med tvingande 
insatser och det kan inverka på hur nöjda klienterna är med sin insats. Alla 
insatser följs upp regelbundet med den/de personer insatsen berör och det bidrar 
till större delaktighet för klienten/brukaren. 

Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten fastslår, vidmakthåller och 
implementerar ett professionellt bemötande, vilket har medfört en bättre allians 
med klienter/brukare. Detta har även bidragit till en större delaktighet för 
klienten/brukaren. Utredningar inom Barn- och familjeenheten skrivs med stöd av 
utredningsmetoden BBiC (Barnets Behov i Centrum) och anpassas utifrån barnets 
behov. Alla utredningar har en utredningsplan där frågeställningar skall leda till 
mer effektiva och tydliga utredningar både för klienter och socialsekreterare. I 
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vårdplan och genomförandeplan har klienterna möjlighet till inflytande över den 
beviljade insatsen. Målet med insatsen mäts vid uppföljning av insatserna och 
Familjeteamet använder vid behov självskattningsformulär vid uppföljning av 
insatser. Kvalité mäts regelbundet genom internkontroll och alla ärenden följs 
kontinuerligt upp genom ärendegenomgångar, vecko- och månadsuppföljningar. 
Biståndshandläggarna använder utredningsmetoden IBIC. 

Genom att erbjuda personalen kompetenshöjande utbildning inom sitt 
verksamhetsområde har förvaltningen kunnat utföra ett mer rättssäkert arbete. 

Kvalité mäts regelbundet genom internkontroll och alla ärenden följs kontinuerligt 
upp genom ärendegenomgångar. 

Region Örebro län följer upp Öppenvården Stegens 12-stegsbehandling för att 
kunna utveckla kommunens öppenvårdsverksamhet till att bli ännu bättre, vilket 
gör att förvaltningen säkerställer att öppenvårdsverksamheten medför trygghet 
för kommunens invånare. 

Vårt arbetssätt med brukarkollegium, SMART mål och delaktighetsslingor är det vi 
tror bidrar till att vi når målet med att brukare ska känna sig trygga med insatsen. 
Att vi på gruppboende arbetar med att det är förutbestämt vilken personal som 
arbetar mot enskild brukare tror vi också ökar tryggheten. Inom daglig 
verksamhet har vi i tidigare undersökningar fått svar att man är rädd för andar 
deltagare. Lokalsituationen är här ett bekymmer för oss. 

AMI, arbetsmarknads och introduktionsenheten 

Att alla deltagare ska känna trygghet med insatserna på Arbetsmarknad- och 
integrationsenheten är en självklarhet, för att de sedan ska kunna gå vidare. Alla 
har en arbetskonsulent som stöttar deltagaren i att nå sitt personliga mål. 

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Förbereda personer som står 
utanför arbetsmarknaden eller 
inte har behövlig förankring på 
arbetsmarknaden så att de kan 
få sin försörjning tillgodosedd 
genom arbete eller studier. 

Alla som kan bidra till sin egen 
försörjning ska göra det. Minst 
80% av de personer som 
uppbär försörjningsstöd, med 
arbetsförmåga, ska vara 
självförsörjande inom sex 
månader. 

 
 

Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har 

behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning 

tillgodosedd genom arbete eller studier. 

IFO 

Vuxenenheten ska fortsätta att bibehålla och utveckla samarbetet med AMI för att 
säkerställa att alla klienter kan komma ut i rätt sysselsättning, kompetenshöjande 
verksamhet och möjliggöra egen försörjning och ett självständigt liv. 

Vuxenenheten har haft som mål att socialsekreterare ska medverka vid träff på SFI 
för att informera om rätten till ekonomiskt bistånd. 

Vuxenenheten fortsätter arbetet med att höja rättssäkerheten inom 
verksamheterna, dels genom regelbundna enskilda ärendegenomgångar med 
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sakkunnig och enhetschef, dels genom samråd med kollegor och sakkunnig samt 
extern handledning. 

AMI 

AMI har tillsammans med Allevux skapat en serviceassistentutbildning för att få ut 
fler individer på den reguljära arbetsmarknaden. 

  

  

2.3 ALLAS INFLYTANDE 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Insatserna inom Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamheter ska anpassas 
utifrån den enskildes behov 
där den enskilde ges möjlighet 
till delaktighet. 

Minst 90 % av brukarna inom 
social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara nöjda med graden av 
delaktighet. 

 
 

Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter 

ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till 

delaktighet. 

Hemtjänst 

Genom att Brukaren alltid ska delta vid upprättande av genomförandeplan så att 
dennes önskemål tas tillvara och skrivas i "jagform" är prognosen att målet 
kommer att uppnås.  

VoBO 

Werners backe 

Målet att skapa delaktighet i vardagen på Werners backe har påbörjats genom 
boenderåd. På boenderåd kom intresse upp kring sång och växter, och samtal 
kring barndom upp. Ett annat diskussionsämne har varit kring inomhusmiljön på 
Werners Backe. Diskussioner kommer leda till fortsatt aktivitet och delaktighet på 
Wernes Backe. 

Nytorgsgatan 

År 2020 har vi startat upp boenderåd för de boende. Där ges möjlighet till att 
uttrycka önskemål kring mat, aktiviteter med mera. Vidare ges möjlighet att 
samtala kring förbättringar. En öppen dialog mellan de boende tillsammans med 
en eller två personal. 

Informationsbrev har skickats till anhöriga i mars månad. Informationen berörde 
till stor del den situationen kring Coronapandemin som vi alla befinner oss i. Våra 
boenden har besöksförbud och vi uppmanar till kontakt via telefonsamtal och 
mobilapplikationer där man kan se varandra. 

Synpunkter och klagomål: 2 st. 

1. Berörde allmän omvårdnad, värdighetsgarantier, mat, avvikelse larm, 
inkom via mejl, svar via mejl. Erbjöd telefonmöte vilket anhörig tackade nej 
till. 
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2. Berörde brister vid palliativ vård och bemötande, inkom via telefon, svar 
direkt via telefon 

Regnbågen 

På Regnbågens korttidsboende har man sedan november 2019 arbetat med en 
individuell plan för de patienter som skriv in i korttidsvården. Till den individuella 
planen bifogas en enkät som patienten svarar på när denne skall återvända hem. 
Enkätfrågorna berör bland annat uppfattning vad gäller bemötande, trygghet, 
inflytande och mål med vistelsen. 

Synpunkter och klagomål: 1 st. 

1. Berörde bemötande, inkom per telefon och svarades på direkt. Utredning 
via samtal med nattpersonal. Dokumenterad. 

IFO 

Barn- och familjeenheten har anpassat sin verksamhet för att den enskilde ska få 
möjlighet till delaktighet, detta genom att träffa sina klienter kontinuerligt så att 
klienterna är delaktiga i sin utredning eller insats. 

Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten verkar nära individen och erbjuder 
ett professionellt bemötande och lyhördhet för idéer och synpunkter. Enheterna 
har anpassat sin verksamhet för att den enskilde ska få möjlighet till delaktighet 
genom att träffa sina klienter/brukare kontinuerligt så att klienterna är aktiva i 
sina egna planeringar. För att detta ska uppnås upprättas av socialsekreterare eller 
biståndshandläggare utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan med mål 
tillsammans med klienten för att bland annat bibehålla en arbetsallians. Genom 
detta blir klienterna delaktiga och har inflytande i sitt ärende. Klienten har 
kontinuerliga möten med socialsekreteraren och detta medför utrymme till dialog 
samt möjlighet att framföra sina synpunkter. 

Vuxenenheten verkar nära individen och ska erbjuda ett professionellt bemötande 
och vara lyhörda för idéer och synpunkter. För att detta ska uppnås så upprättar 
socialsekreterarna en handlingsplan med mål tillsammans med klienterna för att 
till exempel hitta snabbaste vägen till egen försörjning. Genom detta blir klienterna 
delaktiga och har inflytande i sin planering. Klienten har uppföljning med 
socialsekreterare varje månad och detta medför utrymme till dialog om planering 
samt en möjlighet att framföra synpunkter. 

IBIC-utbildning har startats upp för biståndshandläggarna och väntas slutföras 
under april månad år 2020. Implementering av IBIC är pågående och detta innebär 
att handläggningen får ett tydligare brukarperspektiv och att insatsen anpassas 
efter den enskildes behov. Implementeringen av IBIC medför också en större 
trygghet i handläggningen då IFO inför ett gemensamt utredningsverktyg för 
samtliga biståndshandläggare. 

VFF 

För att nå målet arbetar vi mycket med genomförandeplanerna. Det innebär att vi 
uppdaterar dessa minst två gånger/år för att säkerställa att det stöd och den hjälp 
den enskilde brukaren behöver, ska ges på det sätt som brukaren önskar. 

Delaktighetsslingor samt upprättande av handlingsplan utifrån förra årets 
brukarenkät, är ännu inte genomfört pga. den situation vi befinner oss i med 

Page 49 of 129



 Datum Sida 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2020  21(28) 

 

Covid-19. 

AMI 

Genom personliga samtal, arbetsträning och arbetsförmågebedömning. 
Kontinuerlig uppföljning med samtliga deltagare som är inskrivna på 
Arbetsmarknad- och integrationsenheten sker. 

2.4 GOD SERVICE 

  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamheter ska erbjuda ett 
professionellt och värdigt 
bemötande. 

Minst 95 % av brukarna inom 
social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara nöjda med 
personalens bemötande. 

 
 

 
Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska bidra till att förenkla 
kontakten med våra 
verksamheter. 

Förvaltningens del på 
kommunens hemsida ska 
uppdateras kontinuerligt så att 
kontaktuppgifterna är aktuella. 

 
 

 
Verksamheten ska organiseras 
utifrån brukarens/klientens 
behov 

I 100 % av 
genomförandeplanerna ska det 
framgå när brukaren/klienten 
önskar insatsen. 

 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett 

professionellt och värdigt bemötande. 

Hemtjänst 

Ett gott bemötande är av stor vikt i hemtjänstens verksamheter och bemötande tas 
upp på samtliga APT och etiska dilemman diskuteras. Alla enheter arbetar för att 
bibehålla och även nå högre mål än föregående års resultat där 97 % av våra 
brukare tyckte att de fick ett gott bemötande. 

Broschyren hjälp oss bli bättre delas ut vid välkomstsamtalet och informeras om. 

VoBO, vård och omsorgsboende 

Alla enheter på Kullängen har under hösten 2019 tagit fram spelregler och 
”guldord”. Dessa har under första kvartalet 2020 arbetats med och alla enheter har 
gjort VAS skalan och fått bra resultat. 

Värdighetsgarantier- Samtal på APT om hur man jobbar kring dessa. Detta 
behöver utvecklas så den boende faktiskt får möjlighet till egen aktivitet egen tid 
och att utevistelse sker mer om boende vill/önskar detta. 

Värdegrund- Det har samtalats mycket under det vardagliga arbetet om 
bemötande och respekt för den enskildes önskan/vilja och behov. Har även talat på 
APT om vikten att respektera varandra i arbetsgruppen och att vi ska börja jobba 
med Guld orden för att tillsammans skapa förutsättningar till en god psykosocial 
arbetsmiljö. Ett gemensamt och viktigt arbete som är behövligt främst på en enhet 
på ett boende. 

Under 2020 skall ett boende arbeta med att ta fram en bemötandeplan med 
spelregler kring hur personalen vill att den sociala arbetsmiljön skall vara, detta 
inkluderar bemötandet till de boende. Detta har ännu inte påbörjats, kommer att 
ske på planeringsdagar i höst. 
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Ett professionellt bemötande genomsyrar verksamheten, då personalen själva 
lyfter brister som uppkommer. Detta påverkar positivt och genererar en ständig 
förbättring i det professionella bemötandet. Under första kvartalet har det 
inkommit en synpunkt där en del berörde brister i bemötandet. 

Vår utgångspunkt är den nationella värdegrunden i bemötandet till våra boende. 

IFO 

Information om möjligheten att framföra synpunkter, klagomål eller beröm lämnas 
genom broschyren "Hjälp oss att blir bättre". Broschyren lämnas alltid till klienter 
och den finns tillgänglig på hemsidan samt i social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens väntrum. Individ- och familjeomsorgen verkar nära 
individen och erbjuder ett professionellt bemötande och ska vara lyhörd för idéer 
och synpunkter. 

Alla medarbetare på IFO har dagliga diskussioner om bemötande. Alla 
medarbetare har regelbunden handledning för att lättare kunna hantera och agera 
professionellt vid svåra möten med människor. 

Bemötandefrågor är en punkt som lyfts på APT och grupptid som fortlöpande 
diskuteras. 

VFF, verksamheten för personer med funktionshinder 

Verksamheten arbetar aktivt med den kompetensutvecklingsplan som är beslutad 
och gäller för vår verksamhet. Bemötandefrågan är alltid aktuell och diskuteras på 
APT och i verksamhetens kvalitetsgrupp. Vid medarbetarsamtal som genomförs 
under hösten ska varje medarbetare redovisa hur och på vilket sätt man arbetat 
för att nå målet att säkerställa professionellt bemötande. 

AMI 

AMI ser varje enskild individ och arbetar utifrån dennes förmåga. Genom samtal 
och individuella handlingsplaner stärker vi individen. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till att förenkla 

kontakten med våra verksamheter. 

Hemtjänst 

Prognosen är att målet uppnås. Vi arbetar för att vara tillgängliga, att alltid bemöta 
brukares och anhörigas synpunkter, klagomål och frågor snabbt och korrekt. 
Hallsbergs kommuns har en hemsida som är tillgänglig för alla, med aktuell 
information gällande Social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika 
verksamheter och dess kontaktuppgifter. 

Inranätet samt personal och chefshandboken finns lättillgänglig för alla 
medarbetare, med tydlig och bra information. 

Både enhetschef samt verksamhetsstöd arbetar för att vara tillgängliga samt 
verksamhetsnära, och för att alltid bemöta alla synpunkter, samt klagomål på ett 
professionellt sätt 

Verksamhetsstöd börjar alltid kl 07:00, och är med på morgonrapporter. 

IFO 

På kommunens hemsida hallsberg.se finns det lättillgänglig och tydlig information 
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kring social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter och 
kontaktuppgifter till IFO:s olika områden. Individ- och familjeomsorgen har en 
socialjour där kommunens invånare kan få akuta behov tillgodosedda utanför 
kontorstid och kontaktuppgifter till socialjouren i Örebro finns tillgängligt på 
kommunens hemsida. På hemsidan finns det även möjlighet för medborgare att 
lämna sina synpunkter på vår verksamhet. Vid akuta ärenden finns det alltid 
möjlighet att få kontakt med en handläggare på vardagar mellan klockan 8-17 både 
via telefon eller via en personlig kontakt. 

Alla anställda på IFO ska kommunicera öppet och tydligt och på ett sätt så att 
klienten förstår vad som sagts vid möten. Kommunikationen anpassas utifrån 
ålder, bakgrund och mognad eller funktionsnedsättning hos personen som 
samtalet förs med. Medarbetarna ska alltid fråga vad klienten har uppfattat av 
samtalet för att undvika missförstånd. Tolk används alltid vid behov så att alla 
klienter får korrekt och tydlig information. 

Vuxenenheten har en "träffas säkrast-tid" för kontakt via telefon. Öppenvården 
Stegens verksamhet har ingen "träffas säkrast-tid" utifrån att de har hög 
tillgänglighet under hela dagen. 

Individ- och familjeomsorgens arbetstid är anpassad efter klienternas behov av 
insatser. 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. 

VFF 

Kontinuerligt uppdaterar och reviderar vi informationen på vår hemsida. Det är 
dock en svårighet för vår målgrupp att säkerställa att kommunens hemsida har en 
hög tillgänglighet för olika målgrupper. 

AMI 

Arbetsmarknad- och integrationsenheten samarbetar med alla förvaltningar inom 
kommunen. Vi har också olika former av samarbete med externa företag. 

  

Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov 

Hemtjänst 

Schemagrafen styrs utifrån brukarens insatser och höjs respektive sänks när det 
behövs. Genomförandeplanen ses som en röd tråd. Vid välkomstsamtalet 
efterfrågar kontaktpersonen brukarens individuella behov och vid vilken tid på 
dygnet brukaren önskar få hjälp med sina insatser. 

Prognosen är att målet uppnås. 

VoBO 

Kullängen 

Var 6.e vecka se över så att schemat är anpassat efter boendes behov av insatser. 
Vid behov ändra bemanningsgrafen så att det är anpassat efterverksamheten. 

Werners backe 

Samtliga genomförandeplaner behöver utvecklas och bli personcentrerade. Att få 
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till de personcentrade genomförandeplanerna ligger efter, tanken var att dessa 
skulle följa årshjulet men har inte lyckats. Detta arbete pågår, där chefen stödjer 
medarbetare att reflektera över utformning av genomförandeplanen. 

Nytorgsgatan 

100 % upprättade, aktuella genomförandeplaner. Under 2020 kommer ett 
förbättringsarbete att ske vad gäller dokumentationen i genomförandeplanerna. I 
dagsläget upprättas planerna tillsammans med den boende, för att det ska framgå 
vad individen vill ha stöd och hjälp med. Förbättringsarbetet kommer att innefatta 
hur och när individen vill ha insatsen. Vidare att dokumentationen i 
genomförandeplanerna blir mer detaljerad utifrån individens behov och intressen. 

Regnbågen 

På Regnbågens korttidsboende har man sedan november 2019 arbetat med en 
individuell plan för de patienter som skriv in i korttidsvården. I den individuella 
planen skall det framgå individens behov för stöd och träning. Vidare skall 
målsättning med vistelsen på korttidsenheten framgå. Till den individuella planen 
bifogas en enkät som patienten svarar på när denne skall återvända hem. 
Enkätfrågorna berör bland annat uppfattning vad gäller bemötande, trygghet, 
inflytande och mål med vistelsen. Under första kvartalet 2020 har 13 patienter 
svarat på enkäten. 

Nedan visas resultat på enkätfråga kopplad till mål. 

Har du fått den uppmärksamhet, omvårdnad och träning som du har varit i behov 
av? 

Mycket dåligt. 0 

Dåligt. 0 

Varken eller. 1 = 8 % 

Bra. 3 = 23 % 

Mycket bra. 9 = 69 % 

IFO 

Alla som besöker individ- och familjeomsorgen får information om vart de kan 
vända sig med synpunkter och klagomål. På kommunens hemsida och i IFO:s 
väntrum finns information om "Hjälp oss att bli bättre" där klienter kan lämna 
synpunkter. Alla socialsekreterare skall även ha detta dokument tillgängligt på sitt 
kontor i samband med alla besök. 

Alla som har behov av tolk i samband med besök på Individ- och familjeomsorgen 
får tolk vid besöket för att kommunikationen skall kunna ske tydligt. 
Socialsekreterarna och våra öppenvårdsverksamheter har flexibel arbetstid vilket 
kan möjliggöra besök efter ordinarie arbetstid. Alla klienter i en akut situation har 
möjlighet att vända sig till socialjouren i Örebro under kvällar och helger. 

Alla klienter/brukare ska ha en genomförandeplan där det framkommer hur 
personen är delaktig i sin insats. Klienten blir därmed bli mer delaktig i sin 
situation vilket medför att insatsen anpassas efter den enskildes eget behov. 

Implementering av IBIC är pågående på biståndsenheten och detta innebär att det 
blir ett tydligare brukarperspektiv och att insatsen anpassas efter den enskildes 
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behov. 

VFF 

Verksamheten har en tydlig arbetsmodell som presenteras vid varje rekrytering av 
tillsvidareanställd personal. Arbetsmodellen lyfts också kontinuerligt på APT och i 
kvalitetsgruppen. Schemajusteringar sker löpande i samtliga verksamheter. 

AMI 

Verksamheten arbetar ständigt i förändringsprocessen för att möta klientens 
behov. Detta sker bland annat genom omfördelning av arbetsuppgifter för 
personalen samt utformning av arbetsuppgifter för att möta den enskildes behov. 
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3 Ekonomi 

3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 

I ekonomitabellerna 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. 

Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det är svårt att 
bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs 
för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 
2,6 mkr. 

DRIFT     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Intäkter 18 843 72 765 71 730 1 035 
Kostnader -124 424 -426 710 -423 075 -3 635 
-varav personal -90 655 -309 016 -308 468 -548 
-varav kapital -591 -1 662 -1 662 0 
-varav lokal -9 854 -29 810 -29 707 -103 
-varav övrigt -23 324 -86 222 -83 238 -2 984 

Totalt -105 581 -353 945 -351 345 -2 600 

Personalkostnaderna prognostiseras med ett underskott på 0,5 mkr trots vakanta 
tjänster för sjuksköterskor. 

Övriga kostnader består av köp av bemanningssjuksköterskor, 
placeringskostnader, bilar, arbetskläder, inkontinensartiklar, sjukvårdsartiklar 
mm. Underskottet på övriga kostnaderna beror till största del på köp av 
bemanningssjuksköterskor. 

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

VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Förvaltningsgemensamt -89 -3 293 -5 293 2 000 
Vård- och omsorgsboende -29 062 -96 899 -94 999 -1 900 
Hemtjänst -34 345 -113 377 -112 977 -400 
Verksamheten för 
funktionshindrade 

-25 678 -81 304 -78 504 -2 800 

Individ- och familjeomsorg -14 624 -52 643 -52 643 0 
Arbetsmarknad och integration -1 783 -6 429 -6 929 500 

Totalt -105 581 -353 945 -351 345 -2 600 

Förvaltningsgemensamt 

Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande 
verksamhet såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden, 
intäkter för insatser, förebyggande rehabilitering mm. Förvaltningsgemensamt 
beräknas redovisa ett överskott på 2 mkr. Överskottet avser främst ej fördelad 
budget. 

Vård- och omsorgsboende 

Inom området för Vård- och omsorgsboende finns förutom boendena även 
kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, 
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distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. Området prognostiserar ett 
underskott på 1,9 mkr. Orsaken till underskottet finns bland annat inom den 
ansträngda situationen inom sjuksköterskeorganisation, där kommunen, i likhet 
med många andra kommuner och landsting, har svårighet att rekrytera 
sjuksköterskor och måste köpa in sjuksköterskor via bemanningsföretag. 

Hemtjänst 

Hemtjänsten beräknas ha ett underskott på 0,4 mkr. Underskottet beror på 
personalkostnader och lägre hyresintäkter på Sköllergården på grund av tomma 
eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård. 

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning 

Området prognostiserar ett underskott på 2,8 mkr som beror främst på äldre 
brukare som kräver mer personal 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. Verksamheten prognostiserar en 
budget i balans. 

Arbetsmarknad och integration 

Området består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. 
Integrationsenheten ingår dock inte i redovisningen. Arbetsmarknadsenheten 
beräknar ett överskott med 0,5 mkr, som främst beror på personalkostnader. 

Nedanstående tabell visar nettokostnaden på placeringar, försörjningsstöd mm. 

FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Externa boende LSS -2 648 -8 395 -8 395 0 
Placeringar IFO -3 892 -17 632 -18 162 530 
Öppenvård IFO -1 253 -5 461 -6 101 640 
Försörjningsstöd -2 821 -8 796 -7 516 -1 280 

Totalt -10 614 -40 284 -40 174 -110 

Underskottet på försörjningsstöd med 1,3 mkr beror bland annat på att arbetslösa 
och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat. 

3.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 

INVESTERINGSPROJEKT     
Belopp i tkr Utfall 30/4-20 Prognos 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Arbetstekniska hjälpmedel -65 -300 -300 0 
Inventarier och data -64 -1 312 -1 312 0 
Totalt -129 -1 612 -1 612 0 

Nämnden har ett investeringsutrymme på 1,5 mnkr plus de överförda medlen på 
112 tkr från år 2019. Medlen bedöms användas under året. 

Page 56 of 129



 Datum Sida 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2020  28(28) 

 

4 Åtgärder för budget i balans 

I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva 
lägenheter, samt öka korttids- och växelvårdsplatser med fem platser, grundat på 
statistik som följts sedan år 2018. Enligt vård- och omsorgsboende 
resursfördelningsmodell ger det en besparing på ca sju årsarbetare, helårs effekt 
på 3 800 t kr exklusive arbetsgivaravgifter. Hur mycket besparingen blir år 2020 
beror på hur snabbt en implementering av förändringen kan ske. 

Lokaler ses över samt samlokalisering, om detta är möjligt, ses över. 

Heltid som norm arbetas med för att skapa så effektiva och bra scheman som är 
möjligt med hänsyn tagen till dem vi är till för och utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv. Göra scheman och planera in resurspass så att man 
undviker turbyten så mycket som möjligt. Bemanningen är också något som 
kontinuerligt ses över. 

Arbeta vidare med sjukfrånvaron ett arbete som ständigt pågår. 
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Tjänsteskrivelse samverkansprojekt IFO/Skola

Ärendebeskrivning 
2018-09-04 beslutade Kommunstyrelsen att avsätta 2,4 miljoner kronor ur sociala investeringsfonden 
till två tjänster som familjepedagoger under 2 år. (Se bilaga 1 beslut och projektansökan). 
Familjepedagogernas arbete är ett förebyggande arbete för att kunna ge tidigt stöd till barn och unga 
och deras föräldrar.
Kommunstyrelsen lyfter fram vikten av att detta projekt ger den samverkan som
beskrivs i projektansökan mellan social- och arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen och
bildningsnämnden/förvaltningen. I samband med att styrgruppen bildas ska
arbetsbeskrivningen tydliggöras samt även på vilket sätt man under tid kommer att delge
kommunstyrelsen uppföljning.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
informationen om samverkansprojektet IFO/skola

Ärendet 
Efter Kommunstyrelsens beslut rekryterades två familjepedagoger/familjebehandlare och det 
praktiska arbetet kunde inledas i februari 2019. En styrgrupp bildades där förvaltningschefer och 
områdeschefer från respektive områden ingår. Styrgruppen har träffats regelbundet under 
projekttiden och styrgruppen har haft det övergripande ansvaret för projektet. Inledningsvis gjorde 
familjebehandlarna studiebesök i olika kommuner med liknande verksamheter för att sedan bygga 
upp en egen Hallsbergsmodell. I Hallsbergsmodellen kom man fram till en metod med lärdom av 
andra verksamheters framgångsfaktorer och svårigheter. 

Ärenden fördelas till samverkansprojektet från Transtensskolans kurator med nära stöd av rektor. 
Enhetschef på barn- och familjeenheten är närmaste chef men fördelar inga ärenden till 
samverkansprojektet. Inledningsvis hade enhetschef träff varje vecka med familjebehandlarna i 
samverkansprojektet för att ge stöd till uppbyggnaden av projektet. Under 2020 har träffarna med 
enhetschef glesats ut till varannan vecka men familjebehandlarna har fortsatt träffa kurator och 
rektor varje vecka för fördelning av nya ärenden samt bedömning om vilka ärenden som skall 
avslutas. 

Samverkansprojektet har arbetat med 19 direkta elevärenden och deras föräldrar och nedan 
kommer arbetssättet och resultat att beskrivas i varje enskilt ärende. I de ärenden de har arbetat 
med har vi har sett flera positiva resultat gällande både skattning av eget psykiskt mående och i 
mätning av skolnärvaro. Flera av eleverna hade flera års frånvaro från skolan vid första kontakt med 
samverkansprojektet. Samverkansprojektet kan inte i sig påverka mätbara resultat på hela frånvaron 
på Transtensskolan då de har arbetat med 19 ärenden och det totala antalet elever med hög 
frånvaro är betydligt högre än så. De positiva effekterna måste därför ses i varje enskilt ärende. Då 
det även har varit en turbulent tid på Transtensskolan det senaste året både med byte av rektor och 
en frånvarorutin som inte har fungerat optimalt så skulle det inte bli rättvist mot 
samverkansprojektet att ha förväntningar på att det ska kunna mätas en minskning av den totala 
frånvaron på skolan. 

Samverkansprojektet har även arbetat med föräldragrupper med ett fokus på självhjälpsgrupper, dvs. 
att föräldrar med liknande problem kan hjälpa varandra och ge tips till varandra med stöd av 
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familjebehandlarna som då har fungerat som samtalsledare. Den första gruppen bjöd 
lärare/mentorer in till och det blev inte så många som kom och därför ändrade man till mer riktade 
inbjudningar till föräldrar vars barn hade en problematisk skolsituation. Inför höstterminen 2020 
planerar rektor på Transtensskolan att samtliga föräldrar till barn som börjar i årskurs sju skall bjudas 
in till föräldragrupp.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Lidberg

Förvaltningschef Enhetschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Individ- och familjeomsorgen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att återkoppla pågående samverkansprojekt.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att social- och arbetsmarknadsnämnden lägger informationen till handlingarna i utan beslut i 
sak.

Vilka barn berörs?

Samtliga barn som innefattas i skolans och socialtjänsten område, exempelvis elever med hög 
skolfrånvaro.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Att alla barns behov tillvaratas och synliggörs i allt arbete i samverkansprojektet.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
I projektet ska alltid barn bästa och barnpespektivet bejakas. Detta görs genom nära kontakt 
med elever och dennes vårdnadshavare samt skolpersonal. Arbetet görs för att öka barnets 
delaktighet i skolan och för att uppnå ett bättre psykiskt mående som kan leda till bättre 
skolresultat över tid. 

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Maria Johansson Engdahl 2020-04-03
I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-04

 Kommunstyrelsen

Tid Plats
08:30-12:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg  

Övriga

Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Maria Fransson (Kommunsekreterare)
Jaana Jansson (Socialchef)

Protokollet innehåller paragraferna §102

Ordförande _________________________________________________________________
Magnus Andersson (S)

Justerare _________________________________________________________________
Erik Storsveden (L)

Sekreterare _________________________________________________________________
Maria Fransson

Ej tjänstgörande ersättare

Lotta Öhlund (MP)
Gösta Hedlund (C)

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Andreas Tranderyd (MP)
Torbjörn Appelqvist (M)
Hans Karlsson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Tryggve Thyresson (V)
Lennart Pettersson (M)
Anders Lycketeg (C)
Erik Storsveden (L)
Tomas Hagenfors (KD)
Ulf Ström (S)  ersätter Vakant . (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-09-04

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-04
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-09-07 till och med 2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 102 - Ansökan från sociala investeringsfonden för projekt om ökad 
samverkan för insatser från familjeteamet 
(18/KS/158)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansöker ur Hallsbergs kommuns sociala 
investeringsfond till ett projekt, för att arbeta med en ökad samverkan med 
Bildningsförvaltningen, en ”Utökning av två tjänster för Familjeteamet, familjepedagoger”, 
under två års tid. Familjepedagogernas arbete är ett förebyggande arbete för att kunna ge 
tidigt stöd till barn/unga och föräldrar i samverkan med skolan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås avsätta 2,4 miljoner kronor ur sociala investeringsfonden till två 
tjänster som familjepedagoger under 2 år.

 
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2,4 miljoner kronor ur sociala investeringsfonden till 
två tjänster som familjepedagoger under 2 år.

Kommunstyrelsen vill även påpeka vikten av att detta projekt ger den samverkan som 
beskrivs i handlingen mellan social- och arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen och 
bildningsnämnden/förvaltningen. I samband med att styrgruppen bildas ska 
arbetsbeskrivningen tydliggöras samt även på vilket sätt man under tid kommer att delge 
kommunstyrelsen uppföljning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Ansökan till sociala investeringsfonden, Projekt utökning av två tjänster för 

familjeteamet
 Tjänsteskrivelse Ansökan sociala investeringsfonden SAF

Page 3 of 10Page 64 of 129



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:18/KS/158 

Ansökan från sociala investeringsfonden för projekt om ökad 
samverkan för insatser från familjeteamet

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansöker ur Hallsbergs kommuns sociala 
investeringsfond till ett projekt, för att arbeta med en ökad samverkan med 
Bildningsförvaltningen, en ”Utökning av två tjänster för Familjeteamet, familjepedagoger”, 
under två års tid. Familjepedagogernas arbete är ett förebyggande arbete för att kunna ge 
tidigt stöd till barn/unga och föräldrar i samverkan med skolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås avsätta 2,4 miljoner kronor ur sociala investeringsfonden till två tjänster 
som familjepedagoger under 2 år.

Kommunstyrelseförvaltningen 

Lena Fagerlund Maria Fransson 

Kommundirektör Kommunsekreterare

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan sociala investeringsfonden SAF 
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Ansökan ur Hallsbergs kommuns sociala investeringsfond

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ansöker ur Hallsbergs kommuns sociala 
investeringsfond till ett projekt, för att arbeta med en ökad samverkan med 
Bildningsförvaltningen, en ”Utökning av två tjänster för Familjeteamet, familjepedagoger”, 
under två års tid. Familjepedagogernas arbete är ett förebyggande arbete för att kunna ge 
tidigt stöd till barn/unga och föräldrar i samverkan med skolan.

Förslag till beslut
Social-och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen avsätter 2,4 milj, ur 
sociala investeringsfonden till två tjänster, familjepedagoger, under två år. 

Ärendet

Projektnamn

Utökning av två tjänster för Familjeteamet, familjepedagoger.

Projektledare

Maria Johansson Engdahl.

Syfte

Få igång ett välfungerande samarbete mellan Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och 
Bildningsförvaltningen med början på Transtensskolan för att gemensamt skapa 
välfungerande samarbetsformer men med avsikt att under tiden även inkludera 
Folkasboskolan 

De barn som växer upp i utsatta miljöer riskerar att få en sämre hälsa än barn som växer upp 
under trygga och stabila förhållanden. Därför önskar vi arbeta med stöd till barn, unga och 
deras föräldrar för att skapa stabila uppväxtvillkor. Vi önskar också kunna erbjuda 
föräldraskapsutbildning individuellt eller i grupp för att hjälpa föräldrar att hitta verktyg för 
gränssättning och hitta möjliga uppfostringsmetoder eller samtala om tonårsperioden och 
dess utmaningar. Detta kommer att göras tillsammans med skolans personal då forskning 
visar att en fungerande skolgång är en stark ”friskfaktor”.

I samverkan med skolan och familjens nätverk vill social- och arbetsmarknadsförvaltningen, 
SAF, erbjuda familjer insatser i ett tidigt skede. Vi önskar också arbeta förebyggande och i 
samverkan med skolan kunna erbjuda tidiga insatser genom att informera om vad man kan 
få för stöd och hjälp ifrån SAF. Erbjuda föräldrar möjligheten att ansöka om någon form av 
stöd.
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Familjerna ska kunna få ett tidigt och anpassat stöd på hemmaplan. 
Att kunna erbjuda ungdomar och deras familjer stöd på hemmaplan istället för 
stödboendeplaceringar som vi har i olika öppenvårdsinsatser, ex Startskottet, skulle kunna 
vara ytterligare en utveckling över tid.

Unga flickor är en utsatt grupp gällande psykisk ohälsa. Vi önskar att tillsammans med skolan 
kunna erbjuda ”tjejgrupper” för bland annat flickor med tonårsproblematik, normbrytande 
beteende med mera. Gruppverksamhet för flickor inledningsvis då det har uppmärksammats 
att flickor med utländsk härkomst kan behöva lite extra stöd i att vara just flicka i det 
svenska samhället som man ibland upplever som väldigt fritt men som är ganska styrt av 
föräldrars regler och normer oavsett bakgrund. Eventuellt kan flickor från högstadiet på 
annan skola bjudas in i mån av plats.

Det kan också vara grupper för dem som riskerar att vara på väg in i ett utanförskap. 
Skolfrånvaro är också något som det kommer att arbetas med gällande alla elever. SAF 
kommer också att ingå som en del i skolans ”frånvarotrappa”.

Målgrupp och dess identifiering

Insatserna ska rikta sig till barn och unga och deras familjer, där det finns en psykosocial 
problematik. Det kan till exempel vara en familj med problematiskt samspelsmönster, 
familjer med normbrytande beteende, familjekonflikter, missbruk, kriminalitet, annan 
psykisk ohälsa samt föräldrar med behov av annat stöd i föräldraskapet. Det kan också vara 
föräldragrupper med behov av att samtala om tonårstiden och gemensamt bemötande samt 
gränssättning. Ett visst fokus ska ligga på arbete med utlandsfödda föräldrar med möjlighet 
att erbjuda stöd i föräldraskapet gällande till exempel gränssättning. Man ska också erbjuda 
föräldraskapsutbildning/föräldraskapsstöd för att förhindra ogynnsamma familjesituationer, 
individuellt eller i grupp för föräldrar med behov av hjälp att hitta verktyg för gränssättning 
utan hårda tag eller hårda ord. Det kan vara föräldrar med bakgrund där man själva kan ha 
blivit agad i uppfostringssyfte. 

Metod

Familjepedagogerna kommer att vara i skolan för att samtala om trender skolan ser samt 
hitta möjliga föräldrar och flickor som önskar stöd i gruppverksamheterna.

Utöver det kommer familjepedagogerna att vistas i skolan när tid och möjlighet finns eller 
om man behöver vara med på möten tillsammans med föräldrar och barn.

Verksamheten ska ha som mål att samtliga som har behov av kontakt ska erbjudas ett första 
orienterande samtal så fort som möjligt. En strävan ska vara att så långt det är möjligt arbeta 
med hela familjen så att alla inkluderas i behandlingsarbetet. Ibland kan arbetet behöva 
riktas enbart till barnet/den unge eller föräldrarna liksom att det ibland kan förekomma 
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behov av samverkan/samarbete med utökat nätverk, skola samt sjukvård eller andra 
berörda aktörer. Därför ska kontakten inledas med en grundläggande kartläggning så att 
familjen kan få bästa tänkbara stöd och behandling. 

Handläggare ifrån SAF, IFO (myndighet) kommer att vara på skolan varannan vecka för att 
möta föräldrar och personal och samtala om ansökningar eller anmälningar samt informera 
om vilket stöd föräldrar kan ansöka om, vilket också kan vara familjepedagog.

Insatsen skall:

 bygga på frivillighet 
 alltid syfta till att främja barnets/den unges hälsa och utveckling 
 synliggöra och stärka individers och familjers inneboende resurser och styrkor och av 

denna anledning tar inte personal över uppgifter som familjen kan hantera, men 
hjälper familjen med uppgifter som de inte klarar av tills de förhoppningsvis blir 
självgående

 bygga på familjens egna formulerade behov och mål 
 utgå från att se familjen som en helhet i ett större samhällssystem där alla delar 

påverkar, och påverkas, av varandra. Därför strävar insatsen efter att inkludera alla 
familjemedlemmar och vid behov även delar av ett större nätverk

Verksamhetens mål

 att sätta barnen i fokus och ge föräldrar möjlighet till ökad omsorgsförmåga
 att utveckla familjens egen kraft till självständighet och ansvar
 att förebygga omhändertaganden och långvariga placeringar
 att vara flexibel och hitta lösningar för varje familjs behov
 att stödja ungdomar som upplever svårigheter i sin vardag både hemma och i skolan
 Miljöarbete med tonvikt på samspel mellan föräldrar och barn
 Pedagogiskt förändringsarbete
 Medling där föräldrar och barn behöver en extra vuxen för att kunna möta varandra 
 Erbjuda råd och stöd hemma hos familjer i vardagliga situationer utifrån familjens behov och 

möjligheter

Arbetssätt

 Uppdragen formuleras i samarbete mellan föräldrarna, uppdragsgivare (skolpersonal 
eller familjepedagogens egna iakttagelser) och berörd personal. Därefter görs en 
arbetsplan. 

 Familjepedagog kommer att leda föräldrastödskurser tillsammans med skolpersonal 
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 Familjepedagogen ska tillsammans med familjer hitta vägar till förändring. Familjen 
ska ges stöd och hjälp att finna nya strategier så att samarbetsrelationen inom 
familjen utvecklas.

 Arbetsuppgifterna kommer att vara varierade men främst vara inriktade på att stärka 
föräldrar i deras föräldraroll. Vi använder samtal som en viktig del i vårt arbetssätt 
och vårt arbete börjar alltid med att bygga upp relationen som grundar sig i ett 
förtroende och lyhördhet.

 Familjepedagogen ska vara stöttande i föräldraroll och ha samtal med föräldrar om 
föräldrarollen och den utmaning det är att vara en bra förälder.   
Familjepedagogen ska samarbete med elevhälsan för att arbeta med tidiga insatser 
för barn/elever och familjer, genom att ha gemensamma samtal, göra hembesök, 
hålla i gruppsamtal, föräldrautbildningar med mera
Många gånger kan detta hjälpa familjer att finna vägar och lösningar till sina frågor 
och problem.

Om familjen trots allt behöver en längre kontakt, så görs en utredning, hos myndigheten, 
och ett ärende öppnas och kontakt med familjepedagogen kan komma att förlängas i form 
av ett bistånd.

Tillsammans med viktiga personer för familjen och barnet/eleven arbetar familjepedagogen 
och skolpersonal fram lösningar som fokuserar på resurser och förmågor. Familjepedagogen 
genomför föräldrautbildning gemensamt med skolpersonal.

Projektdelaktighet internt

En styrgrupp kommer att bildas, bestående av rektor på skolan, områdeschef för IFO, 
förvaltningschef för Barn och utbildningsförvaltningen och förvaltningschef för Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.

Projektdelaktighet externt

Arbetsgruppen bestående av elevvårdsteamet på skolan, enhetschefen på IFO och 
familjepedagogerna får också i uppdrag att samverka med BUP, Barn- och 
ungdomspsykiatrin, polis med flera där behov finns.

Projektperiod

Projektet ska pågå under två år från det att lämplig personal, familjepedagoger har 
rekryterats. Familjepedagogerna ska ha sin tillhörighet i det redan befintliga familjeteamet.

Bedömda sociala effekter och när dessa väntas uppnås

Familjepedagogernas, insatser ska rikta sig till barn och unga och deras familjer, där det finns 
en psykosocial problematik. Det kan till exempel vara en familj med problematiskt 
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samspelsmönster, familjer med normbrytande beteende, familjekonflikter, missbruk, 
kriminalitet, annan psykisk ohälsa samt föräldrar med behov av annat stöd i föräldraskapet. 

Tidigt stöd i samverkan kan förhindra att problemen blir stora. 

Viss effekt kommer att kunna märkas redan efter ca 6 mån.

Resultat socioekonomisk beräkning

Familjepedagogernas arbete ska präglas av respekt för alla människors lika värde och för 
varje människas rätt till integritet, frihet och värdighet. Ingen form av kränkning får 
förekomma. Bemötandet skall vara respektfullt och hänsynsfullt. Stödet skall ske utifrån 
familjens behov och förutsättningar samt med hänsyn till etniska, religiösa och kulturella 
intressen samt sexuell läggning. Familjeteamet ska förhålla sig professionellt och ha hög 
etisk medvetenhet och bidra till gott behandlingsklimat. 

I vilka verksamheter och organisationer sker kostnadsminskningar med anledning av 
projektet

Tidiga samordnade insatser som erbjuds kommer att ge ett resultat på längre sikt då det 
förhoppningsvis kommer att leda till färre anmälningar och tidigare insatser. Det kommer att 
leda till mindre mänskligt lidande och effektivare samarbete mellan skola och individ- och 
familjeomsorg. Ett tidigare samarbete leder förhoppningsvis till mindre insatser men i rätt 
tid, till rätt barn och familj samt att insatserna kan samordnas vilket leder till ett snabbare 
resultat. Den ogiltiga skolfrånvaron förväntas att minska.

Hur ska effekterna mätas

Antalet anmälningar från skolan till individ- och familjeomsorgen ska minska och antalet 
ansökningar öka. Familjepedagogernas arbete i familjer kommer att mätas i form av hur 
många familjer och grupper de arbetar med och på lite längre sikt kan vi se om familjerna 
som fått tidiga insatser återkommer eller inte.

Den ogiltiga skolfrånvaron kommer också att mätas och ska minska.

Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske

När arbetet för familjepedagogerna startar mäter vi ett nuläge och kan sedan följa 
insatserna var 6:e månad.

Antal familjer man arbetar med

Antalet gruppverksamheter som är igång

De ogiltiga frånvarotillfällena för eleverna
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Plan för utvärdering/uppföljning/analys

Styrgruppen kommer att följa arbetet varje månad och hjälpa till med styrningen vid behov. 
Vid eventuella avvikelser rapporteras det till styrgruppen som vidtar åtgärder.

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Arbetstyngdsmätning

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens barn- och familjeenhet har gjort en arbetstyngdsmätning 
för att kunna mäta arbetsbelastningen över tid.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
informationen om arbetstyngdsmätning.

Ärendet 
Arbetstyngdsmätning på barn- och familjeenheten påbörjades 2020 och kommer att genomföras 
varannan månad. Syftet är att skapa ett underlag inför övriga beslut som är relaterade, exempelvis 
avseende budget och antal tjänster på enheten. Syftet är även att genom mätningen se eventuellt 
behov av omfördelning av ärenden eller arbetsuppgifter inom gruppen för skapa jämn fördelning. 
Målet är att säkerställa att resurser används på effektivt sätt samt att bidra till en positiv arbetsmiljö 
och på så vis minska personalomsättningen. 

Vi har utgått ifrån SKR:s modell avseende kvalitetssäkring för arbetstyngdsmätning. Vid beräkning tas 
hänsyn till socialsekreterarens erfarenhet i yrket. Anpassning sker även utifrån eventuellt 
deltidsarbete. I utredningsgruppen finns tre nyutexaminerade socialsekreterare som påbörjade sina 
tjänster i december, januari och februari. Detta påverkar arbetsgruppens arbetstyngd då de är i 
behov av extra stöd från ledning och kollegor.  Mätningen påvisar en hög arbetsbelastning för 5 av 7 
socialsekreterare som utreder enligt SoL 11 kap 1 § samt för 2 av 3 socialsekreterare som arbetar 
med insatsuppföljning. Utifrån resultatet har omfördelning av ärenden inte skett då den ojämna 
fördelningen bedöms bero på specifik situation utifrån covid-19. 

2 av 5 handläggare som enligt mätningen bedöms kunna hantera fler ärenden har i realiteten inte 
kunnat det på grund av längre tids frånvaro och anpassad tjänst. En av dessa handläggare har istället 
arbetat med att sammanställa utredningar och hantera övrig dokumentation vilket i sin tur avlastar 
handläggare med högre arbetsbelastning. Det har även tillsatts två timvikarier som sammanlagt 
arbetar cirka 80 %, de avlastar avseende dokumentation samt genom medhandläggarskap. Detta blir 
en del av introduktion för vikarierna men ger även viktigt stöd för nyanställda då det möjliggör att 
fler samtal sker med två handläggare. 

3 av 5 handläggare som enligt mätningen bedöms kunna hantera fler ärenden arbetar i 
familjehem/familjerättsgruppen. I deras tjänster ingår flera arbetsuppgifter som ännu inte 
poängsatts men som ska poängsättas på sikt, bland annat genomförande av utbildning till familjehem 
och rekrytering av familjehem. 

Socialsekreterarna prioriterar i samråd med 1:e socialsekreterare möten för att kunna genomföra 
korrekta skydds- och behovsbedömningar. Det bedöms kvarstå en risk att det uppstår brister i 
handläggningen. Detta kan för barn medföra väntetid och antalet samtal kan bli begränsade. Det 
finns ett samband mellan hög arbetstyngd och ej färdigställda utredningar. Detta kan påverka barnet 
då de riskerar att inte få skriftlig återkoppling. Däremot prioriteras alltid en muntlig återkoppling av 
beslut rörande barnet. 
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En hög arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön och medför risk för hög personalomsättning samt att 
nödvändig utbildning prioriteras bort. Detta riskerar på sikt att medföra brister i handläggningen som 
direkt påverkar barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social-och arbetsmarknadsförvaltningen

Tarja Nordling Anna-Karin Ottosson

Tf. Enhetschef Barn- och familjeenheten 1:e socialsekreterare

Bilagor
Arbetstyngdsmätning 200415
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Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 1 (Totalt: 172 poäng) + 43% 160 12

Utredning inledd på anmälan 8 (x 12)

Utredning inledd på anmälan, syskon 5 (x 8)

Utredning inledd på ansökan, enkla 3 (x 8)

HVB-stödboende EKB 2 ( x 4)

Kontaktperson/Öppenvård 1 (x 4)

Oskrivna 5

Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 2 (Totalt: 120) - 8% 96 24

Utredning inledd på anmälan 8 (x 12)

Kontaktperson/Öppenvård 5 (x 4)

Kontaktperson/Öppenvård, syskon 2 (x 2)

Oskrivna 6

Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 3 (Totalt: 68) - 40% 24 44

Utredning inledd på anmälan 2 (x 12)
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Kontaktperson/öppenvård 10 (x 4)

Kontaktperson/öppenvård, syskon 2 (x 2)

Oskrivna 10

Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 4 (Totalt: 214) + 59% 164 50

Utredning inledd på ansökan, enkla 2 (x 8)

Utredning inledd på anmälan 11 (x 12)

Utredning inledd på anmälan, syskon 2 (x 8)

Kontaktperson/öppenvård 12 (x 4)

Kontaktperson/öppenvård, syskon 1 (x 2)

Oskrivna 4

Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 5 (Totalt: 161) + 34% 136 25

Utredning inledd på anmälan 10 (x 12)

Utredningar inledd på anmälan, syskon 2 (x 8)

Kontaktperson/Öppenvård 2 (x 4)

HVB-stödboende EKB 4 (x 4)

SFV 1 (x 1)
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Oskrivna 4

Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 6 (Totalt: 146) + 22% 116 30

Utredning inledd på anmälan 7 (x 12)

Utredning inledd på anmälan, syskon 4 (x 8)

Kontaktperson/öppenvård 7 (x 4)

Kontaktperson/öppenvård, syskon 1 (x 2)

Oskrivna 6

Handläggare (utredare) Utredning Insats

Handläggare 7 (Totalt: 132) + 10% 92 40

Utredningar inledda på ansökan, enkla 4 (x 8)

Utredningar inledda på anmälan 5 (x 12)

Kontaktperson/öppenvård 2 (x 4)

HVB-stödboende EKB 8 (x 4)

Oskrivna 5

Handläggare (insats) Utredning Insats

Handläggare 8 (Totalt: 128) + 3% 4 124

Utredning vårdnadsöverflytt 1 (x 4)
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Kontaktperson/öppenvård 2 (x 4)

Kontaktperson/öppenvård, syskon 3 (x 2)

Familjehemsplaceringar 7 (x 10)

Familjehemsplacering, syskon 2 (x 8)

Familjehemsplaceringar, över 3 timmar 1 (x 14)

Familjehem EKB 1 (x 10)

Oskrivna 2

Handläggare (insats) Utredning Insats

Handläggare 9 (Totalt: 191) + 38% 32 159

Utredning inledd på ansökan, enkla 4 (x 8)

Kontaktperson/Öppenvård 4 (x 4)

Kontaktperson/Öppenvård, syskon 4 (x 2)

Familjehemsplaceringar 3 (x 10)

Familjehemsplacering, syskon 6 (x 8)

Familjehemsplacering, över 3 timmar 1 (x 14)

Familjehemsplacering, under 3 timmar 3 (x 13)

HVB-stödboende EKB 1 (x 4)

Oskrivna 0

Handläggare (insats) Utredning Insats

Handläggare 10 (Totalt: 196) + 31% 56 140

Utredning inledd på anmälan 1 (x 12)

Utredning inledd på anmälan, syskon 2 (x 8)

Utredning inledd på ansökan, enkla 3 (x 8)

Utredning vårdnadsöverflytt 1 (x 4)
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Familjehemsplacering 6 (x 10)

Familjehemsplacering, syskon 2 (x 8)

Familjehemsplacering, privat 1 (x 4)

Kontaktperson/Öppenvård 8 (x 4)

Kontaktperson/Öppenvård, syskon 2 (x 2)

Familjehem EKB 1 (x 10)

Familjehemsplacering, över 3 timmar 1 (x 14)

Oskrivna 0

Handläggare (familjehem/familjerätt) Utredning Insats

Handläggare 11 (Totalt: 73) - 47% 7 66

Utredning medgivande kontaktfamilj 1 (x 4)

Utredning yttrande/kontaktperson/faderskap 1 x (3)

Kontaktperson/öppenvård 2 (x 4)

Stöd uppdragstagare familjehem 5 (x 8)

Stöd uppdragstagare familjehem placering 2 3 (x 6)

Utbildning, "Ett hem att växa i" 0

Oskrivna 0

Handläggare (familjehem/familjerätt) Utredning Insats

Handläggare 12 (Totalt: 104) - 25% 28 76

Utredning yttrande/kontaktperson/faderskap 2 (x 3)

Utredning vårdnad/boende/umgänge 1 (x 12)

Utredning FR avtal 1 (x 2)

Utredning medgivande kontaktfamilj 2 (x 4)

Kontaktperson/öppenvård 4 (x 4)

Uppföljning tillsynsplacering adoption 1 (x 2)
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Stöd uppdragstagare familjehem 5 (x 8)

Stöd uppdragstagare familjehem placering 2 1 (x 6)

Stöd uppdragstagare familjehem, komplexa 1 (x 12)

Utbildning, "Ett hem att växa i" 0

Oskrivna 0

Handläggare (familjehem/familjerätt) Utredning Insats

Handläggare 13 (Totalt: 68) - 51% 30 38

Utredning medgivande kontaktfamilj 1 (x 4)

Utredning vårdnad/boende/umgänge 1 (x 12)

Utredning FR avtal 1 (x 2)

Utredning medgivande familjehem 1 ( 12)

Kontaktperson/öppenvård 2 (x 4)

Stöd uppdragstagare familjehem 3 (x 8)

Stöd uppdragstagare familjehem placering 2 1 (x 6)

Utbildning, "Ett hem att växa i" 0

Oskrivna 3

Handläggare (mottagning) Utredning Insats

Handläggare 14 (Totalt: xx)

Oskrivna

Handläggare (mottagning) Utredning Insats
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Handläggare 15 (Totalt: xxx)

Oskrivna
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Poängsystem
Utredningar: Poäng

Utredning inledd på anmälan 12

Utredning inledd på anmälan, syskon 8

Utredning inledd på ansökan, enkla 8

Utredning inledd på ansökan, komplexa 10

Utredning vårdnadsöverflytt 4

Utredning vårdnadsöverflytt, syskon 2

Utredning hemtagningsbegäran/omprövning LVU-SOL 8

Utredning hemtagningsbegäran/omprövning LVU-SOL syskon 6

Utredning yttrande/kontaktperson/faderskap 3

Utredning/snabbutredning FR 6:19/6:20 3

Utredning FR avtal 2

Utredning vårdnad/boende/umgänge 12

Utredning vårdnad/boende/umgänge, syskon 8

Utredning FR yttrande 3

Utredning medgivande familjehem 12

Utredning medgivande kontaktfamilj 4

Utredning FR vårdnad/boende/umgänge, ej huvudansvar 3

Insatser:

HVB-stödboende EKB 4

Familjehem EKB 10

Kontaktperson/Öppenvård 4

Kontaktperson/Öppenvård, syskon 2

Familjehemsplaceringar 10

Familjehemsplacering syskon 8

Familjehemsplacering, över 3 timmar 14
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Familjehemsplacering, under 3 timmar 13

Familjehemsplacering, privat 4

SFV 1

Uppföljning tillsynsplacering adoption 2

Stöd uppdragstagare familjehem 8

Stöd uppdragstagare familjehem placering 2 6

Stöd uppdragstagare familjehem, komplexa 12

Övrigt:

Utbildning, "Ett hem att växa i"

Röd - mycket över (mer än 40 poäng)

Orange - mycket över (mer än 20 poäng)

Gul - över (5-20 poäng)

Grön - okej (+/- 5 poäng)

Blå - under (mer än 5 poäng)

Ljusblå - mycket under (mer än 20 poäng)

Handläggare 4 (Totalt: 214) + 59%

Handläggare 1 (Totalt: 172 poäng) + 43%

Handläggare 9 (Totalt: 191) + 38%

Handläggare 5 (Totalt: 161) + 34%

Handläggare 10 (Totalt: 196) + 31%

Handläggare 6 (Totalt: 146) + 22%

Handläggare 7 (Totalt: 132) + 10% 

Handläggare 8 (Totalt: 128) + 3%

Handläggare 2 (Totalt: 120) - 8%

Handläggare 12 (Totalt: 104) - 25%

Handläggare 3 (Totalt: 68) - 40%

Handläggare 11 (Totalt: 73) - 47%
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Handläggare 13 (Totalt: 68) - 51%
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Analys av anledningen till och åtgärder för att kunna verkställa icke-
verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgens olika enheter

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att minska antalet icke-verkställda beslut samt hur området arbetar för att rekrytera 
uppdragstagare.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om icke-verkställda beslut.

Ärendet 
Hallsbergs kommun och IVO har en gemensam samlad bild av svårigheterna med att verkställa beslut 
och orsakerna till detta. De insatser som kommuner i Sverige fortfarande har svårast att verkställa är 
beslut som gäller boende samt kontaktperson och kontaktfamilj. Orsakerna till långa väntetider är 
framförallt att det, när det gäller boende, saknas långsiktig planering och därmed saknas även 
tillräckligt med boendeplatser. Till uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj är det svårt att 
rekrytera personer som matchar de behov den enskilde har. 

Enligt lag ska kommuner kvartalsvis rapportera in antal beslut om bistånd (SoL) och antal beslut om 
insatser (LSS) som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen ska göras till IVO, 
kommunrevisorer och kommunfullmäktige. Denna rapporteringsskyldighet, framförallt den interna 
till revisorer och fullmäktige, har medfört att politiker och tjänstemän har en tydlig bild av 
situationen gällande verkställande av beslut och vilka utmaningar som finns enligt Inspektionen för 
vård och omsorg.

I vissa fall får enskilda vänta mycket länge innan de får den insats som de blivit beviljade. Att beslut 
inte verkställs inom skälig tid innebär konsekvenser för den enskilde, men även för dennes 
omgivning. Till exempel kan det innebära att ungdomar som beviljats bostad får vänta med att flytta 
hemifrån, vilket i sin tur kan medföra att möjligheten att få bli mer självständig dröjer. Det kan också 
handla om barn som bedöms vara i behov av kontaktfamilj för extra stimulans och föräldrar som 
behöver avlastning där väntan för med sig en ökad ansträngning för hela familjen och behoven av 
insatser riskerar att bli mer omfattande. När kommunen inte verkställer beslut i tid innebär det att 
enskilda, vuxna och barn, får vänta på insatser som de har beviljats och bedömts ha behov av.

Hur arbetar vi med att verkställa insatserna?

Medarbetare som arbetar med verkställigheten på biståndsenheten gick i december 2019 med i 
rekryteringsgruppen som består av olika enhetschefer i Hallsbergs kommun som tillsammans arbetar 
med frågor rörande verkställighet och personal. Syftet är att den vägen finna fler ledsagare och 
kontaktpersoner men även potentiella kontaktfamiljer och familjehem. Rekryteringsgruppen träffas 
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en gång i månaden och gör upp och planerar för nya event och sätt att nå ut till potentiella 
uppdragstagare. Bland annat har och kommer rekryteringsgruppen den närmaste tiden medverka på 
campusmässan, jobbmässan och besöka platser så som Alléskolan.

Nya broschyrer har skapats av handläggarna och dessa placeras regelbundet ut på offentliga platser. 
Handläggarna uppsöker och fördelar broschyrer och affischer till idrottsföreningar och vid lokala 
samlingspunkter. En annons har lagts ut i januari-februari 2020 där vi söker ledsagare och 
kontaktpersoner. IFO har även en annons ute på kommunens hemsida och via Facebook (länk till 
hemsidan) sedan mitten av januari. Vi har hittills fått in åtta intresseanmälningar. Fyra av dem har 
efter mer information varit fortsatt intresserade och har kallats/är kallade till möte för utredning som 
uppdragstagare. Två av dem är färdigutredda och har bedömts som lämpliga att ta emot uppdrag. 
Dessa är efter matchning tilltänkta till två ungdomar vars insatser skulle ha blivit icke-verkställda 
inom en månad om de inte tillsätts. Vi inväntar i dagsläget registerutdrag på två kontaktpersoner där 
vi utifrån övrig utredning bedömer dem som lämpliga uppdragstagare. 

Medarbetare på IFO som arbetar med verkställigheten träffas även varje vecka för att bland annat se 
över behoven av kontaktpersoner och ledsagare. Ett mål som är uppsatt är att varje vecka ringa till 
befintliga ledsagare/kontaktpersoner för att se om de eventuellt kan tänka sig fler uppdrag men även 
till personer som är beviljade ledsagning/kontaktperson och som inte fått sina beslut verkställda. 
Syftet med det senare är att ärenden med gynnande beslut kontinuerligt följs upp på IFO så att vi vet 
om personens behov förändras och dessa samtal dokumenteras. Vidare så informeras även övriga 
biståndshandläggare/socialsekreterare om behovet av kontaktpersoner/ledsagare för att på den 
vägen kunna nå ut till fler personer då samtliga handläggare ständigt träffar olika människor via 
bland annat samverkan.

IFO har ett resursregister för uppdragstagare och det utökas regelbundet när intresse från personer 
för att ta uppdrag inkommer. Utifrån svårigheten att tillsätta uppdragstagare sker diskussion 
regelbundet avseende hur rekrytering kan förbättras och utökas. Enskilda privatpersoner som är 
kända för IFO genom andra insatser/uppdrag, t ex familjehem, kontaktfamiljer och personer som 
ideellt ger stöd till enskilda har specifikt tillfrågats om intresse för kontaktpersonsuppdrag. 

Intresset från allmänheten för att ta uppdrag har varit lågt de senaste åren. Det har flera gånger hänt 
att personer har hört av sig angående ett intresse för uppdrag, men de går sedan inte att nå när 
socialtjänsten har sökt kontakt. Under våren och hösten 2019 hölls intervjumöten med personer som 
har varit intresserade av uppdrag, dock har de inte varit intresserade av ”svåra” ärenden, d v s 
uppdrag till någon person med diagnos/omvårdnadsbehov. Intervjumöten hålls kontinuerligt av 
handläggare när intresseanmälningar för uppdrag inkommer till IFO.

Rekryteringssatsningar som skett för att kunna tillsätta IFO:s beviljade insatser har utförts genom 
annonsering via kommunens hemsida, sociala medier, genom affischering på offentliga platser samt 
institutioner och genom rekryteringsförsök på exempelvis köpcenter och universitet. Två större 
rekryteringsinsatser har under det senaste året arrangerats gällande kontaktpersoner, ledsagare, 
kontaktfamiljer och familjehem. Vid dessa rekryteringstillfällen fanns det medarbetare från IFO:s alla 
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områden representerade på ett köpcentrum och en mässa som pågick under flera dagar. En annan 
åtgärd vi har vidtagit för att få bättre överblick över IFO:s insatser, rekrytering till dessa och därmed 
få bättre kontroll var att återta Familjehemsenheten till Hallsbergs kommun och därmed avslutades 
det tidigare samarbetet med Kumla kommun.  

IFO arbetar även med att erbjuda våra uppdragstagare föreläsningar och möjligheter till att träffas i 
nätverk med syfte att behålla dem och ge dem kompetenspåfyllning. Vi erbjuder alla familjehem 
utbildning när de blir uppdragstagare i Hallsbergs kommun. 

Ytterligare en åtgärd för att underlätta rekryteringsarbetet med uppdragstagare till IFO:s 
verksamheter innefattar att cheferna tillsammans med 1:e socialsekreterare och sakkunniga ska 
arbeta mer med nya handläggare samt befintliga handläggare för att informera om det metodiska 
arbetet med verkställighet och hur vi ska följa upp insatser mer ingående. Det finns även planer på 
att bjuda in nuvarande uppdragstagare till en träff för att informera och/eller svara på frågor som 
kan finnas för att vi ska bli en mer attraktiv kommun att vilja ta uppdrag för.

Enhetscheferna granskar kontinuerligt våra ärenden och de beslut vi fattar på våra enheter och det 
finns inga indikatorer på att verksamheterna gör felaktiga bedömningar i våra aktuella utredningar 
samt ärenden och vi fattar därmed inte beslut byggda på fel grunder. Ett sätt att fortsätta säkra detta 
framöver är att chefer och handläggare har en mer öppen diskussion i tjänstemannagrupper om hur 
vi tänker och tolkar lagtext och insatserna kontaktperson, ledsagare, kontaktfamilj och familjehem på 
IFO:s enheter. IFO har även märkt att det finns en viss uppfattning om att kommunen har 
ledsagaruppdrag som mer verkar motsvara väntjänstens typer av uppdrag. Den uppfattningen 
stämmer i de flesta fall inte in på de uppdrag som socialtjänsten har. 

Individ- och familjeomsorgen har under långa perioder haft svårt att rekrytera personal de senaste 
två åren och då har annan lagstadgad myndighetsutövning prioriterats när personella resurser har 
saknats. Detta är dock något som medarbetare och chefer gemensamt arbetar med fortlöpande med 
och i många fall kan andra stödjande insatser beviljas under tiden tills den beviljade insatsen kan 
verkställas.

Biståndsenheten har dagens datum femton ärenden med gynnande beslut som saknar 
uppdragstagare. Alla dessa ärenden är inte rapporterade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
eftersom att de inte har varit icke-verkställda i över tre månader. Vuxenenheten kunde vid senaste 
rapporteringen till IVO återrapportera fyra ärenden till myndigheten som verkställda. Sedan 
september 2019 har åtta beslut verkställts på Vuxenenheten. 

Vid senaste rapporteringen till IVO var det fyra ärenden med beslut tagna av handläggarna på Barn- 
och familjeenheten som rapporterades som icke-verkställda. Dessa ärenden avser tre insatser 
kontaktperson och en insats kontaktfamilj. Barn- och familjeenheten har inte verkställt något beslut 
som tidigare har rapporterats som icke-verkställt sedan september 2019. Däremot har enheten 
tillsatt andra insatser med uppdragstagare som har matchat behovet och det har inneburit att IFO 
inte fått fler icke-verkställda beslut.
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Vad behöver Individ- och familjeomsorgen för att kunna verkställa fler beviljade 
insatser?

För att Individ- och familjeomsorgen ska kunna arbeta med aktivt med att verkställa insatserna på 
annat sätt än vad vi gör idag så behövs det avsättas en specifik person som endast arbetar med 
verkställighet, det vill säga rekrytering, verkställande samt upprätthållande och uppföljning. Det går i 
dagsläget inte att endast en medarbetare enbart arbetar med detta utifrån till exempel 
personalsituation, annan lagstadgad myndighetsutövning måste prioriteras. Att utöka arbetsgruppen 
med en person skulle medföra en kostnad om c:a 600 tkr.

Om vi inte rekryterar en specifik person att arbeta enbart med verkställighet utan omfördelar 
arbetsuppgiften i arbetsgruppen på vuxenenheten kan detta medföra att annan lagstadgad 
myndighetsutövning påverkas, exempelvis hemtagning från sjukhus som kan medföra 
betalningsansvar för kommunen. Om vi omfördelar arbetsuppgiften på annat sätt i arbetsgruppen på 
barn- och familjeenheten kan detta medföra att utredningstiderna påverkas, vilket inte är i enlighet 
med barnets bästa då utredning enligt lag ska ske skyndsamt.

Ytterligare en svårighet vi ser vid rekrytering vid nya och befintliga insatser är att arvodet för 
uppdraget anses vara lågt av uppdragstagare, även om detta är utformat efter SKR:s riktlinjer. IFO 
bedömer att ökat arvode skulle kunna medföra ett ökat intresse för att vilja vara uppdragstagare. Om 
arvodet skulle öka så kan detta dock medföra ökade kostnader för Individ- och familjeomsorgen.

Rekrytera och matcha är svårt

IVO har vid inspektioner i fem utvalda kommuner granskat hur kommunerna arbetar med sitt 
planeringsansvar samt vilka åtgärder kommunerna vidtagit eller planerar att vidta för att komma till 
rätta med de långa väntetiderna. Svårigheterna med att rekrytera kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer anser flera handläggare i kommunerna dels beror på att det krävs mer resurser än 
vad som oftast finns att tillgå i kommunerna, dels att det generellt är svårt att få privatpersoner som 
vill ställa upp på denna typ av frivilliginsats. 
”Det finns många olika uppdrag där kommunen söker uppdragstagare och generellt tror jag att 
många har väldigt mycket för sig på sin fritid.” 

Flera handläggare anser att det inte alltid har funnits tillräckliga resurser för att ägna sig åt 
rekryteringen. Oftast har de handläggare som rekryterar en del av sin tjänst avsatt för rekrytering. 
”I praktiken använder jag mer arbetstid än vad som är avsatt /…/ det tar tid att tillsätta 
kontaktpersoner.” 

En av anledningarna till att rekryteringen tar tid är att det är svårt att matcha uppdragstagare med 
den enskilde och hans eller hennes behov. Det handlar inte bara om att rekrytera tillräckligt många 
som är intresserade. De som är intresserade måste vara lämpliga för uppdragen. Det är vanligt att 
den enskildes behov ställer särskilda krav på kompetens både hos kontaktpersoner och hos 
kontaktfamiljer; det kan bland annat handla om viss nivå på kunskap gällande 
funktionsnedsättningar. I många fall krävs det även en särskild mognad hos dem som får uppdrag. 
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Därutöver finns det ibland även särskilda önskemål från dem som beviljats kontaktperson eller 
kontaktfamilj som kan påverka rekrytering och matchning. 
En av de intervjuade socialsekreterarna berättar att det är viktigt att vara tydlig med vad som 
förväntas av en kontaktperson så att de går in i uppdraget med rätt förväntningar. Annars är risken 
stor att det inte fungerar. En av de intervjuade kommunerna har bland annat som krav att 
kontaktpersoner ska kunna ha ett uppdrag under minst sex månader.

Slutligen upplever flera av handläggarna att brist på personella resurser inte bara medför att 
rekryteringen blir lidande. Det är även svårt att hinna med uppföljningen vilket i sin tur påverkar 
möjligheten att göra rimliga planeringar. (Källa: Inspektionen för vård och omsorg, På väg att 
snabbare verkställa beslut, Tillsyn av fem kommuners arbete med att verkställa beslut)

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef
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Statistik individ- och familjeomsorgen april 2020

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari-april 2020.

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen januari-april 2020.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari-april 2020. Statistiken visar för vuxna 
antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan), 
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat 
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Statistik IFO januari-april 2020

Statistik IFO mars-dec 2019

Statistik IFO jan-feb 2019

Statistik IFO 2017-2018
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2020 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 218 222 215 224 879

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 43 22 28 28 121

Anmälningar vuxen 17 16 13 22 68

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 8 7 4 25
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 16 6 5 35

Anmälningar 116 111 129 87 443

Inledda utredningar 37 32 27 20 116

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 63 72 80 79 294

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 61 48 60 45 214

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 15 20 21 11 67

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 18 18 24 10 70

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 9 9 8 6 32

Orsak oro för barn och ungdom – våld 13 16 16 15 60
Hur inkom anmälan?
Anhörig 8 7 5 2 22
Anonym 11 6 10 3 30
Den enskilde 0 1 1 2 4
Domstol 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 11 11 7 2 31
God man/förvaltare 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0
Kriminalvård 2 1 0 0 3
Migrationsverket 2 1 0 4 7
Polis 16 23 36 17 92
Privatperson 6 1 1 4 12
Sjukvården 23 16 19 12 70
Skola/förskola 24 25 36 21 106
Åklagare 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 13 19 14 20 66
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2019 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 149 163 175 177 173 169 171 175 182 201 1735

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 47 28 32 37 31 30 33 40 50 35 363

Anmälningar vuxen 23 21 23 11 3 6 22 9 15 16 149

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 3 7 8 3 1 8 7 6 4 53
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 11 9 19 9 7 3 6 9 15 9 97

Anmälningar 97 115 81 103 72 84 72 95 108 96 923

Inledda utredningar 40 47 31 23 22 28 29 33 39 38 330

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 79 73 69 117 114 71 60 51 47 57 738

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 47 35 46 40 53 29 37 53 39 379

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 12 11 14 5 6 11 22 27 27 135

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 14 18 23 14 8 9 18 14 8 126

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 7 4 9 6 0 8 2 1 2 39

Orsak oro för barn och ungdom – våld 35 13 11 7 17 15 16 13 20 147
Hur inkom anmälan?
Anhörig 10 7 9 2 9 5 3 1 5 51
Annan kommun 4 6 10 22 42
Anonym 4 2 4 4 4 6 0 1 7 32
Den enskilde 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 14 3 9 8 11 7 7 6 7 72
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HVB/famlljehem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 0 0 7 0 3 0 0 11
Migrationsverket 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
Polis 23 10 21 12 16 11 12 25 24 154
Privatperson 3 2 2 2 2 0 4 6 0 21
Sjukvården 8 13 14 16 4 12 21 14 17 119
Skola/förskola 45 38 21 1 12 21 33 32 26 229
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 0 0 13 4 16 10 12 23 8 86
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Arbetsmiljökommitté SAF
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20/SAN/143
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/143 

Arbetsmiljökommitté SAF

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och 
tillbud

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
informationen för kvartal 1 2020 från arbetsmiljökommittén.

Ärendet 
Återrapportering från arbetsmiljökommittén kvartal 1 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor

Arbetsmiljökommitté SAF - arbetsskador och tillbud kvartal 1, 2020
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Arbetsmiljökommitté 

Kvartal 1 2020
(2020-01-01 till 2020-03-31)

Samverkan SAF
2020-05-20
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Arbetsskador 

2020-05-20

Kvartal 1 2020

Inom parantes samma kvartal fast året innan. 
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Tillbud 

2020-05-20

Kvartal 1 2020

Inom parantes samma kvartal fast året innan. 
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Sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro

2020-05-20

• Total sjukfrånvaro överstigande 59 dagar
• Åldersintervall 10 år
• Period: 

2020-01-01 till 2020-03-31
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Frisknärvaro

2020-05-20

Period: 
2019-01-01 till 2019-12-31
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Kom ihåg …
www.suntarbetsliv.se

Riskbedömning 
Mallar och verktyg
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Återrapportering av den interna kontrollen 
kvartal 1, 2020

9

19/SAN/403
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/SAN/403 

Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 1, 2020

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2020 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut 
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 2020
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
första kvartalet 2020.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska 
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en 
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får 
allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 
Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning. 
Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Återrapporteringen för första kvartalet 2020 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda 
åtgärder av brister finns i bifogad återrapportering.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Internkontroll kvartal 1 2020
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Internkontroll - Nuläge - 2020 (Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och en nivå under)

Område Process (rutin/
system)

Risk Enhet Kontrollmoment Resultat av
kontroll

Uppföljning Slutdatum Åtgärd Slutdatum

Ekonomi Prognos Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att det kan uppstå fel i
prognos som inte
åtgärdas

Prognos

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Prognos uppföljning
Q1

Kommentar

2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att det kan uppstå fel i
prognos som inte
åtgärdas

(Hemtjänst) Prognos

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Kontroll utförd
enligt rutin.

Prognos uppföljning
Q1

Kommentar
Enhetschefer har utfört
sin ekonomirapport till
OC varje månad.

2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att det kan uppstå fel i
prognos som inte
åtgärdas

(VoBO) Prognos

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Prognos uppföljning
Q1

Kommentar

2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att det kan uppstå fel i
prognos som inte
åtgärdas

(IFO) Prognos

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Prognos uppföljning
Q1

Kommentar

2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att det kan uppstå fel i
prognos som inte
åtgärdas

(VFF) Prognos

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Prognos uppföljning
Q1

Kommentar

2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att det kan uppstå fel i
prognos som inte
åtgärdas

(AMI) Prognos

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Prognos uppföljning
Q1

Kommentar

2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

2021-01-07

sida 1 av 8 (2020-05-20)
Page 108 of 129



Område Process (rutin/
system)

Risk Enhet Kontrollmoment Resultat av
kontroll

Uppföljning Slutdatum Åtgärd Slutdatum

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Kommentar

Leverantörsfakturor,
utanordningar,
bokföringsorder

Att attestförteckning inte
är uppdaterad, att
attester inte sker enligt
reglemente och
förteckning, att
obligatoriska uppgifter
inte finns på
leverantörsfakturor

Att attestförteckning är
uppdaterad,attester sker
enligt reglemente och
förteckning

Vad ska kontrolleras och
hur?
genom stickprov

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Attester Uppföljning
Q1

Kommentar

2020-04-03

Attester Uppföljning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Attester uppföljning Q3

Kommentar

2020-10-02

Attester uppföljning Q4

Kommentar

2021-01-08

Att obligatoriska
uppgifter finns på
leverantörsfakturor

Vad ska kontrolleras och
hur?
Genom stickprov

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Uppgifter
leverantörsfakturor Q1

Kommentar
På två fakturor, från
Kadirs Pizzeria AB och
Rasmusbyn AB, står
det ej att företaget
innehar F-skattsedel.
Vid kontroll visare det
sig att båda företag
innehar F-skattsedel.
De informeras via
telefon om saknad
uppgift på faktura.

2020-04-03 F-skattsedel

Kommentar

2020-04-21

Uppgifter
leverantörsfakturor Q2

Kommentar

2020-07-03

Uppgifter
leverantörsfakturor Q3

Kommentar

2020-10-02

Uppgifter
leverantörsfakturor Q4

Kommentar

2021-01-06

Avtal Att ingångna avtal inte
följs

Att ingångna avtal följs

Vad ska kontrolleras och
hur?
Stickprov

Kontrollfrekvens?
Årsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Kontroll av avtal

Kommentar

2021-01-06

Personal Personalkostnader Att inte rätt lön och/eller
rätt ersättning betalas ut
till rätt person och för
rätt period

Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Kommentar

2020-07-03

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Att inte rätt lön och/eller
rätt ersättning betalas ut
till rätt person och för
rätt period

(Hemtjänst) Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Enhetschefer har
kontrollerat att rätt
lön utbetalats

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Kommentar

2020-07-03

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Att inte rätt lön och/eller
rätt ersättning betalas ut
till rätt person och för
rätt period

(VoBO) Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Kommentar

2020-07-03

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Att inte rätt lön och/eller
rätt ersättning betalas ut
till rätt person och för
rätt period

(IFO) Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Kommentar

2020-07-03

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Att inte rätt lön och/eller
rätt ersättning betalas ut
till rätt person och för

(VFF) Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

2020-07-03
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rätt period
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kommentar

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Att inte rätt lön och/eller
rätt ersättning betalas ut
till rätt person och för
rätt period

(AMI) Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Kommentar

2020-07-03

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron ökar Att sjukfrånvaro inte
ökar

Vad ska kontrolleras och
hur?
Uppföljning av sjuktal,
kontrollera att de inte
ökar.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Sjuktal Q1

Kommentar
Januari: sjukfrånvaro
totalt jan: 9,02 % (9,44
% 2019)
Åldersindelat: <= 29 år:
6,99 % (8,72 % 2019)
30-49 år: 9,39 % (9,54
% 2019)
>=50 år: 9,45 % (9,63 %
2019)
Totalt jan 2020: 9,02 %
(9,44 % 2019)

Februari: sjukfrånvaro
totalt feb: 9,40 %
(10,26 %)
Åldersindelat <=29 år:
7,83 % (8,97 %)
30-49 år: 9,94 % (10,09
%)
>= 50 år: 8,98 % (9,96
%
Totalt jan-feb 2020:
9,22 % (9,85 %)

Mars: totalt mars:
13,69 % (8,48 %)
Åldersindelat: <= 29 år:
9,57 % (8,04 %)
30-49 år: 14,98 %
(10,07 %)
>=50 år: 14,12 % (9,96
%)

Vi ser för första
gången på lång tid en
ökning av
sjukfrånvaron i mars
månad. Denna beror
sannolikt på pågående
pandemi och på
uppmaningen till alla
medarbetare att
stanna hemma om de
upplever symtom.

2020-04-03 Ökad sjukfrånvaro

Kommentar

2020-03-31

Sjuktal Q2

Kommentar

2020-07-03

Sjuktal Q3

Kommentar

2020-10-02

Sjuktal Q4

Kommentar

2021-01-07

Administration Att politiskt fattade
beslut verkställs och
återrapporteras till
nämnden och innehåller
en tydlig tidsangivelse
för verkställighet och
återrapport

Att politiskt fattade
beslut inte verkställs
och/eller inte
återrapporteras till
nämnden

Att politiskt fattade
beslut verkställs och/
eller återrapporteras till
nämnden

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
i Stratsys

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Verkställighet
uppföljning Q1

Kommentar

2020-04-03

Verkställighet
uppföljning Q2

Kommentar

2020-07-03

Verkställighet
uppföljning Q3

Kommentar

2020-10-02

Verkställighet
uppföljning Q4

Kommentar

2021-01-07

Att beslut i nämnden inte
innehåller en tydlig
tidsangivelse för
verkställighet och
återrapport

Kontroll av tydliga
tidsangivelser för
verkställighet och
återrapportering

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Tidsangivelser
uppföljning Q1

Kommentar

2020-04-03

Tidsangivelser
uppföljning Q2

Kommentar

2020-07-03

Tidsangivelser
uppföljning Q3

Kommentar

2020-10-02

Tidsangivelser
uppföljning Q4

Kommentar

2021-01-07

Personuppgiftshantering Att
personuppgiftsincidenter
sker

Att
personuppgifteincidenter
inte sker

Personuppgiftsincident
uppföljning Q1

Kommentar

2020-04-03 Utskrift på fel skrivare

Kommentar

2020-03-31
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Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Av de avvikelser som
inkommit under första
kvartalet rör fyra
stycken utskrifter på
fel skrivare, två stycken
internpost som
skickats till el person
och en rör mail som
skickats med
personuppgifter.

Beskrivning av åtgärd
Verksamheten som
skrivit ut till fel skrivare
har lokaliserats och
kontakt har tagits med
berörd enhetschef för
att påminna personal
om att kolla upp sina
skrivarinställningar.
Mail har skickats ut till
berörda enhetschefer
om att kontakta sina
medarbetare angående
den felskickade
internposten. Kontakt
har tagits med berörd
enhetschef som följt
upp incidenten där
personuppgifter
skickats i mail.

Personuppgiftsincident
uppföljning Q2

Kommentar

2020-07-03

Personuppgiftsincident
uppföljning Q3

Kommentar

2020-10-02

Personuppgiftsincident
uppföljning Q4

Kommentar

2021-01-07

Verksamhetsspecifik Läkemedelshantering Att narkotiska preparat i
akut- och buffertförråd
försvinner

Att räkna narkotiska
preparat i akut- och
buffertförråd

Vad ska kontrolleras och
hur?
Räkna att antal narkotiska
preparat överensstämmer
med listor
Allkontroll ska göras

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Narkotiska preparat
uppföljning Q1

Kommentar
Ingen avvikelse

2020-04-03 Räkning av läkemedel

Kommentar

2020-04-22

Narkotiska preparat
uppföljning Q1

Kommentar

2020-04-03

Narkotiska preparat
uppföljning Q1

Kommentar

2020-04-03

Narkotiska preparat
uppföljning Q1

Kommentar

2020-04-03

Narkotiska preparat
uppföljning Q2

Kommentar

2020-07-03

Narkotiska preparat
uppföljning Q3

Kommentar

2020-10-02

Narkotiska preparat
uppföljning Q4

Kommentar

2021-01-08

Att narkotiska preparat
hos brukare försvinner

Att räkna narkotiska
preparat hos brukare

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Preparat hos brukare
uppföljning Q1

Kommentar
Allvarlig avvikelse

Beskrivning av åtgärd
Patienten har fått ett
loggbart
läkemedelskåp och
sjuksköterska lämnar
ut begränsat antal
läkemedel

2020-04-03 Preparat hos brukare i
hemtjänsten

Kommentar

2020-04-22

Preparat hos brukare
uppföljning Q2

Kommentar

2020-07-03

Preparat hos brukare
uppföljning Q3

Kommentar

2020-10-02

Preparat hos brukare
uppföljning Q4

Kommentar

2021-01-07

Besikta arbetstekniska
hjälpmedel

Kontrollera lyftar enligt
plan

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att lyftar inte är säkra och
att patienter/brukare
skadas

Kontroll av lyftar

Vad ska kontrolleras och
hur?
Alla lyftar ska kontrolleras
enligt plan

Kontrollfrekvens?
Q4 (vartannat år) Senast
utförd 2018

Hur dokumenteras
kontrollen?
Dokumentation av
hjälpmedelstekniker

Ansvarig funktion?

Lyftar uppföljning Q4
2020

Kommentar

2021-01-08
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Hjälpmedelstekniker

Kontrollera lyftar enligt
plan

Vad kan gå fel och vad
händer om risken
inträffar?
Att lyftar inte är säkra och
att patienter/brukare
skadas

(VoBO) Kontroll av lyftar

Vad ska kontrolleras och
hur?
Alla lyftar ska kontrolleras
enligt plan

Kontrollfrekvens?
Q2 (vartannat år) Senast
utförd 2018

Hur dokumenteras
kontrollen?
Dokumentation av
hjälpmedelstekniker

Ansvarig funktion?
Hjälpmedelstekniker

Lyftar uppföljning Q4
2020

Kommentar

2021-01-08

Registrera alla
kommunbosatta
flyktingar i
verksamhetens
mottagningssystem och
upprätta
introduktionsplan

Att alla kommunbosatta
inte är registerförda och
har en introduktionsplan
per hushåll

Se över registreringar
och introduktionsplaner

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Registrering,
introduktionsplaner Q1

Kommentar

2020-04-03

Registrering
introduktionsplaner Q2

Kommentar

2020-07-02

Registrering
introduktionsplaner Q3

Kommentar

2020-10-02

Registrering
introduktionsplaner Q4

Kommentar

2021-01-07

Att alla kommunbosatta
inte är registerförda och
har en introduktionsplan
per hushåll

(AMI) Se över registreringar
och introduktionsplaner

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Registrering,
introduktionsplaner Q1

Kommentar

2020-04-03

Registrering
introduktionsplaner Q2

Kommentar

2020-07-02

Registrering
introduktionsplaner Q3

Kommentar

2020-10-02

Registrering
introduktionsplaner Q4

Kommentar

2021-01-07

Registrera alla deltagare
i verksamhetssystemet
som påbörjar sin
arbetsträning på AMI

Att alla deltagare inte är
registrerade i
verksamhetssystemet.

Kontroll av registrering i
verksamhetssystem

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 1

Kommentar

2020-07-02

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Att alla deltagare inte är
registrerade i
verksamhetssystemet.

(AMI) Kontroll av registrering i
verksamhetssystem

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 1

Kommentar

2020-07-02

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 2

Kommentar

2021-01-07

Utbetalning av
försörjningsstöd

Att utbetalning inte
endast görs till
bidragsberättigad person

Att bidrag går till
bidragsberättigad person

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q1

Kommentar

2020-04-03

Kontroll av bidrag Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av bidrag Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av bidrag Q4

Kommentar

2021-01-07

Att utbetalning inte
endast görs till
bidragsberättigad person

(IFO) Att bidrag går till
bidragsberättigad person

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q1

Kommentar

2020-04-03

Kontroll av bidrag Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av bidrag Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av bidrag Q4

Kommentar

2021-01-07

Att utbetalning inte görs
till rätt person.

Att utbetalning görs till
rätt person

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av utbetalning
Q1

Kommentar

2020-04-03

Kontroll av utbetalning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av utbetalning
Q3

2020-10-02
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Kommentar

Kontroll av utbetalning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att utbetalning inte görs
till rätt person.

(IFO) Att utbetalning görs till
rätt person

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av utbetalning
Q1

Kommentar

2020-04-03

Kontroll av utbetalning
Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av utbetalning
Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av utbetalning
Q4

Kommentar

2021-01-07

Anmälningar om barn
som far illa samt
allvarliga
missförhållanden för
vuxna missbrukare

Att anmälningarna inte
hanteras omedelbart

Att anmälningar
hanteras omedelbart

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av hantering
av anmälningar Q1

Kommentar

2020-04-03

Kontroll av hantering
av anmälningar Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av hantering
av anmälningar Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av hantering
av anmälningar Q4

Kommentar

2021-01-07

Att anmälningarna inte
hanteras omedelbart

(IFO) Att anmälningar
hanteras omedelbart

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av hantering
av anmälningar Q1

Kommentar

2020-04-03

Kontroll av hantering
av anmälningar Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av hantering
av anmälningar Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av hantering
av anmälningar Q4

Kommentar

2021-01-07

Att
förhandsbedömningar
inte sker inom två veckor

Att
förhandsbedömningar
skett inom två veckor

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q1

Kommentar
Ordinarie enhetschef
inte i tjänst. Tf
enhetschef började 30
mars. Drygt 120
inkomna anmälningar
per månad. Inte möjligt
att i efterhand
kontrollera ens via
stickprov om färdiga
inom 2 v

2020-04-03 Förhandsbedömningar

Kommentar

2020-03-31

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q4

Kommentar

2021-01-07

Att
förhandsbedömningar
inte sker inom två veckor

(IFO) Att
förhandsbedömningar
skett inom två veckor

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q1

Kommentar
Ordinarie enhetschef
inte i tjänst. Tf
enhetschef började 30
mars. Drygt 120
inkomna anmälningar
per månad gällande
barn och unga. Inte
möjligt att i efterhand
kontrollera ens via
stickprov om färdiga
inom 2 v

2020-04-03 Förhandsbedömningar

Kommentar

2020-03-31

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q2

Kommentar

2020-07-03

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q3

Kommentar

2020-10-02

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q4

2021-01-07
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Kommentar

Utredningar barn och
unga

Att utredningar inte är
avslutade inom fyra
månader.

Att utredningar avslutats
efter fyra månader

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning av
utredningar Q1

Kommentar
3.Utredningar
avslutade inom 4 mån
– a) utredning 28
dagar sen , hade
kunnat avslutas här då
öppen i avvaktan på
dom, b) utredning 11
dagar sen, hade kunnat
avslutas då öppenvård
beviljats och hunnit
avslutas på enskilds
begäran, c) utredning 5
månader sen. Familjen
fått insats som också
hunnit avslutas.
Avslutet noggrant gjort
med
avslutningssamtal
med barn och med
familjen tillsammans
med öppenvården.

2020-04-03 Utredningar ej
avslutade inom fyra
månader

Kommentar

2020-03-31

Uppföljning av
utredningar Q2

Kommentar

2020-07-03 Uppföljning av
utredningar

Kommentar

2020-01-07

Uppföljning av
utredningar Q3

Kommentar

2020-10-02

Uppföljning av
utredningar Q4

Kommentar

2021-01-07

Att utredningar inte är
avslutade inom fyra
månader.

(IFO) Att utredningar avslutats
efter fyra månader

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning av
utredningar Q1

Kommentar
3.Utredningar
avslutade inom 4 mån
– a) utredning 28
dagar sen , hade
kunnat avslutas här då
öppen i avvaktan på
dom, b) utredning 11
dagar sen, hade kunnat
avslutas då öppenvård
beviljats och hunnit
avslutas på enskilds
begäran, c) utredning 5
månader sen. Familjen
fått insats som också
hunnit avslutas.
Avslutet noggrant gjort
med
avslutningssamtal
med barn och med
familjen tillsammans
med öppenvården

2020-04-03 Utredningar ej
avslutade inom fyra
månader

Kommentar

2020-03-31

Uppföljning av
utredningar Q2

Kommentar

2020-07-03 Uppföljning av
utredningar

Kommentar

2020-01-07

Uppföljning av
utredningar Q3

Kommentar

2020-10-02

Uppföljning av
utredningar Q4

Kommentar

2021-01-07

Avvikelsehantering i
enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen

Att avvikelsehantering
inte görs i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen.

Kontroll av
avvikelsehantering

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att avvikelser hanteras
enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av
avvikelsehantering Q 1

Kommentar
Teamträffar har
avbokats några
tillfällen.

Avvikelser utreds men
inte alltid inom
tidsramen. Avvikelser
tas upp på ett forum
varje vecka för analys
och åtgärder
tillsammans med
personal.

Resultat och analys tar
upp på områdesnivå
inför varje tertial
rapport

2020-04-07

Kontroll av
avvikelsehantering Q2

Kommentar

2020-07-03

Att avvikelsehantering
inte görs i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen.

(Hemtjänst) Kontroll av
avvikelsehantering

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att avvikelser hanteras
enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?

Enhetschefer har
kontrollerat att
avvikelseprocessen
följs

Kontroll av
avvikelsehantering Q 1

Kommentar
På en enhet har
avvikelser hittats enligt
beskrivning nedan.

Teamträffarna har
avbokats några gånger

SSK/DSK har väldigt
hög arbetsbelastning
inom området,

2020-04-07
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Enhetschef arbetet med avvikelse
kring mediciner är
enheten efter med

Enheten har också
påbörjat med
avvikelseträffar en
gång i veckan, där at,
ec, ssk/dsk , vs deltar,
dock på grund av den
stora arbets
belastningen som ssk/
dsk har är enheten
efter med hantering av
avvikelser kring
medicin

För övrigt har
teamtträffarna blivit
bättre och mer
strukturerade,
teamträffsrutinen
efterföljs

Kontroll av
avvikelsehantering Q2

Kommentar

2020-07-03

Att avvikelsehantering
inte görs i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen.

(VoBO) Kontroll av
avvikelsehantering

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att avvikelser hanteras
enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Avvikelser utreds
men inte alltid
inom tidsramen

Kontroll av
avvikelsehantering Q 1

Kommentar
Avvikelser utreds men
inte alltid inom
tidsramen. Avvikelser
tas upp på ett forum
varje vecka för analys
och åtgärder
tillsammans med
personal.

Resultat och analys tar
upp på områdesnivå
inför varje tertial
rapport

2020-04-07

Kontroll av
avvikelsehantering Q2

Kommentar
Se förra kvartalets
anteckningar

2020-07-03

Att avvikelsehantering
inte görs i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen.

(IFO) Kontroll av
avvikelsehantering

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att avvikelser hanteras
enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av
avvikelsehantering Q 1

Kommentar

2020-04-07

Kontroll av
avvikelsehantering Q2

Kommentar

2020-07-03

Att avvikelsehantering
inte görs i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen.

(VFF) Kontroll av
avvikelsehantering

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att avvikelser hanteras
enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av
avvikelsehantering Q 1

Kommentar

2020-04-07

Kontroll av
avvikelsehantering Q2

Kommentar

2020-07-03

sida 8 av 8 (2020-05-20)
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Revidering i delegationsförteckningen.

10

19/SAN/401
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
2020-05-19 Dnr:19/SAN/401 

Revidering i delegationsförteckningen.

Ärendebeskrivning 
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att rätten att besluta om hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § andra stycket LVU inte får delegeras utom i brådskande fall och då 
endast till socialnämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden har utsett enligt 6 
kap 36 § kommunallagen.
Nämndens tidigare delegering av detta beslut till individutskottet behöver därför återkallas 
och istället delegeras till ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. 
Detsamma gäller beslut om umgängesbegränsning, enligt samma lagrum, samt även beslut 
om upphävande av sådana beslut. I vissa ärendeslag får beslutanderätten inte delegeras (se 
6 kap. 34 §). Det gäller till exempel ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om 
de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt (6 kap. 34 § punkt 3). 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna revideringen i delegationsförteckningen.

Ärendet 
Socialnämnden har delegerat beslutet om umgängesbegränsning till socialnämndens 
individutskott som fattat beslut om umgängesbegränsning. Enligt 6 kap. 37 § 
kommunallagen får en kommunal nämnd uppdra åt bl.a. ett utskott att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt 38 § 3 samma kapitel får 
beslutanderätten dock inte delegeras när det gäller ärenden som rör myndighetsutövning 
mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Enligt kammarrättens mening är även ett beslut om umgängesbegränsning ett beslut av 
större vikt. Ett sådant beslut omfattas därför enligt kammarrättens mening också av 
förbudet mot delegation i 6 kap. 38 § 3 kommunallagen.

Med hänvisning till avgörandet HFD 2016 ref. 76 finner kammarrätten att ett beslut om 
umgängesbegränsning är ett sådant beslut av större vikt som avses i 6 kap. 38 § 3 
kommunallagen.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i beslut den 8 november 2016, mål nummer 6529-
15, funnit att rätten att fatta beslut om hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra 
stycket lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är av sådan större vikt att det 
faller inom ramen för det förbud att delegera som framgår av 6 kap 34 § kommunallagen 
(KL). 
Dock skulle, menar HFD, sådana beslut kunna fattas av ordförande eller annan ledamot i 
brådskande fall, inom ramen för 6 kap 36 § KL, under förutsättning att ordförande och 
ledamöter fått nämndens uppdrag att fatta dessa beslut. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
2020-05-19 Dnr:19/SAN/401 

Vad som är brådskande får avgöras från fall till fall. Beslut om att hemlighålla den unges 
vistelseort i samband med ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU får enligt HFD 
anses vara så brådskande att det är möjligt att fatta beslut enligt delegering.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef
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Utredning i serveringsärende enligt 8 kap.2§ 
alkohollagen

11

20/SAN/162
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2020-05-12 Dnr:20/SAN/162 
2020/SAN002

Utredning i serveringsärende enligt 8 kap.2§ alkohollagen 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa drycker samt spritdrycker enligt 8 
kap. 2 § alkohollagen.

Förslag till beslut 
att Social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar Vretstorps Pizzeria AB serveringstillstånd i 
enlighet med ansökan.
- att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar inomhus.
- att serveringstiderna utomhus bestäms till kl.11.00 till kl.24.00 fredag och lördag och till kl.22.00 
söndag till torsdag. 

Ärendet 
Vretstorps Pizzeria AB har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och andra 
jästa drycker samt spritdrycker på serveringsstället Vretstorps Pizzeria. Sökande bolag ämnar bedriva 
restaurang i lokalerna som gjorts under många år.  

Kommunen har utrett lokalernas lämplighet och personlig lämplighet hos bolagets ägare och 
verksamhetsutövare och bedömer att tillstånd kan meddelas enligt ansökan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

  

Patrik Ehrenström Germer

Alkoholhandläggare
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Hallsberg Kommun 2020-05-12
Social— och arbetsmarknadsnämnden
Handläggare:
Patrik Ehrensh‘öm Germer

Utredning avseende ansökan om serveringstillständ

enligt 8 kap.25 alkohollagen för servering till allmänheten
äret runt. Dnr: 2020/SAN002

Sökanden:
Vretstorps PizzeriaAB, 559224-6473.

Stationsgatan 4
694 50 Vretstorp

Serveringsställe:

Vretstorps Pizzeria

Stationsgatan 4
694 50 Vretstorp

Sökt omfatlning:

Spritdrycker, starköl, vin och annan jäst alkoholdryck fiir servering till

allmänheten äret runt inomhus och utomhus.

Sökt serveringstid:

K1.11.00-01.00 alla dagar inomhus.
Kl.] ] .00-01.00 alla dagar utomhus.

Bilagor:

l. Ansökan med ritning.

2. Intyg kunskapsprov alkohollagen.

3. Polismyndighetens yttrande.

4. Brandmyndighetens yttrande.
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Ärendet
Vretstorps PizzeriaAB har inkommit med ansökan om serveringstillständ för servering av
alkoholdrycker till allmänheten äret runt pä serveringsstället Vretstorps Pizzeria med adress
Stationsgatan 4 i Vretstorp. (ansökan med ritm'ng bilaga ])
Restaurangverksamhet med serveringstillständ har bedrivits i lokalema tidigare under mänga
är. Sökande bolag ägs och drivs avAram Hamad och Serkan Morogulari för att bedriva
restaurangverksamhet. Prövning av personlig lämplighet och lokalemas lämplighet har gjorts
i sedvanlig ordning.

Personlig lämplighet
En ansökan fär enligt alkohollagens 8 kap 125 inte beviljas av kommunen innan sökanden
genomgätt kunskapsprov för alkohollagen enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
F0HMFS 2014:7 med godkänt resultat.

Serkan Morogulari har genomgätt kunskapsprov en1igt Folkhälsomyndighetens
föreslnifler(FoliMF3 2014:7) med godkänt resultat den 28 februari 2019 och erhällit

kunskapsintyg(bilaga 2 ). Kommunen bedömer dämed att sökande bolag innehar de
kunskaper som krävs för att bedriva verksamheten i enlighet med alkohollagen.

Kommunen ska vid sin prövning av sökandens kunskaper i alkohollagen använda prev
framtagna av Folkhälsoinstitutet. Sökanden ges möjlighet till 2 omprov. Kunskapsfrägoma i

provet är uppdelade pä fyra delar; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser
om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustm'ng. Prev som omfattar servedngstillständ fiir
serven'ng till allmänheten bestär av 60 frägor. Provtiden är 90 minuten För godkänt resultat
krävs 75% rätta svar i var del av proVet.

Kommunen inhämtar uppgifier frän Skatteverket och Kronofogdemyndigheten intör beslutet
samt använder sig av kreditupplysningstjänter hos Syna. Ingen av bolagsmännen fiirekommer
hos Kronofogdemyndigheten med skulder till det allmänna under de senaste tre ären. Sökande
bolag är registremd för moms och som arbetsgivare och innehar F-skatt. Bolaget har inga
skulder till Kronofogdemyndigheten eller till skattekontot 9 maj 2020.

Kommunen har inhämtat Polism.yndighetens synpunkter inför beslutet. Polismyndigheten har
inte haft nägot att erinra mot ansökan. Ingen av bolagsmäxmen/styrelsen förekommer i

Polisens register 8 maj 2020 med brott som päverkar kommunens bedömning av den
personliga lämpligheten. (yttrande bilaga 3)
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Prövning av lokalernas lämplighet
Stadigvarande tillständ för servering till allmänheten medges endast om serveringsstället hat
ett kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahäller 1agad eller pä annat sätt tillredd
mat.( 8 kap‚155 alkohollagen)

Gäster ska kunna erbjudas ettva1ieral utbud av maträtter. Efter kl 23.00 f°ar matutbudet
begränsas till ett fätal enklare rätter. Sambandet mellan matt‘örtäring och alkoholservering har
länge varit ett krav i svensk alkoholpolitik. Syflet är att dryckeshanteringen inte ska utvecklas
till en självständig företeelse. Itidigare lagstiftning (Lagen om handel med drycker, LHD)
fanns krav pä omsättning av mat. Nägot sädant krav finns inte i nuvarande lagstiflning. Dock
finns alltsä kravet pä att lagad mat ska finnas att tillgä under hela serveringstiden fram till

stängning.

Vid besök i lokalerna har menyn kontrollerats samt personalens möjlighet att ha tillsyn över
lokalerna. Menyn kammer bestä av förrätter, huvudrätter och efierrätter. Menyn bedöms vara
tillräcklig och uppfyller väl matkravet i alkohollagen. En grundläggande förutsättning för
restaurangverksamhet är ati: verksamheten registrerats för livsmedelshantering hos
kommunens mi1jökontor. Registrering hos miljökontoret har gjorts.

Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhällande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Om det finns en bar ska den endast ta i anspräk en mindre del av
serveringsställets totala yta och vara belägen i anslutning till matsal.(8 kap.155 alkohollagen)

Lokaler som används för servering till allmänheten ska vara lämpliga ur brandsäkerhcts-
synpunkt (8 kap.165 alkohollagen)

Netikes Brandkär har i yttrande uttryckt att serveringstillständ kan beviljas och personantalet
begränsas till 52 personen (yttrande bilaga 4)

Prövning av i'mansiering

Finansiering av aktiekapitalet har prövats och bedömts säsom styrkt.

Bedömning
Med hänvisning till uppgiflerna ovan bedömer kommunens alkoholhandläggare att tillständ
kan meddelas enligt ansökan. Sökande bolag bedöms sköta sina skatter och avgifter dä nägra
sädana anmärkningar inte finns. Sökande bolag eller företrädarna förekommer heller inte i

Kronofogdemyndighetens register med skulder 9 maj 2020.
Remissinstanserna har inte hafl nägot att erinra met aktuell ansökan. Polismyndigheten har i

sitt yttrande inte angivit nägra önskemäl om inskränkningar av serveringstiderna. Sena
serveringstider bäde inomhus(kl.01.00) och utomhus(kl.24.00 fredag och lördag) utgör inget
hinder fiir tillständ dä servefingsstället bedöms vara beläget utan risk att störa grannar och
närboende. Dock bedömer kommunen att samma serveringstider hör gälla som för tidigare
tillständshavare. K1.11.00ti11 kl.01.00 inomhus alla dagar. K1.11.00 till kl.24.00 utomhus
fredag och lördag samt kl. 11.00 till k1.22.00 söndag till torsdag.

Brandskyddet har bedömts vara tillräckligt enligt Nerikes Brandkärs yttrande.
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Förslag till bwlut:
att Social- och arbetsmarlmadsnämnden meddelar Vretstorps PizzeriaAB savefingstillständ i

enlighet med ansökan med begränsning av serveringstidema.
att serveringstidema bmtäms till kl. 11.00 till kl.01.00 alla dagar inomhus.
att servefingstiderna utomhus bestäms till kl.l 1 ‚00 till k1.24.00 fiedag och lördag och till

1d.22.00 söndag till torsdag.

Patrik Ehrenström Gartner,

Kommunens alkoholhandläggare
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Social- och mm%ri€uä“m”ää51'Mäa l ‘
‘ (Z)

zum —av—_;_j gi

ANSÖKAN

om tillständ enligt 8 kap 2 5 alkohollagen
(2010:1622) för servering av alkoholdrycker

Amann„„ BNytttillständ/ägarskifte El Utökning/utvidgning E! Ändrad förutsättning

Namn
_ Organ persnr

Vrehsmr?ar—P \nano Aß 65122‘1-‘0H'15
Adress

Tel nr

4

_ _

_Mimnfim'mn 4 ‘ °_
Sökami°

Postadress
U

Fax nr

(D‘-34 50 VTei-bhca‘113
E-posladress Mob" nr

.,

‘
. _

Avgift Kvltto pä belald anspkningsavgifl ska bifogas ansükan

Namn

& igs-
Vrd‘äcor‘pg ?\'2.7_€Y1Q AE

'

£'Iälie

'

Gaiuadress
\

Poslnummer Postort

_qfl'nl'iol'i‘n 4 64466 Vrz?ätorzin
Lokaler inom vihr£alkoholservering skall ske

SeWefin98.-
. .

. . . .

lokaler Jämför markerad ntmng betecknad Högsta antal pers | servenngslokaler Ania! suttplat_sern'
' M 85 burdsavdelmng/matsal

ärunt Afligen under perioden (fr o m -t o m) Under perioden (fra m - t o m) Üsservering

serverlngens
_ _

omfattning Alkoholdryckgr som önskas serveras Servenng „|;

starköl ®vin och andre jästa drycker Espritdrycker Eallmänheten [' slutet sällskap

Klockslag dä servering önskas päbörias resp avslutas (l11.00 - 01.00 am e] anna! beslutas)

Servering'sa-

tider .
.“ “Qi alla dagar

i!"
_

<

a
upplysMnsar

‚personuppgm. Enligt personuppgiftslagen fär register upprättas _om det är nödvändigt för att arbetsuppgifteri
iagen

'

samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kammer att finnas i ett

(555539831141 dataregister med ändamälet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

Underäkrift av sökanden Namnförtydliga'nde Ansökningsdatum

-Uhdflrskrift

Tllläändenheten sydnärke Tel: 0582-685304 '
- _S°Gia'- 00“

“
Fax: 0582-685062 Bankg"°' 577 3338

arbetsmarknadsförva hingen E—post:
. _594 80 Hallsberg socialforvaltning@hallsberg.se

Org nr. 212000 1926

2015—01—19
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Folkhälsomyndigheten

INTYG
KUNSKAPSPROV OM ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN

Hänned intygas art

Serkan Morogullari,
‘

Har avlagt ett kunskapsprov med godk'a'nt resultat avseende
Stadigvarande serveringstillständ till allmänheten
Provet är giltigt i 3 är frän och med 2019-02-28

OW
(:ParLu/äLéMm&-\% GWM

NAMNFÖRTYDUGANDE

Intyget utskrivet frän Folkhälsomyndighetens register 2019-03-01
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Germer Patrik
‘

Frän: lars.hjartsjo@polisen.se

Skickat: den 8 maj 2020 12:54

Till: Germer Patrik

Ämne: Alkoholremiss VB: Fräga i serveringsärende

Yttrande frän den lokala polisen

' Aktuelle personer förekommer inte med brott som hör päverka kommunens bedömning i ärendet

Lasse Hjärtsjö

Frän: Germer Patrik [mailto:patik.germer@hallsberg.se]
Skickat: den 28 april 2020 13:25
'_l_'ill: Pollsmyndigheten registrator Bergslagen
Anne: Fräga iserverlngsärende

Förfrägan om bolagsmän i serveringsrörelse förekommer i polisens register med brott

som kan komme att päverka kommunens bedömning av deras personliga Iämplighet.

Bolagsmän;

Serkan Morogullari,

Aram Hamad‚-”

Yttrandet önskas snarast inom 14 dagar.

| tjänsten

Patrik Ehrenström Germer

fillständsenheten Sydnärke
V storgatan 6-8

694 30 Hallsberg

0582-685000(vx|)

0582-685304 (reception)
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Diarienummer ( ' '

2019-000463
Datum
2019-11—21

Handläggare

Mathias Johansson
010-176 20 70

mathias.johansson@naikesbrandkanse Tillständsenheten Sydnärke
Att: Patrik Ehrenström Germer
Miljö-, bygg- och
Myndighetsförvaltningen

694 80 Hallsberg

Objektsuppgifler

Pizzeria Vretstorp

Stationsgatan 4
Skävi 1:74

Yttrande; Alkoholservering.

Nerikes Brandkär har av Tillständsenheten Sydnärke Patrik Ehrenström Germer ombeds lämna yttrande

avseende ansökan för alkoholservering (ert dm: 2019-SAN164/470).

Efier granskning anser Nerikes Brandkär att ansökan kan beviljas. Dock kommer personantalet begränsas

till 52 personeri lokalen samtidigt.

Hälsningar ..»;

1
]

Mathias Johansson

Brandinspektör

Fa? «lkw .: fl --W ‘.‘eiu :".'-£’..-: fe!u.'»w thx; „\\:
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