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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-03-24
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2021-03-31 till och med 2021-04-22

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 22 Sammanträdets inledning
§ 23 Implementering av projekt All in
§ 24 Redovisning av system och register
§ 25 Tillsynsplan avseende kommunens tillsyn under 2021 enligt alkohollagen (2010:1622).
§ 26 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende mars 2021
§ 28 Uppdrag översyn av tillämpningsföreskrifter
§ 29 Nära vård
§ 30 Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2020
§ 31 Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden december 2020-februari 2021
§ 32 Riktlinjer för missbruk- och beroendevård enligt SoL
§ 33 Ärendetyngdsmätning barn- och familjeenheten
§ 34 Statistik individ- och familjeomsorgen februari 2021
§ 35 Familjecentralen
§ 36 Ekonomisk uppföljning februari 2021
§ 37 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 38 Information från förvaltningschef/områdeschef
§ 39 Information om meddelanden
§ 40 Redovisning av delegeringsbeslut

Page 4 of 156



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 22- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

2. Föredragningslista fastställs som följer av detta protokoll.

3. Närvarolistan framgår av protokollets framsida.

4. Olle Isacsson utses att tillsammans med ordförande justera § 27, som direktjusteras. Ann-
Christine Appelqvist utses att tillsammans med ordförande justera övriga 
paragrafer. Justering äger rum den 30 mars kl 16:00.

5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 23 - Implementering av projekt All in 
(20/SAN/340)

Ärendebeskrivning 
Implementeringen av projektet All in syftar till att arbeta fram en metod som är lätt, hållbar 
och som kan användas kontinuerligt för att skapa förutsättningar för att deltagare ska 
komma ut i egenförsörjning.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen och informationen om implementeringen av projektet All in i 
befintlig verksamhet.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
informationen om implementeringen av projektet All in i befintlig verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse implementering av All In
 Implementering av projekt All In

Paragrafen är justerad

Page 7 of 156



Implementering av projekt All in

§ 23

20/SAN/340
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/340 

Implementering av projekt All in – Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Implementeringen av projektet All in syftar till att arbeta fram en metod som är lätt, hållbar och som 
kan användas kontinuerligt för att skapa förutsättningar för att deltagare ska komma ut i 
egenförsörjning.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
redovisningen och informationen om implementeringen av projektet All in i befintlig verksamhet.

Ärendet 
Projektet All in är implementerat i första linjeorganisation genom att förstå projektets vinster, ha 
kunskapen och viljan att tillämpa den i praktiken, samt förmågan att leda och arbeta i förändring. All 
in var ett ESF-projekt som pågick mellan 1 september 2017 och 31 december 2020 med åtta 
deltagande kommuner. Projektets mål och huvudsyfte var att få individer med försörjningsstöd till 
egenförsörjning. Arbetssättet innebar att insatser skulle växa fram genom praktisk erfarenhet 
tillsammans med deltagarna och att antalet deltagare skulle var 12-15 personer. Redovisningen av 
implementeringen beskriver vilka framgångsfaktorer som påverkat resultatet, hur 
arbetsmarknadsenheten är uppbyggd och en arbetsbeskrivning för arbetskonsulenterna. Det beskrivs 
även hur en tänkbar implementering kan gå till utifrån framgångsfaktorerna i projektet samt hur vi 
kan väva in arbetsmetoderna i de tre spår som finns beskrivna. Med i redovisningen finns även 
statistik över antal deltagare som gått ut i arbete undersamma period som projektet All in pågick. 

☐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 Madeleine Pedersén

Förvaltningschef Enhetschef

Bilagor
Dokument Implementering projekt All in
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Kraftvärmegatan 3

Telefon
0582-68 50 00

Fax
0582-68 50 62

Sida
1(5)

Datum
2021-02-19

 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Redovisning implementering av projektet All in i 
Hallsbergs kommun

Bakgrund

All in var ett ESF-projekt som pågick mellan 1 september 2017 och 31 december 
2020. Projektägare var Hällefors kommun, med Ljusnarsberg, Hallsberg, Kumla, 
Nora, Degerfors, Karlskoga, Lindesberg och Region Örebro Län som medfinansiär.

Projektets mål och övergripande syfte var att få individer med försörjningsstöd till 
egenförsörjning, studier eller att närma sig arbetsmarknaden genom 
stegförflyttningar. De deltagande kommunerna ville utforska möjligheterna att 
arbeta på ett mer direkt och individanpassat sätt mot egenförsörjning på lokal 
nivå, som ett komplement till redan befintliga åtgärder. Med utgångspunkt från 
den växande grupp individer som inte nåddes av ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser eller blev hjälpta av etableringsinsatserna för att nå 
studier eller arbete.

Idén med projektet var att insatserna istället skulle utformas tillsammans med 
deltagarna för att de på ett mer flexibelt sätt och med hög grad av delaktighet 
skulle komma ur risken att bli fast i ett långvarigt utanförskap. I projektet skulle 
tid finnas att ta reda på mer om deltagarnas behov och önskemål, samt matcha 
dessa med arbetskraftsbehoven lokalt och regionalt. Arbetssättet innebar att
insatser skulle växa fram genom praktiskt erfarenhet tillsammans med deltagarna, 
snarare än att insatserna planerats i förväg. I projektet fanns även medel för att 
använda sig av befintliga utbildningsinsatser regionalt, från truckutbildningar till 
körkort.

En stor del i projektidén var att antalet deltagare per kommun var satt till 12-15 
personer, vilket skulle ge hanterbara grupper och att det skulle finnas god tid till 
att lyssna in deltagarnas tankar om relevanta insatser.
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Datum
2021-02-19

 
 

Sida
2(5)

Framgångsfaktorer

- Antal deltagare
- Urvalet av deltagare
- Identifiering av andra stödresurser
- Deltagarnas grundläggande ”empowerment”
- Ledorden ägarskap och delaktighet
- Individcentrerat arbetssätt – resurser engagemang
- Deltagarens behov och önskemål
- Inga färdiga moduler eller arbetssätt
- Mest tid ute i samhället fick bäst resultat
- Frihet i arbetssätt och insatser i dialog med deltagarna
- Medel till externa utbildningar

Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetar på uppdrag från 
Arbetsförmedling och Socialförvaltningen. Personer som kommer via 
Arbetsförmedlingen, där det idag oftast handlar om att utreda personers 
arbetsförmåga, en så kallad arbetsförmågebedömning. Då är syftet att en person 
ska prövas inför en eventuell SIUS konsulent, eller utredas om personen ska stå 
kvar som aktuell arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Inför ett avslut ska en 
bedömning skrivas av arbetskonsulenten. För dessa personer betalar 
Arbetsförmedlingen 150 eller 300kr/dag. Från Socialförvaltningen kommer 
uppdrag att individer ska ha en insats för att uppbära försörjningsstöd. Det kan 
också vara så att personer kan komma till Arbetsmarknad- och 
integrationsenheten för att få en arbetsprövning gjord, inför ansökan om 
sjukersättning till Försäkringskassan. De senaste åren har personer med daglig 
verksamhet som uppbär försörjningsstöd ökat i antal. På grund av att det är 
svårare att få aktivitetsersättning och sjukersättning beviljat. Denna grupp 
individer är svårare och tar betydligt längre tid att få ut i arbete eller studier.

Inom vår legoverksamhet har vi olika arbetsmoment, allt från enklare 
montering/paketering till lite mer fysiskt krävande arbetsuppgifter. Kunderna är 
externa företag från olika kommuner i närområdet. I vår produktion sysselsätter vi 
runt 25 personer. Produktionstakten varierar väldigt mycket över tid, och det kan 
ibland vara svårt att sysselsätta deltagare vid låg orderingång. Målsättningen är 
dock alltid att skaffa fler kunder för att jämna ut flödet. Vi har även ett utelag som 
utför allt från flyttar till gräsklippning/snöskottning åt våra förvaltningar, samt att 
vi bedriver caféverksamhet i kommunhuset och på Alléskolan. Från tidig vår har vi 
också vårt växthus som behöver skötas om, allt från omskolning av plantor till 
skörd. Det är våra två arbetsledare som har huvudansvar för dessa verksamheter 
och det är de som ser deltagarna i deras dagliga sysslor och träning. Arbetsledarna 
arbetar i nära samarbete med arbetskonsulenterna och har kontinuerliga 
genomgångar där vi diskuterar våra deltagare. 

Page 11 of 156



Datum
2021-02-19

 
 

Sida
3(5)

Arbetskonsulenternas arbetsbeskrivning
- Arbetsförmågebedömningar
- Bevaka ändringar arbetsmarknadsåtgärder
- Samordna med uppdragsgivare AF, Soc
- Mottagning Samtycke, beslut, praktikavtal.
- Upprättande av handlingsplaner med mål- och delmål
- Kartläggning
- Uppföljningar
- Kompetenshöjande utbildning, utifrån delmål
- Motivationshöjande insatser
- Särskilt riktade insatser, serviceassistentutbildning
- Samhällsorientering
- Studiebesök
- Kontakter med näringslivet

Arbetskonsulenterna lägger cirka 50 % av arbetstiden på administration och 
uppföljningar. Antalet deltagare per konsulent är cirka 50 personer.

Vilket är huvudsyftet för oss på arbetsmarknad- och integrationsenheten i 
Hallsbergs kommun med uppdragen från Socialförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen?

- Matcha till arbete eller studier
- Stegförflyttningar
- En insats för individen

Alla som kan ska arbeta, och idag arbetar vi med att matcha individer både till 
arbete och studier. Vissa gör små stegförflyttningar, andra gör större. Några är 
hos oss enbart för att de ska ha en insats.
Så vilka ska vi lägga mest fokus på, givetvis de som står närmast 
arbetsmarknaden, vilket är något som man i slutrapporten beskrivit som en 
framgångsfaktor. De individerna ska vara kortast tid hos oss. Men vad gör vi med 
de andra? Givetvis finns en arbetsprocess bakom varje enskild individ. Idag har vi 
personer i verksamheten som har återkommit till oss i 20 år av olika orsaker.

I dag arbetar vi med många individer som är språksvaga, likaså läser många SFI på 
halvtid, och dessa individer kan ha en annan planering med Arbetsförmedlingen.

När vi ska arbeta med All in implementering måste vi arbeta med de som står 
närmast arbetsmarknaden, och då endast med en begränsad grupp individer. Men 
hur blir det med den allra största gruppen individer, de som står längst ifrån, eller 
de som bara är några timmar per vecka hos oss?
Vilka befintliga resurser har vi att förfoga över?
I dagsläget förfogar vi över 1,75 % tjänst som arbetskonsulent, varav 75 % är vikt 
för personer inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Utifrån framgångsfaktorerna som visats sig i All in projektet där de viktigaste 
parametrarna har varit urvalet och att man har kunnat arbeta med färre antalet 
deltagare. Detta har lett till man har kunnat arbeta mer aktivt med varje deltagare 
och haft tid för coachning, motiverande samtal och kunnat lägga mer tid till att 
arbeta aktivt mot den externa arbetsmarknaden.
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Sida
4(5)

Implementering av projekt All in i befintlig verksamhet

För att kunna identifiera deltagare som har störst potentiell chans till 
egenförsörjning, har vi arbetat fram tre spår.
Genom spåren kan vi på ett mer enkelt vis tydliggöra vilka resurser som skall 
sättas in. I spår 1, för de som har en kort väg mot ett arbete, i spår 2, för de som 
har lite att arbeta med innan de är redo för spår 1. I det tredje och sista spåret 
finns de som står längst från arbetsmarknaden, samt de som bara skall utredas 
genom en arbetsförmågebedömning. Efter kartläggning gör arbetskonsulenterna 
en bedömning i vilket spår man kommer ingå i. 

Spår 1

- Om du vill, vill vi
- Deltagare måste ha ett arbetsutbud på minst 50 %
- Kunna föra en dialog utan tolk
- Att deltagaren själv är aktiv och delaktig i sin situation mot 

egenförsörjning
- Att man inte har en annan planering med en annan myndighet
- Coachning, motiverande samtal och tillhandahålla externa 

praktikplatser. I första hand är det deltagaren själv som ska vara 
driven och motorn i sin process.

Spår 2

Deltagaren ska tränas i basala krav, vilket inkluderar: 
- Utföra arbetsuppgifter
- Kunna närvara
- Vilja att arbeta 
- Fungera på arbetsplatsen 
- Kunna samarbeta
- Kunna hålla tillbaka personliga behov
- Ha arbetsuppgifter som man själv inte väljer

Genom att arbeta med

- Språkträning, extern och intern
- Upprätta CV och personligt brev
- Praktik i arbetsmarknad- och integrationsenhetens verksamhet, för 

att sedan gå vidare till en extern arbetsplats 
- Arbetsmarknadskunskap
- Workshops
- Coachning och motiverande samtal, tolkbehov.

Spår 3

- Arbetsförmågebedömningar, klargöra arbetsförmåga
- Individer som inom närtid kommer uppbära pension
- Språksvaga med komplex problematik
- Deltagare med ett arbetsutbud på mindre än 25 %
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2021-02-19

 
 

Sida
5(5)

- Deltagare som har en planering med en annan myndighet, som SFI-studier
- Daglig verksamhet
- Hänvisning till annan myndighet

Sammanfattningsvis kan man utifrån slutrapporten konstatera att framgången i 
Hallsbergs kommun av projekt All in första hand har handlat om att antalet 
deltagare varit begränsat, samt att det urval man gjort när personer blivit 
inskrivna har varit nyckeln till framgången. 

På arbetsmarknad- och integrationsenheten har vi idag totalt 111 inskrivna 
deltagare.  Av dessa uppbär 44 personer försörjningsstöd, och endast fem av 
dessa kommer från Arbetsförmedlingen, övriga inskrivna har lönebidrag, 
extratjänster eller daglig verksamhet och i dagsläget ökar trycket på att vi ska ta 
emot fler från Arbetsförmedlingen. Genom att utveckla arbetssättet med tre spår 
ökar vi förutsättningarna både för individerna och arbetskonsulenterna att arbeta 
vidare mot målet egenförsörjning på ett mer effektivt sätt. När man ser tillbaka på 
statistiken kan vi konstatera att våra arbetskonsulenter fått 71 uppdrag från 
Socialförvaltningen under samma period som All in projektet. Utav dessa har 45 
personer gått ut i arbete eller studier som tidigare uppburit försörjningsstöd. 

Till slut kan vi bara konstatera att arbetsmarknad- och integrationsenheten alltid 
har och ständigt arbetar i förändringsprocesser, men att den gemensamma 
faktorn alltid är egenförsörjning för individen.

Madeleine Pedersén
Enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 24 - Redovisning av system och register 
(21/SAN/46)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har på sammanträdet 2021-02-16, som ett led i sitt 
utövande av personuppgiftsansvar, gett förvaltningen uppdraget att redovisa följande:
- vilka system och register som finns i förvaltningen.
- vad systemen och registren används till.
- vilken informationssäkerhetsklassning systemen har. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av system och register.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av system och 
register.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag gällande redovisning av system och register
 Förteckning över system och register
 Anmälningsblankett

Paragrafen är justerad
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Redovisning av system och register

§ 24

21/SAN/46
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/46 

Redovisning av system och register

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har på sammanträdet 2021-02-16, som ett led i sitt utövande 
av personuppgiftsansvar, gett förvaltningen uppdraget att redovisa följande:
- vilka system och register som finns i förvaltningen.
- vad systemen och registren används till.
- vilken informationssäkerhetsklassning systemen har. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
redovisningen av system och register.

Ärendet 
De register och system som finns i förvaltningen används till att registrera och dokumentera ärenden 
som rör hemtjänst, vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, funktionshinderområdet (LSS) samt 
arbetsmarknad och integration. I systemen registreras patientjournaler och individakter, men också 
sådant som bemanning, schemaläggning, fakturor, budget och verksamhetsplanering. Alla system 
och register hanterar inte personuppgifter. En del register är lokala och används endast på en 
specifik enhet och/eller av en specifik anställd. Sådana kan till exempel vara kontaktlistor, 
personaladministration eller underlag för utbetalning av ersättning. 
Alla register där personuppgifter behandlas ska anmälas till dataskyddssamordnaren i form av en 
blankett (se bilaga). Där anges bland annat vilken typ av personuppgift som behandlas, av vilken 
anledning de registreras och hur de förvaras. 
Förvaltningen använder sig av ett kommunövergripande system för diarieföring. 

En informationssäkerhetsklassning gjordes för kommunens alla system under hösten 2019. 
Resultatet av informationssäkerhetsklassningen är sekretessbelagt material inom ramen för OSL 
18:13 (risk- och sårbarhetsanalyser m.m.).
En förteckning över förvaltningens register (undantaget lokala register) och system redovisas i bilaga.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Dataskyddssamordnare

Bilagor
Förteckning över system och register
Anmälningsblankett
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
socialforvaltning@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 6-8

Telefon
0582-68 50 00

Fax
0582-68 50 62

Sida
1(2)

Datum
2021-02-24

 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Förteckning över register och system inom social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen

System Beskrivning Leverantör

Lifecare/Procapita KIR Befolknings-
/kommuninnevånarregister
Kommunövergripande licens

Tieto

Lifecare/Procapita 
VoO
(Vård och omsorg) 

Dokumentationssystem för:
Biståndshandläggning
Hemsjukvård (HSL)
Hemtjänst (SoL)
Funktionshinder (LSS)

Tieto

Lifecare/Procapita
IFO
(Individ och familjeomsorg)

Dokumentationssystem för:
IFO
AMI

Tieto

Lifecare Planering Ruttplanering mm. för 
hemtjänst

Tieto

Mobilus Skapa träningsprogram digitalt Mobilus Digital Rehab 
AB

TimeCare Planering Schemaläggningssystem VoO TimeCare

Timecare pool Schemaläggningssystem 
vikarier VoO 

TimeCare

Phoniro Care Digital nyckelhantering
Tid och insatsuppföljning 
Automatisk tidsrapportering 
personlig assistans (LSS)
E-tillsyn

Phoniro AB

Life Care SP
(Samordnad planering)

Informations- och 
planeringsverktyg mellan 
vårdgivare samt för SIP

Tieto
Anslutna via Region 
Örebro län
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Datum
2021-02-24

 
 

Sida
2(2)

SITHS-admin Identifieringstjänst e-
Tjänstekort
Kommunen registrerar 
uppgifter i systemet

Tjänst hos Inera 
Tredjepartsansluten 
via Region Örebro län

HSA Nationell katalogtjänst
Kommunen registrerar 
uppgifter i registret

Tjänst hos Inera 
Tredjepartsansluten 
via Region Örebro län

Senior Alert Nationellt Kvalitetsregister
Kommunen registrerar 
uppgifter i registret

SKR

Svenska palliativregistret Nationellt Kvalitetsregister 
Kommunen registrerar 
uppgifter i registret

SKR
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Behandling av personuppgifter 
Uppgifter till förteckning 
Datum för anmälan 

Skickas till: 
Personuppgiftsansvarige nämndens 
företrädare 

Personuppgiftsansvarig 

Namn1 (nämnden) Telefonnummer 

Postadress Postnummer Postort 

  Dataskyddsombud2 Telefonnummer 

Kontaktuppgifter för 
register/system 

Objektsägare3 Systemförvaltare/registerförfattare4 (namn/efternamn) 

Kontaktperson/företrädare5 (namn/efternamn) Telefonnummer 

Grunduppgifter 

Registrets/behandlingens namn6 (Ange om det är ett lokalt register eller finns i ett verksamhetssystem) 

Gallringsfrist7 

Gör en uppskattning av hur många personer som är registrerade i registret/behandlingen  
☐1-100 ☐101-1000 ☐Fler än 1000 

Behandling Ä
nd

am
ål

 Ändamålet/Ändamålen med behandlingen8 

  Kategorier av personer som berörs av behandlingen9 

Uppge varifrån uppgifterna ska hämtas10

1 Varje verksamhetsansvarig nämnd är personuppgiftsansvarig 
2 Dataskyddsombudet kontrollerar att förordningen följs inom organisationen 
3 Nämnden äger alltid informationen. 
4 Varje system har en systemförvaltare. För lokala register är det den tjänsteperson som upprättat registret 
5 Varje nämnd har en utsedd företrädare som fungerar som kontaktperson på nämnden 
6 Som behandling räknas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter 
7 Gallring/bevarande anges i dokumenthanteringsplan eller enligt lagstiftning 
8 Här antecknas anledningen till att personuppgifterna behandlas i systemet. Ändamålen ska vara ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade” 
9 Här ska man dokumentera vilka personer det är som blir registrerade, t.ex. medarbetare, elever, sökande inom försörjningsstöd, låntagare på biblioteket, osv. 
10 Hämtas informationen från den registrerade eller från någon annan? I så fall från ifrån vem? Page 20 of 156



 

 

Behandling 

La
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nd

 fö
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Ange enligt vilken eller vilka grunder som behandlingen kommer att ske 

☐ Den registrerade har lämnat sitt samtycke11 till att dennes personuppgifter
behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

☐ Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal12 i vilket den
registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade
innan ett sådant avtal ingås.

☐ Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse13 som
åvilar den personuppgiftsansvarige.

☐ Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av
grundläggande betydelse14 för den registrerade eller för en annan fysisk
person.

☐ Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse15

eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Personuppgifter 

Vilka uppgifter som ska behandlas 

☐ Namn/efternamn     ☐ Födelsedatum     ☐ Personnummer     ☐ E-post/tfn

☐ Adress     ☐ Foto/ljud     ☐ Krypterade uppgifter

Övriga uppgifter som ska behandlas, beskriv nedan: 

Kä
ns

lig
a 

pe
rs

on
up

pg
ift

er
 

Behandlas känsliga uppgifter? 

☐ NEJ

☐ JA markera vilka nedan 

☐ Vård och hälsa ☐ Sexualliv eller sexuell läggning
☐ Politiska åsikter ☐ Ras eller etniskt ursprung
☐ Biometriska/genetiska uppgifter ☐ Lagöverträdelser
☐ Religiös eller filosofisk övertygelse ☐ Medlemskap i fackförening

   Finns det samtycke för behandling av känsliga personuppgifter? 

☐ JA ☐ NEJ

Om inget samtycke har inhämtats, på vilken grund registreras känsliga personuppgifter? 

☐ Hälso- och sjukvård
☐ Arbetsrätten
☐ Rättsliga anspråk
☐ Socialtjänst/socialförsäkring
☐ Speciallagstiftning
☐ Forskning/statistik/arkivering
☐ Till skydd för grundläggande intresse
☐ Övrigt, ange vad:

Behandlas uppgifter om lagöverträdelse? 

☐ JA ☐ NEJ

Registreras uppgifter om barn?

☐ JA ☐ NEJ

11 Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter. Begäran om samtycke ska läggas 
fram på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna i en begriplig och lätt tillgänglig form, med användning av klart och tydligt språk.
12 Det krävs att den registrerade själv är avtalspart 
13 Exempel på rättslig förpliktelse är att utfärda betyg, föra journal och rapportera till Skatteverket 
14 Tillämpas enbart om behandlingen inte uppenbart kan ha en annan rättslig grund 
15 Exempel på uppgift av allmänt intresse är skola, arkivering, forskning, statistik, befolkningsregistret Page 21 of 156



Information 

Har den registrerade informerats om registreringen? 

☐ JA Ange nedan 

☐ Muntligt
☐ Skriftligt

☐ På annat sätt   Beskriv under Övrigt 

☐ NEJ  Ange nedan 

☐ Registrering är författningsreglerad
☐ De registrerade känner redan till att de

förekommer i registret

☐ Annat skäl   Beskriv under Övrigt 

Övrigt 

Utlämnande 

Skickas personuppgifterna till en annan huvudman (t.ex. ett sjukhus, företag m.m.)? 

☐ NEJ

☐ JA, inom Sverige

☐ JA, inom EU

 ☐ JA, till ett land utanför EU/EES

☐ VET EJ

Ange var:      

Ange vilket land:    

Kontakta dataskyddsombudet 

Kontakta dataskyddsombudet 

Lagring 

Hur lagras personuppgifterna? 

☐ Datorsystem Ange namn: 
☐ Inköpt tjänst/molntjänst Ange namn: 
☐ Enklare registerhantering16 Ange namn:

☐ Annat sätt (t. ex appar) Ange hur under övrigt 

Övrigt 

Personuppgiftsbiträde 

Anlitas en annan leverantör för att hantera personuppgifterna, s.k. personuppgiftsbiträde?17

☐ NEJ
☐ JA (se nedan)

Om personuppgiftsbiträdet/-en anlitas krävs ett skriftligt avtal (s.k. 
personuppgiftsbiträdesavtal). Är personuppgiftsbiträdesavtal tecknat? 
☐ JA Ange diarienummer:       

☐ NEJ Avtalet ska tecknas. Kontakta dataskyddsombudet för vidare instruktioner. 

Säkerhet 

Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda informationen? 
☐ Registret/systemet är lösenordskyddat (användarnamn och lösenord)
☐ Registret eller systemet är lösenordskyddat med tvåfaktorsautentisering (t.ex.

SMSlösenord)
☐ Finns på en krypterad hårddisk/krypterat usb-minne
☐ Loggning sker
☐ Förvaras inlåst
☐ Begränsad behörighet till registret  Ange under Övrigt vem som tilldelat behörighet 

☐ På annat sätt  Ange under Övrigt 

  Om kodnyckel används var finns denna? 

Övrigt 

16 T. ex Excelfil och Worddokument 
17 Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Finns alltid utanför organisationen. T.ex. en IT-leverantör som får tillgång till 
eller lagrar personuppgifter 
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Övrig information om 
behandlingen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 - Tillsynsplan avseende kommunens tillsyn under 2021 enligt 
alkohollagen (2010:1622). 
(21/SAN/63)

Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagens 9 kap.2§ ska kommunen utöva tillsyn över serveringen av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker samt folköl. 
Kommunen ska också utöva tillsyn över butiker som detaljhandlar med folköl.
Tillsynen kan delas in i en yttre tillsyn som sker på serveringsstället och inre tillsyn där 
kommunen kontrollerar tillståndshavarens ekonomiska förhållanden och betalning av 
skatter och avgifter. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplanen för 2021.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för 2021.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Tillsynsplan enligt alkohollagen

Paragrafen är justerad

Page 24 of 156



Tillsynsplan avseende kommunens tillsyn 
under 2021 enligt alkohollagen (2010:1622).

§ 25

21/SAN/63
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
2021-02-19

Tillsynsplan avseende kommunens tillsyn under 2021 enligt 
alkohollagen(2010:1622). 

Ärendebeskrivning 
Enligt alkohollagens 9 kap.2§ ska kommunen utöva tillsyn över serveringen av 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker samt folköl. 
Kommunen ska också utöva tillsyn över butiker som detaljhandlar med folköl.
Tillsynen kan delas in i en yttre tillsyn som sker på serveringsstället och inre tillsyn där kommunen 
kontrollerar tillståndshavarens ekonomiska förhållanden och betalning av skatter och avgifter. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att anta tillsynsplanen för 2021.

Ärendet 
Den yttre tillsynen sker i samverkan med polismyndigheten, miljökontoret, brandmyndigheten och 
andra kommuner. Den inre tillsynen sker i samverkan med Skatteverket. Under 2021 kommer 
tillsynen fortsatt anpassas efter de krav som ställs på kommunerna för att förhindra smittspridningen 
av covid-19 i restaurangmiljö. Från den 24 december 2020 och till 28 februari gäller att 
alkoholservering är förbjuden mellan kl. 20.00 och kl.11.00. Efter 28 februari till den 11 april gäller att 
alkoholservering är förbjuden från kl.22.00. Efter 11 april planeras serveringstiderna återgå till de 
ursprungliga tiderna. 
Kommunerna kan komma att behöva ändra planeringen för tillsynen om ovanstående restriktioner 
ändras. 

Kommunen kommer inte erbjuda utbildning i Ansvarsfull alkoholservering under 2021 på grund av 
covid-19. Utbildningsinsatsen får anstå till 2022. 

Den yttre tillsynen utövas främst med andra handläggare i länet. Restauranger som har begränsad 
verksamhet, t ex. serveringstillstånd endast för servering till slutna sällskap, kommer besökas på 
uppkommen anledning.

De tillfälliga evenemangen där serveringstillstånd meddelats ska i möjligaste mån besökas. 
Restauranger som endast serverar folköl ska också besökas. Detsamma gäller för butiker som 
detaljhandlar med folköl.    

Kommunens dialogträffar med nya tillståndshavare genomförs utan Polisens medverkan under 2021 
på grund av covid-19. Dialogträffar samman med Polisen återupptas under 2022. Detsamma gäller de 
dialogträffar/uppföljande samtal som hålls med tillståndshavare som fått anmärkningar vid tillsyn. 
Vid de samtalen medverkar endast handläggare och tillståndshavare under 2021. Kommunen 
kommer dock att ha fortsatt dialog med Polisen i dessa fall.

 

Barnkonsekvensanalys: Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas 
inte rör barn.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
2021-02-19

 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

  

Patrik Ehrenström Germer

Alkoholhandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 - Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende mars 2021 
(21/SAN/26)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom 
vård- och omsorgsboende.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för mars 
2021.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för mars 2021.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård och omsorgsboende mars 2021

Paragrafen är justerad
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 
mars 2021

§ 26

21/SAN/26
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/26 

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende mars 2021

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom vård- och 
omsorgsboende.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för mars 2021.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över 
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet 
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2021-03-03. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 47 (54), Werners Backe 23 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 24 (29), Esslatorp 10 
(11). Total beläggningsgrad 2021-03-03 uppgår till 88 %, 113 (128).

☐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 Clary Starck

Förvaltningschef Områdeschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 - Uppdrag översyn av tillämpningsföreskrifter 
(20/SAN/318)

Ärendebeskrivning 
Uppdatera tillämpningsföreskrifter för påverkningsbara scheman och heltid som norm inom 
vård och omsorg, social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Redovisning från områdeschef 
för hemtjänst. 

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Uppdrag översyn av tillämpningsföreskrifter
 Uppdrag översyn av tillämpningsföreskrifter

Paragrafen är justerad
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Uppdrag översyn av tillämpningsföreskrifter

§ 28

20/SAN/318
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/318 

Uppdrag översyn av tillämpningsföreskrifter

Ärendebeskrivning 
Uppdatera tillämpningsföreskrifter för påverkningsbara scheman och heltid som norm inom vård och 
omsorg, social- och arbetsmarknadsförvaltningen

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

Ärendet 
Den 2017-12-05 beslutade kommunstyrelsen om att Heltid som norm skulle införas i Hallsbergs 
kommun. Införandet skulle ske succesivt från och med 2018 och vara helt genomfört i april 2020 med 
start inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Att arbeta deltid är en stark kultur inom vård 
och omsorg och att införa heltidsarbete och förändra scheman för vårdpersonal är en stor och 
komplex fråga. SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och Kommunal har kommit överens om att 
förlänga införandetiden till och med 2024.

 

☐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 Anette Dybeck

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Uppdrag schemaarbete

Page 33 of 156



Kontakt
E-post: socialforvaltning@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00

Beslutad av: Förvaltningschef SAF
Datum: 2021-03-12
Ärendenummer: 20/SAN/318

Uppdrag schemaarbete
Uppdatera tillämpningsföreskrifter för 
påverkningsbara scheman och heltid som norm inom 
vård och omsorg, social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen
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Datum

2021-03-12
     

20/SAN/318
Sida

2(4)

Innehållsförteckning
1 Uppdrag översyn schemaarbete.................................................... 3

1.1 Bakgrund.............................................................................................................. 3

2 Förberedande arbete..................................................................... 3

3 Nuläge............................................................................................ 3

3.1.1 Del ett:.............................................................................................................. 3

3.1.2 Del två............................................................................................................... 4
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Datum

2021-03-12
     

20/SAN/318
Sida

3(4)

1 Uppdrag översyn schemaarbete

1.1 Bakgrund
Den 2017-12-05 beslutade kommunstyrelsen om att Heltid som norm skulle 
införas i Hallsbergs kommun. Införandet skulle ske succesivt från och med 2018 
och vara helt genomfört i april 2020 med start inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. Att arbeta deltid är en stark kultur inom vård och 
omsorg och att införa heltidsarbete och förändra scheman för vårdpersonal är en 
stor och komplex fråga. SKR (Sveriges kommuner och Regioner) och Kommunal 
har kommit överens om att förlänga införandetiden till och med 2024.

2 Förberedande arbete
En projektledare på heltid anställdes för att påbörja implementering av Heltid som 
norm. Det startades upp ett arbete med att ta fram Tillämpningsföreskrifter i 
samarbete med berörda medarbetare och arbetsplatsombud i så kallade 
fokusgrupper. 

En förutsättning att klara Heltid som norm inom budgetram, vilket var ett krav 
efter projekttidens slut, är att förvaltningen arbetar på ett effektivt sätt med 
schemaläggning och utnyttjande av den mertid som uppstår, så kallad resurstid. 
Tillämpningsföreskrifterna är de som ska beskriva de regler som ska styra hur 
scheman ska läggas och hur resurspassen ska användas. 

3 Nuläge
I dagsläget har förvaltningen ökat på andelen heltidsarbetande medarbetare från 
44 %, vilket är mycket positivt. Utgångsläget för vård och omsorg var 28 % 
heltidsanställda.  Inom äldreomsorgen är nu ca 75 % heltidsanställda. Under 
resans gång har erfarenheter gjorts och mycket nytt har hänt och förvaltningen 
har fått nya kunskaper. Därför är det av vikt att se över tillämpningsföreskrifterna 
nu och se hur arbetet kan vidareutvecklas. 

En del frågor behöver ses över utifrån situationer som har visat sig med tiden. De 
faktorer som behöver prioriteras. Därför har en arbetsgrupp tillsatts för att se 
över nedan beskrivna punkter.

3.1.1 Del ett:  
 Det kollektivavtal som skrevs 2007-06-16 avtalar att man kan arbeta 6 

timmar utan rast istället för de 5 timmar som arbetstidslagen föreskriver. 
Det har visat sig nu att det kan ställa till med problem i schemaläggningen. 
Därför behöver avtalet ses över. 

 Skrivningen om antalet lediga dagar på en schemaperiod, där avsikten ska 
vara att antal lediga dagar ska följa arbetslagen fullt ut. 
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Datum

2021-03-12
     

20/SAN/318
Sida

4(4)

 Skrivningen om så kallade Vetodagar på en schema period kan tolkas på 
flera olika sätt, så där behövs en ny formulering. 

 Hallsbergs kommun har inte lyckats förhandla fram ett avtal om timbank, 
vilket försvårar schemaläggningen och är till nackdel för medarbetare och 
arbetsgivare. Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag att lägga fram frågan 
på nytt. 

 Semesterkvot i färdigt schema behöver förtydligas i verksamheterna, 
liksom för föräldraledighet. 

 Finns det andra revideringar i tillämpningsföreskrifterna som behöver 
göras? 

3.1.2 Del två
I dagsläget har förvaltningen ingen utpekad person som samordnar 
schemaarbetet och strukturen i det. Det finns heller ingen utpekad person som 
ansvarar för utbildning i schemaläggning till förvaltningens medarbetare och 
chefer, eller som omvärlds bevakar och utvecklar arbetet med heltid som norm. 
Detta gör att förvaltningen tappar i arbetet, både fart och kunskap och att det 
görs olika på olika enheter beroende på vilken kunskap som finns på respektive 
arbetsplats. Därför har förvaltningen gett arbetsgruppen i uppdrag att:

 Beskriva vilket behov av stöd och hjälp som förvaltningen har i arbetet 
med heltid som norm och schemafrågor

 Ta fram en kravprofil på hur det stödet ska se ut. 

 Påbörja arbetet att ta fram ett förslag på hur förvaltningen ska arbeta 
med scheman och bemanningsstrategi. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29- Nära vård

Ärendebeskrivning
Muntlig information till nämnden om utbildning gällande att driva omställningen till nära 
vård.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om nära vård.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om nära vård.

Paragrafen är justerad
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Nära vård

§ 29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 - Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2020 
(21/SAN/62)

Ärendebeskrivning 
Redovisning av mål, strategier och resultat kopplat till verksamhetens systematiska 
patientsäkerhetsarbete.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/62 

Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2020

Ärendebeskrivning 
Redovisning av mål, strategier och resultat kopplat till verksamhetens systematiska 
patientsäkerhetsarbete.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
patientsäkerhetsberättelsen för Hallsbergs kommun 2020. 

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat 
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara så detaljerad att det går att bedöma hur arbetet med att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, 
och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. 
Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för 
patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

☐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 Marjut Alfalk

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Bilagor
Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2020
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Sammanfattning 
De viktigaste åtgärderna som vidtagits under 2020 för att öka 
patientsäkerheten. 

 
• Alla som bor på vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende erbjuds 

bedömning av risk för fall, trycksår, malnutrition och ohälsa i munnen. I de 
fall där risker upptäcks ordineras relevanta åtgärder. 

• Registrering samt utbildning i BPSD registret (Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens) 

• Registrering i palliativ registret. 
• Handbok för palliativvård är framtagen med tillhörande rutiner. 
• Mätning av nattfastan på vård och omsorgsboenden samt hemsjukvård. 
• Mätning av vårdrelaterade infektioner-HALT på ett vård- och 

omsorgsboende. 
• Kompentensutveckling för chefer, legitimerade (sjuksköterska, 

arbetsterapeut) samt omvårdnadspersonal i basal hygien och klädregler. 
• Hygienrond samt mätning av följsamhet till basala hygien- och 

klädriktlinjer inom vård- och omsorg samt LSS. 
• Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och följsamhet till 

föreskriften, riktlinjer samt rutiner är genomförd i delar av verksamheten 
under året. 

• Klagomål och synpunkter från patient och anhöriga kring hälso- och sjuk- 
vårds har hanterats och utretts enligt rutin. Utredningarna har analyserats 
och åtgärder har vidtagits. 

• Avvikelser har analyserats i alla verksamheter utifrån processen i 
avvikelsehantering för att säkerställa kvalitén och förebygga vårdskador. 

• Lex Maria-utredningar har lett till ett flertal åtgärder på olika nivåer - från 
enhetsnivå till verksamhetsnivå 

• Händelseanalys har genomförts då allvarligare händelser inträffat för att 
finna bakomliggande orsaker till händelserna. 

• Demensvårdsutvecklare har upprättat kompetenstrappa för personal 
inom demensvård och utbildat delar av personal i BPSD registret samt 
skydds och begränsningsåtgärder. 

• Riktlinje för kvalitetssäkring av medicintekniska produkter är framtagen 
och ska implementeras för all personal under 2021. 

• Egenkontroller utifrån processer och rutiner för patientsäkerhet har 
kontinuerligt följts upp med chefer samt legitimerade. 

• Samverkan med kommunens primärvård har intensifierats med veckovisa 
möten i frågor som läkarmedverkan, Covid-19, samt övriga samverkans 
frågor. 

 
Mycket av förbättringsarbetet som skulle ha gjorts under 2020 har fått stå tillbaka 
för Covid-19 och pandemins första och andra våg. Stort fokus har lagts på arbetet 
med att förhindra smittspridning av Covid-19 samt handläggning vid misstänkt 
och bekräftade fall. Detta har gjorts genom implementering av riktlinjer och 
rutiner från smittskydd och vårdhygien, utbildningar gällande basal hygien och 
Covid-19 samt daglig styrning. Covid-ambassadörer har arbetat med uppföljning 
av hygienriktlinjerna inom vård- och omsorg samt upprättat arbetsmetoder för 
att hindra smittspridning. 
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1 Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 
förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara så detaljerad att det går att bedöma hur 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 
bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 
utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

 
 

STRUKTUR 
 

2 Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 
hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 
och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 
förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30) 

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 
till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen uppnås samt vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 
Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade 
kunnat medföra en vårdskada och ge patienter och deras närstående möjlighet 
att delta i patientsäkerhetsarbetet. Vårdgivaren ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
Vårdgivaren ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. 

 
 

2.1 Social- och arbetsmarknadsnämndens mål 2020 
Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig 
trygga med insatsen. 
Insatser ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet 
till delaktighet. 

 

2.2 Hälso- och sjukvårdens mål 2020 

2.2.1 Förebyggande arbetssätt och rehabilitering 
Ta fram metoder för den personcentrerade vården utifrån projektplan ”Nära vård 
genom multiprofessionella team”. 
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Förebyggande arbete för att förhindra fallskador, trycksår, undernäring samt dålig 
munhälsa med stöd av kvalitetsregistret Senior Alert ska erbjudas alla med 
hemsjukvård, alla som bor i särskilt vård- och omsorgsboende och alla som vistas 
på korttidsboende. Fokus ska ligga på trycksår och blåsdysfunktion. 

Rehabiliteringsmodulen i Senior Alert ska användas i relevanta verksamheter vid 
slutet av 2020. Fler patienter görs delaktiga i sin rehabiliteringsprocess genom 
bedömningsinstrumentet COPM (Canadian Occupational Performance Measure). 

Fler patienter ska få sin blåsdysfunktion utredd i Senior Alert. 

Arbetet med vårdhygien ska följas upp av alla verksamheter genom årliga 
mätningar. Detta för att vårdrelaterade infektioner ska minska. 

2.2.2 Mål: God vård vid demenssjukdom (inte med 2020) 
Alla personer med BPSD-symtom (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 
Demens) ska bedömas enligt NPI (Neuropsychiatric Inventory) och registreras i 
BPSD-registret. 

Personal ska ha kunskap om och grundläggande utbildning i demensvård/ 
omvårdnad enligt DemenSams utbildningsmodell. 

2.2.3 Mål: Sammanhållen vård och omsorg 

Hallsbergs kommun ska använda ett strukturerat beslutsstöd för bedömning och 
ställningstagande till vårdnivå vid de flesta situationer då patienten försämrats. 
Beslutsstöd ska användas till 100 % 
Utbildade instruktörer i klinisk bedömning och beslutsstöd ska finnas. 

All vårdplanering inför utskrivning sker enligt beslutad ViSam modell 
(samverkansmodell för planering och informationsöverföring). 

Utbildning i SBAR (SBAR är en fastställd modell för hur kommunikationen ska ske 
mellan yrkesgrupper). 

All samordnad individuell planering (SIP) sker enligt beslutad ViSam modell. 

Vårdplanering sker vid de flesta tillfällen via video på distans. 

NPÖ (nationell patientöversikt) ska användas av all legitimerad personal i 
kommunen för att inhämta information i samband med övertagande av 
vårdansvar. 

2.2.4 Mål: God vård vid livets slut 
Målet med den palliativa vården är att patienten och närstående är informerade 
om situationen. Patienten ska vara lindrad från smärta och andra besvärande 
symtom och läkemedel ska vara ordinerat vid behov. Omvårdnad ska ske där 
patienten vill dö och vara personcentrerad. Ingen ska dö ensam och anhöriga ska 
få stöd. 

70 % täckningsgrad för registrering av förväntade dödsfall i Svenska 
Palliativregistret. 

Alla verksamheter använder e-utbildning i Allmän palliativ vård. 

Förbättra värdet för indikatorerna: 
Dokumenterat brytpunktssamtal, ordinerad injektion stark opioid vid 
smärtgenombrott, ordinerad injektion ångestdämpande vid behov, smärtskatta 
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sista levnadsveckan, dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan, 
utan trycksår (grad 2-4), mänsklig närvaro i dödsögonblicket 

 
 

3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Hallsbergs kommun, social och arbetsmarknadsförvaltningen, bedriver hälso- och 
sjukvård under verksamheterna Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt inom 
funktionshinderområdet. 

 

3.1 Vårdgivare 
Vårdgivaren tillika socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten 
på ett sätt som leder till att god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls 
(Patientsäkerhetslagen 2010:659). Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 
2011:9). Denna föreskrift ska även tillämpas i det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Vårdgivaren ska årligen dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en 
patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska fortlöpande dokumentera arbetet 
med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och bör varje år upprätta en 
sammanhållen kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9). 

 

3.2 Förvaltningschef/verksamhetschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för patientsäkerhet, kvalitet och 
god vård inom sitt område. I detta ansvar ingår implementering av kontroll av 
följsamhet av de riktlinjer och rutiner MAS/MAR (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska/ medicinskt ansvarig för rehabiliteringen) fastställer för 
verksamheten. 

 

3.3 Medicinskt ansvarig, MAS/MAR 
Medicinskt ansvariga har övergripande ansvar för att utarbeta riktlinjer och 
rutiner utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och 
tillsyn av dessa så att kraven på kvalitet, hög patientsäkerhet och god vård 
tillgodoses. I ansvaret ligger också att skriva en patientsäkerhetsberättelse innan 1 
mars. 

 

3.4 Områdeschef 
Områdeschefen har ett övergripande ansvar för att leda och följa upp det 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och är ansvarig för resultatet 
inom sitt verksamhetsområde. 

Områdeschefen ansvarar för att regelbundet under året rapportera 
verksamhetens resultat och förbättringsåtgärder till medicinskt ansvariga och 
verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Områdeschefen ansvarar för att de 
processer, riktlinjer och rutiner som fastställts blir implementerade i 
verksamheten. Områdeschefen ska säkerställa att verksamhetens personal 
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arbetar i enlighet med de processer, riktlinjer och rutiner som ingår i 
ledningssystemet. 

 
 

3.5 Enhetschef 
Enhetschefen har ansvar för att leda, bedriva och följa upp det systematiska 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom sin enhet och är ansvarig för 
resultatet. 

Enhetschefen ansvarar för att under året dokumentera hur det systematiska 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs samt vilka resultat som uppnås. 
Resultat och förbättringsåtgärder ska regelbundet rapporteras till områdeschef 
och medicinskt ansvariga. Enhetschefen ansvarar för att verksamhetens personal 
arbetar enligt de processer, riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

 

3.6 Personal inom vård- och omsorg och funktionsstöd 
All personal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet och kvalitet 
upprätthålls genom att arbeta i enlighet med de processer, riktlinjer och rutiner 
som ingår i ledningssystemet och medverka i verksamhetens patientsäkerhet och 
kvalitetsarbete. 

 

3.7 Expertfunktioner 
Hygiensjuksköterska från vårdhygien, Region Örebro län deltar i vissa aktiviteter 
som t ex. hygienrond. Denna har ansvar gentemot kommunerna och i uppdraget 
ingår att bistå med vårdhygieniska riktlinjer, utbildning, rådgivning och 
konsultation i hygienfrågor. 

Hemrehabiliteringssjukgymnast arbetar med rehabilitering av patienter över 65 
år. Är anställd på Hallsbergs vårdcentral. 

Handrehabilitering. Två arbetsterapeuter har till uppdrag att behandla personer 
med handskador utifrån överenskommelse med länet. Patienterna remitteras av 
läkare. 

Hjälpmedelstekniker. En hjälpmedelstekniker finns inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen som ansvarar för kommunens hjälpmedelsförråd. 
Arbetsuppgifterna består av service, underhåll samt leverans av kommunens egna 
hjälpmedel som sängar, lyftsystem, större hygienhjälpmedel som legitimerade 
förskriver. Hjälpmedelstekniker ansvarar också för kontroll av lyftar vartannat år. 

Förflyttningsinstruktör utbildas av externt företag. I kommunen finns 11 
instruktörer, som i sin tur utbildar baspersonal i förflyttningsteknik. 

Demensvårdsutvecklare arbetar för att skapa en trygg och säker demensvård i 
alla vårdnivåer utifrån de nationella riktlinjerna för demens. 

 
 

4 Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3. 

Regionala samverkansrådet är ett organ för information, samråd och samverkan i 
frågor som är av gemensamt intresse mellan region och kommun. Till rådet finns 
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ett tjänstemannastöd i form av en chefsgrupp knutet för samverkan social välfärd 
och vård. 

I varje länsdel finns en grupp med representanter från Region Örebro läns 
länsdelsverksamheter, inklusive psykiatrins öppenvård och representanter från 
kommunerna. Länsdelsgruppernas uppgift är att stödja det lokala 
utvecklingsarbetet. 

 
I Örebro län har kommunerna och regionen en överenskommelse om ett regionalt 
system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. Målet är att bästa kunskap 
ska finnas tillgänglig och användas i varje patientmöte. 

 
Medicinskt ansvariga i länet har regelbundna träffar som samordnas av Region 
Örebro län (enheten vård, välfärd och folkhälsa). Dessa träffar är ett forum för 
gemensamma ställningstaganden i kommunal hälso- och sjukvård mot målet - en 
god och säker vård på lika villkor samt att det finns patientsäkra processer i länet. 

I länet sker samverkan inom palliativ vård genom det palliativa rådet, som ska 
säkerställa en palliativ vård på lika villkor oavsett bostadsort. Rådet ska också 
sörja för att den palliativa vården utvecklas i samma takt som övrig hälso- och 
sjukvård. 

Arbetsterapeuter från kommunen samt Region Örebro läns sjukgymnaster 
samverkar kring det gemensamma ansvaret att kommunens invånare erbjuds 
rehabilitering. 

Lokalt samarbete i Hallsberg sker med primärvård, öppenvårdspsykiatrin samt 
apotek. 

 
 

5 Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienterna och deras närstående erbjuds att medverka i patientsäkerhetsarbetet 
genom att vara med på rond samt samtal med läkare, sjuksköterska och 
omvårdnadspersonal. Anhörigträffar hålls två gånger per år inom hemtjänst samt 
vård- och omsorgsboende. Samverkan med patient och anhörig sker också vid 
inskrivningssamtal, genomförandeplan samt kartläggningar. Patient och anhöriga 
blir informerade om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål på vården 
samt ge sin beskrivning och upplevelse av händelser. 

 
 

6 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. och SOSFS 7 kap. 

Lagstiftningen reglerar vilka som har skyldighet att rapportera vårdskada eller risk 
för vårdskada. 

Avvikelser är ett samlingsbegrepp på allt som avviker från de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård, 
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Page 51 of 156



Datum 

2021-03-01 
Sida 

10(25) 21/SAN/62 

 

 
 

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskada samt 
händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. Detta görs i 
verksamhetens avvikelsemodul eller direkt till chef. Personalen ansvarar för att 
snarast skriva in en avvikande händelse i verksamhetens avvikelsemodul samt 
redogöra för händelsen. Enhetschef för verksamheten analyserar tillsammans 
med personal bakomliggande orsaker till händelser för lärdom och spridning av 
erfarenheter i verksamheterna. Medicinskt ansvarig gör en övergripande 
uppföljning av avvikelser i patientsäkerhetsberättelsen. 

 
 

6.1 Synpunkter och klagomål 
SOSFS 2011:9 5 kap. och 7 kap. 

Synpunkter och klagomål som kommer direkt till verksamheten, eller via 
Patientnämnd eller Inspektion för vård och omsorg (IVO) lämnas alltid till enhets- 
/områdeschefen/MAS som ansvarar för att synpunkter och klagomål handläggs 
och återkopplas snarast till den som inkommit med ärendet och verksamheten. 
Resultatet redovisas i kvalitetsberättelsen. 

 
 

7 Egenkontroll 
SOSFS 2011:9 5 kap. och 7 kap. 

Egenkontroller som genomförs för att öka patientsäkerhet 

Egenkontroll ska göras av enhetschef i samverkan med teamet utifrån 
egenkontrollplan. 

Egenkontroll genomförs också av legitimerade samt hjälpmedelstekniker. 

Resultatet följs upp av områdeschef, MAS/ MAR och verksamhetschef tre gånger 
per år genom verksamhetsuppföljning i form av analys av 
patientsäkerhetsarbetet. Resultatet och analys redovisas under rubrik Resultat 
och analys. 

 

 
Egenkontroll Omfattning Källa 

Antal fall 
3 gånger per 
år 

Avvikelsesystemet 

Antalet frakturer 
3 gånger per 
år 

Avvikelsesystemet 

Antal trycksår 
3 gånger per 
år 

Avvikelsesystemet 

 
Antal personer med undernäring 

 
3 ånger per år 

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Page 52 of 156



Datum 

2021-03-01 
Sida 

11(25) 21/SAN/62 

 

 
 
 

 
Antal riskbedömningar munhälsa 

3 gånger per 
år 

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

 
Antal utredningar av blåsdysfunktion 

3 gånger per 
år 

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Antal urinvägsinfektioner 
3 gånger per 
år 

Avvikelsesystemet 

Antal vårdrelaterade infektioner 
3 gånger per 
år 

Avvikelsesystemet 

Beslutsstöd ska användas till 100 % 
3 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Förbättra god vård vid livets slut 
3 gånger per 
år 

Palliativa registret 

Hygienrond 1 gång per år Förbättringstavla 

Stickprov hygien av hygienombud 
4 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Nattfasta vård- och omsorgsboende 
4 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Skallutbildningar 1 gång per år Förbättringstavla 

Avvikelser/synpunkter/klagomål 
3 gånger per 
år 

Avvikelsesystemet, 
Patientnämnd, IVO 

Öka användandet av SBAR 
4 gånger per 
år. 

Förbättringstavla 

Kontroll av narkotika i akut- och 
buffertförråd/patient 

1 gånger per 
månad 

Internkontroll 

Kontroll av medicintekniska 
produkter 

1 gång per år Förbättringstavla 

Besiktning av lyftselar 
2 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Besiktning av lyftar 1 gång per år Förbättringstavla 

Läkemedelsgenomgångar 
1 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Skydds och begränsningsåtgärder 
4 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Delegeringar 
1 gånger per 
år 

Förbättringstavla 
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Journalgranskning 1 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

Läkemedelsgenomgångar 
1 gånger per 
år 

Förbättringstavla 

 
 
 
 

8 Process – åtgärder för att öka 
patientsäkerheten 

SFS 2010:659 3 kap. 

Strategin för Hallsbergs kommun för att öka patientsäkerheten är att strukturerat 
utifrån mål kartlägga, vidta åtgärder samt utvärdera resultat. Analyser och 
diskussioner förs på socialnämndens och ledningsgruppens sammanträden. De 
olika kvalitetsredovisningarna används i planering av mål och budget för 
verksamheten. Verksamhetsberättelse görs årligen som uppföljning av de olika 
enheternas verksamhet. Egenkontroller har upprättats utifrån patientsäkerhet 
som följs upp under året både med chefer samt legitimerade. Resultaten följs upp 
av områdeschef, MAS/MAR och verksamhetschef genom verksamhetsuppföljning. 

Våra verktyg att mäta patientsäkerheten är de nationella kvalitetsregistren Senior 
Alert, Palliativa registret samt BPSD samt avvikelsesystemet. Syftet är att 
möjliggöra lärande, utveckling och ständigt förbättringsarbete inom hälso- och 
sjukvården och omsorgen samt bidra till en likvärdig och jämlik vård och omsorg. 

I Senior Alert görs riskbedömningar, åtgärder och utvärdering angående trycksår, 
fall, undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion för att upptäcka risker i ett tidigt 
skede, identifiera bakomliggande orsaker och sätta in relevanta åtgärder för att 
minska risken att en vårdskada ska uppstå. Täckningsgraden för registrering av 
riskbedömningar med planerade åtgärder i Senior Alert ska vara 100 %. Alla på 
vård och omsorgsboende samt inskrivna i hemsjukvården ska enligt process få 
registrering av riskbedömningar minst en 1-2 ggr/år. 

I Palliativa registret registreras hur vården av en person i livets slutskede varit. 
Syftet är att förbättra vården i livets slutskede. Resultatet används för att se vilken 
kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. Syftet är att förbättra 
vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. 

I BPSD görs registrering samt bedömning med hjälp av skattningsskala som gör 
det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar 
personen med demenssjukdom. En analys av eventuellt tänkbara orsaker 
genomförs, en bemötandeplan utformas och individanpassade åtgärder sätts in. 
Syftet är att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, 
ätstörningar och andra BPSD-symptom. 

 
Avvikelserapportering analyseras och förebyggande åtgärder sätts in för att 
minska risken för upprepning. Enhetschef ansvarar för att ta emot samt 
riskbedöma avvikelser. Detta görs på både individ- och verksamhetsnivå. 
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För att den medicinska bedömningen vid akuta tillstånd ska bli strukturerad och 
för att patienten ska få optimal vård på rätt vårdnivå använder sig sjuksköterskor 
av beslutsstöd. 

SBAR används och syftar till att informationsöverföringen i vårdkedjan blir 
systematisk och säker. Riskerna minskar för att information glöms bort eller 
misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador. 

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och följsamhet till föreskriften, 
riktlinjer samt rutiner utförs varje år. 

Genom teamarbete uppnås en gemensam helhetsbild av patientens behov vilket 
leder till en god kvalitet och skapar trygghet för patient. På teamträffarna deltar 
omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetschef. Teamets 
samlade kompetens har stor betydelse vid till exempel fallriskutredning och vid 
fallhändelseutredning och avvikelsehantering. 

Punktrevalensmätningar i basala hygien- och klädriktlinjer samt HALT-mätning. 
Syftet med mätningarna är att mäta följsamhet till basala hygienriktlinjer samt 
identifiera förbättringsområden och utveckla patientsäkerheten inom vård- och 
omsorgsboenden genom optimering av antibiotikaanvändning och reducera 
förekomsten av vårdrelaterade infektioner. 

 
 

8.1 Riskanalys 
SOSFS 2011:9 3 kap 

Riskanalys har gjorts vid större förändringar i verksamheten. 

Under 2020 har riskanalys gjorts gällande läkemedel i akut- och buffertförråd i 
samband med flytt av korttidsavdelning från Regnbågen till Kullängen. 

Riskanalys har också gjorts under pandemin i samband med genomförande av 
förflyttningsutbildning för personal. 

Dagverksamheterna har gjort riskbedömning utifrån smittspridning av Covid-19 
och åtgärder har vidtagits. 

 

8.2 Utredning av händelser – vårdskador 
HSLS-FS 2017:40 3 kap och SOSFS 2011:9 7 kap. 

Enligt avvikelseprocess tar enhetschef regelbundet del av, riskbedömer, utreder 
och följer upp avvikande händelser som rapporteras i avvikelsesystemet. Detta 
görs såväl på individ- som verksamhetsnivå. 

Bakomliggande orsaker till händelsen identifieras genom händelseanalys för att 
minska risken eller eliminera sannolikheten att den negativa händelsen inträffar 
igen. Utredningen utgår från systemsyn - samspel mellan människa-teknik- 
organisation, och inte utifrån att leta efter syndabockar. Ett samspel mellan dessa 
tre faktorer är ofta orsaken till att avvikelser inträffar. 

Vid hög allvarlighetsgrad görs en vidare utredning av MAS/MAR/områdeschef och 
därefter görs eventuell Lex Maria eller Lex Sarah anmälan till Inspektionen för 
vård- och omsorg - IVO. 

 

8.3 Informationssäkerhet 
HSLS-FS 2016:40 7 kap. 
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Loggkontroller för att upptäcka felaktig eller obehörig åtkomst till personuppgifter 
utförs i verksamhetssystemet Pro Capita samt NPÖ varje månad genom stickprov. 

Inga avvikelser har inträffat 2020. 

Rutiner kring sekretess samt behörigheter finns i kommunen sedan tidigare. 

Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring har inte gjorts enligt 
rutin under 2020. 

 

8.4 Skydds och begränsningsåtgärder 
Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder för Örebro läns kommuner har 
följts upp kontinuerligt i verksamheterna. Syftet med riktlinjen är att förtydliga 
och ge vägledning vid användandet av skydds- och begränsningsåtgärder. 

En begränsande åtgärd är att anse som en skyddsåtgärd och därmed tillåten 
endast under förutsättning att den enskilde samtycker till åtgärden och att syftet 
med åtgärden är att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde. 

Riskanalys och bedömning i teamsamverkan görs i varje enskilt fall. Denna riktlinje 
inkluderar HSL, SoL och LSS. 

Enhetschef är huvudansvarig för att riskbedömning genomförs, dokumenteras och 
följs upp om insatsen utförs enligt SoL eller LSS. 

Arbetsterapeut eller sjuksköterska är huvudansvarig då skydds- och 
begränsningsåtgärder är förskrivna eller ordinerade enligt HSL. 

Riktlinjen tas upp regelbundet på teamträffar samt arbetsplatsträffar. 
 
 

8.5 Samverkan vid utskrivning från sluten vård 
Syftet med lag för samverkan vid utskrivning är att minska vårdtiderna för 
personer som är utskrivningsklara på sjukhuset samt att få en säker utskrivning i 
vårdens övergångar. En överenskommelse mellan länets tolv kommuner och 
Region Örebro län är framtagen. 

8.5.1 Trygg hemgång 
I Hallsbergs kommun jobbar vi för att den enskilde ska kunna återvända till 
hemmet efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats på ett tryggt och säkert sätt, 
och därmed bevara möjligheten att kunna bo kvar hemma. Syftet är att skapa 
trygghet och hjälp till självständighet för att öka livskvalitén för den enskilde och 
därmed minska risken för ett beroende av omvårdnad- eller sjukvårdsinsatser. 

Det multiprofessionella utredningsteamet, bestående av biståndshandläggare, 
arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och läkare, är 
ett verktyg för att nå resultat. 

 

8.6 Hygien 
Hallsbergs kommun tillhandahåller arbetskläder för att upprätthålla god hygienisk 
standard. Hygienombud finns på alla områden och boenden för att höja 
kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor. Hygienrond utförs en gång per år på alla 
vård- och omsorgsboenden samt i hemtjänsten och på gruppboenden. 
Handlingsplan för vinterkräksjuka och influensa upprättas av enhetschef 
tillsammans med teamet årligen. Under 2020 har också handlingsplan för Covid- 
19 upprättats av enhetschefer. 
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8.6.1 Covid ambassadörer 
Med anledning av Covid-19 och vikten av följsamhet till basala hygienriktlinjer har 
Hallsbergs kommun inrättat Covid-ambassadörer som arbetat med att förebygga 
risk för smittspridning av Covid -19 samt att stötta verksamheterna att bedriva en 
säker vård vid misstänkt eller konstaterad smitta bland vårdtagare. Uppdraget har 
också innefattat att öka kunskap om basala hygienriktlinjerna och skapa trygghet 
hos medarbetare gällande rutiner/riktlinjer upprättade av MAS, smittskydd- och 
vårdhygien. 
Kontinuerligt har ambassadörerna besökt vård- och omsorgsverksamheter för att 
följa upp arbetet med basala hygienriktlinjerna genom checklistor och 
diskussioner med baspersonal och enhetschefer. Vidare har ambassadörerna 
upprättat informationsmaterial, inventerat/instruerat gällande skyddsutrustning 
och bidragit med kunskap i hygienfrågor. Gemensamma träffar har hållits för att 
byta erfarenheter, få stöd i hygienfrågor av MAS, kvalitetsutvecklare samt för att 
utveckla arbetet vidare. 

Brister som ambassadörerna kartlagt är att personal glömmer att sprita händerna 
vid byte av handskar inne hos den boende samt brister i ta på sig plastförkläde vid 
hantering av oren tvätt. 

 

8.7 Läkemedel 
Hantering av läkemedel är ett av de mest författningsreglerade områdena inom 
hälso- och sjukvården. En instruktion innehållande övergripande riktlinjer för 
läkemedelshantering som är gemensam för länets kommuner är framtagen och 
används i Hallsbergs kommun. Denna riktlinje har under året reviderats utifrån 
läkemedelsföreskriften HSLS-FS 2017:37 och ska implementeras under 2021. 
Utöver detta finns en lokal läkemedelsnära rutin för Hallsbergs kommun med 
syftet att ge tydliga direktiv om kommunens läkemedelshantering. Under året har 
en process med tillhörande rutiner för läkemedelshantering tagits fram i Hallsberg 
som ska färdigställas under 2021. 

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och följsamhet till föreskriften, 
riktlinjer samt rutiner utförs varje år. 

 
 

8.8 Utbildning 
Hallsbergs kommun har en plan för påfyllnadsutbildningar för personal inom 
hemtjänst, vård- och omsorgs boenden samt funktionshinderområdet. Några av 
utbildningarna som kan nämnas är inom området hygien, demens, diabetes, 
palliativvård, lyftteknik, skydds- och begränsningsåtgärder samt SBAR 
(strukturerat kommunikationsverktyg mellan omvårdnads och hälso- och 
sjukvårdspersonal) 

Primärvården kompetensutvecklar både legitimerade och omvårdnadspersonal i 
t.ex., diabetes och provtagning. 

Under året har chefer, legitimerade samt omvårdnadspersonal fått föreläsningar 
av regionens smittskyddsläkare samt hygiensköterska om Covid-19 samt hygien- 
och klädriktlinjer. 

Kontinuerlig fortbildning av omvårdnadspersonal sker av sjuksköterska och 
arbetsterapeut beroende på patienternas behov. 
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9 Resultat och analys 

9.1 Avvikelser 2020 
Nedan redovisas inkomna avvikelser, vilket lagrum de sorteras under samt antal 
avvikelser som registrerats för respektive avvikelsetyp. 

 
Avvikelsetyp 2017 2018 2019 2020 Lagrum 

Fall 901 812 853 952 HSL 

Läkemedel 598 588 504 527 HSL 

MTP (medicintekniska produkter) 10 13 33 28 HSL 

Specifik omvårdnad/rehab 10 25 33 29 HSL 

Trycksår 2 4 3 7 HSL 

Dokumentation 3 14 20 12 HSL/SOL 

Vårdkedja 7 24 42 
 

HSL 

Allmän omvårdnad/service/träning 61 88 125 123 SOL 

Larm 28 35 44 33 SOL 

Hot och våld 45 41 50 80 SOL 

Narkotika kontroll 
  

4 12 HSL 

 
 
 
 
 

9.2 Fall 
Totalt inrapporterades 952 fall under året vilket är 99 fler fall än 2020. 

En brukare som ramlar mycket kan stå för många av fallen. 

629 fall orsakade ingen skada. (66 %) 

Vid 21 tillfällen kontaktades läkare och vid 29 tillfällen skickades patient till 
sjukhus. 

Fallen resulterade i 10 (1 %) frakturer vilket är 6 fler än föregående år. 

223 fall ledde till blåmärken eller småsår. 

Fallen sker under hela dygnet och dom flesta fall i samband med gående 
förflyttning i sovrummet. Oftast är ingen annan inblandad förutom patienten 
själv. Vid 409 fall fanns ingen form av hjälpmedel inblandad. Vid 286 fall var 
gånghjälpmedel inblandat. Vid två tillfälle inträffade fallet med grensele/bord/ 
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eller bälte, vid två tillfällen inträffade fall i samband med lyft som hjälpmedel. 
Hälften av fallen inträffar i ordinärt boende och 39 % av fallen inträffar på 
demensboende. Åtgärd som oftast vidtas vid det akuta skedet är kontakt med 
sjuksköterska (55 %). 

I förebyggande syfte arbetar verksamheterna med riskbedömningar och 
åtgärdsplaner av fall i Senior Alert. Dessa tas upp på teamträffar enligt rutin. 

 

9.3 Läkemedelshantering 
Totalt rapporterades 527 läkemedelsavvikelser 2020 vilket innebär en ökning 
jämfört med 2019. 

I avvikelsen dokumenterar rapportören orsaken till avvikelsen vilket ofta handlar 
om bristande kontroll och försumlighet. Det är framförallt inom hemtjänsten (54 
%) som dessa avvikelser sker. 78 (14 %) läkemedelsavvikelser sker på 
demensboende. 71 (13 %) avvikelser sker på gruppboende LSS. 

70 % av avvikelser som berör läkemedelshantering visar att patienten inte fått 
sina läkemedel enligt ordination. 

Det kan också handla om att läkemedel förväxlats eller getts på fel tid. Vidare kan 
avvikelserna beröra felaktigt delad dosett/APO-dos eller felaktig/oklar ordination. 

15 avvikelser gällde insulin, vilket är 11 färre än föregående år. 

21 avvikelser gällde Waran/Fragmin vilket är 11 färre än föregående år. 

Av de inrapporterade läkemedelsavvikelserna ledde 4 till läkarkontakt vilket är 
färre än året innan. Åtgärd som oftast vidtas är kontakt med sjuksköterska. 

Resultatet av extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering visar bland annat 
att riktlinjer och rutiner inte är kända hos alla sjuksköterskor. Det råder också 
brister vid leverans och förvaring av läkemedel vilket resulterat i ett nyinköpt 
läkemedelsskåp samt kylskåp till ett hemsjukvårdsområde. 

 
 

9.3.1 Narkotikakontroll 
Narkotikakontroll har gjorts i akut- och buffertförråd varje månad enligt rutin. 
Inga avvikelser har inträffat under året. 

Narkotikasvinn hos patient har rapporterats under året. Utredningar är utförda 
och åtgärder vidtagna så som förtydligande av rutiner, loggbart läkemedelsskåp 
hos patient samt mer återhållsam utlämning av narkotiska preparat av 
sjuksköterska som förvaras hos patient. 

Arbetet gällande kontroller av narkotika hos patient av ansvarig sjuksköterska 
behöver intensifieras. Kontrollerna sker inte en ggr/månaden enligt rutin. 

 

9.4 Trycksår 
7 trycksår har uppkommit inom kommunal vård 2020 vilket är en ökning från 
föregående år. 2019 rapporterades 3 trycksår. Ökningen förmodas bero på 
information om vikten av rapportering av tryckår i avvikelsesystemet. Samtliga av 
dessa patienter har en vårdplan för trycksår samt pågående ordinationer i form av 
tryckavlastande åtgärder. Trycksår är rapporterade från korttidsvården, vård- och 
omsorgsboende, hemvård samt gruppboende LSS. 
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Riktlinje angående förskrivning av behandlande madrasser är implementerad för 
sjuksköterskor. Riktlinjen tar även upp det förebyggande arbetet för att förhindra 
trycksår. Det finns ett behov av kunskap och utbildning gällande hela processen 
från det förebyggande arbetet till behandling av sår både för legitimerade och 
omvårdnadspersonal. 
Riskbedömningar görs i Senior Alert i alla verksamheter förutom gruppboende 
LSS. Förebyggande åtgärder tas fram. 

 
 

9.5 Medicintekniska produkter 
Antal avvikelser har minskat gällande medicintekniska produkter från föregående 
år. Det rör sig om individuellt förskrivna hjälpmedel, omvårdnadshjälpmedel och 
behandlingshjälpmedel. Oftast sker ingen skada för patient. Vid ett tillfällen har 
läkare kontaktats. Avvikelserna sker mest i ordinärt boende. 

Orsaken till avvikelserna är framförallt brister i uppmärksamhet, kunskap och 
bristande rutiner. 

Egenkontroll av undersökningsutrustning såsom blodtrycksmätare, droppställning, 
stetoskop, termometer med mera har inte följts under 2020. Detta kräver 
förteckning av samtliga produkter samt att arbetsuppgiften ska fördelas till 
apparatansvariga. Detta arbete har inte prioriterats på grund av pandemin. 

På alla områden och boenden är alla lyftselar kontrollerade av arbetsterapeut 
under 2020. 

Planering för kontroll av lyftar vartannat år är gjord. Kontrollen av lyftar har 
fördröjts då utrustning saknats. Detta är åtgärdat under 2020. 

Arbetet med medicintekniska produkter kommer att fortsätta under 2021 med 
egenkontroller samt implementering av rutiner och riktlinjer inom området. 

 
 

9.6 Avvikelseprocess 
Avvikelseprocessen tillämpas av alla verksamheter enligt uppföljning. 
Uppföljningen av avvikelser på individnivå tas upp på teamträffar och åtgärder 
vidtas. Den övergripande analysen av avvikelser hanteras på olika sätt i 
verksamheterna. Det kan handla om separata möten för avvikelser eller att 
analysen lyfts på teamledning. Ett hemsjukvårdsområde har brister i följsamhet på 
grund av chefsbyte. Verksamhetsstödjare har inte samma roll i 
verksamhetssystemet Procapita och kan då inte dokumentera på samma sätt som 
enhetschef vilket är en brist. 
Den övergripande analysen av avvikelser behöver förbättras. Utbildning i 
avvikelsehantering enligt rutin har utgått under 2020 på grund av pandemin. 

 
 

9.7 Händelser och vårdskador 

9.7.1 Lex Maria 
Två avvikelser har lett till Lex Maria anmälan och skickats till IVO (inspektionen för 
vård och omsorg). 
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En händelse handlade om ett fall på demensboende där patient fick medicin mot 
sin vilja som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Utredning är gjord, och 
åtgärder är vidtagna i form av utbildning i BPSD, genomgång av riktlinjen gällande 
skydds- och begränsningsåtgärder samt indragen delegering. IVO inspektionen för 
vård och omsorg har avslutat detta ärende och bedömer att vårdgivaren fullgjort 
sin skyldighet att utreda, anmäla händelser samt vidta åtgärder för händelser som 
har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 

Den andra händelsen handlar om ett fall på demensboende där patient inte fick 
uppföljning av sin diabetessjukdom som hade kunnat medföra en allvarlig 
vårdskada. Utredning är gjord och anhöriga har kommit till tals. Åtgärder är 
vidtagna i form av genomgång av riktlinje gällande äldre med diabetes, stabilitet i 
sjuksköterskebemanning samt att journalgranskning ska göras under våren 2021 
för att säkerställa dokumentation i patientjournal då utebliven dokumentation av 
sjuksköterska uppmärksammats vilket är en risk för felaktig eller utebliven insats. 

9.7.2 Avvikelser i vårdkedjan 
Under 2020 har 28 avvikelser i vårdkedjan mellan region och kommun 
rapporterats. 

19 avvikelserna är skrivna från Hallsbergs kommun till regionen. Dessa handlar om 
brister i utskrivningsprocessen det vill säga då patient från slutenvården skrivs ut 
till den kommunala vården. Bristerna har handlat om otillräcklig eller försenad 
information i regionens och kommunens gemensamma verksamhetssystem Life 
Care. Detta har åtgärdats genom direkt kommunikation när händelsen inträffar 
mellan region och kommunen. Avvikelserna har minskat avsevärt sedan denna 
åtgärd. 

9 avvikelser i vårdkedjan har skickats från Hallsbergs kommun till primärvården. 
Avvikelserna handlar framförallt om brister i läkarmedverkan vid hembesök och 
rond, men också brister i bemötande och läkemedelshantering. Samtliga 
avvikelser är besvarade från primärvården. 

Forum för att på övergripande nivå analysera avvikelser i samverkan finns inte 
idag. 

 

9.8 Senior Alert 
Fortsatt arbete under 2020 med utveckling av riskbedömningar i Senior Alert, med 
fokus på att lyfta fram trycksår och blåsdysfunktion. Covid-19 har gjort att många 
utbildningar ställts in, med resultatet att kunskapsutveckling gällande trycksår och 
blåsdysfunktion har uteblivet. 

Resultat mäts i kvartalsuppföljningarna. Bedömningsinstrumentet för 
blåsdysfunktion har implementerats, men har inte använts under 2020. 
Rehabiliteringsprocess genom COPM – (bedömningsinstrument för 
arbetsterapeuter) har inte implementerats under 2020. 

Vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten registrerar gällande fall, trycksår, 
undernäring och munhälsa. Många av riskbedömningarna utförda inom 
hemtjänsten blir inte registrerade i systemet vilket ger missvisande siffror på 
täckningsgrad. Tydlig process behöver tas fram för arbetet med Senior Alert. 
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9.9 Undernäring 
Riskbedömningar gällande undernäring utförs i Senior Alert och åtgärdsplaner 
upprättas och diskuteras på teamledning och teamträffar. Resultaten visar att 
undernäring och risk för undernäring finns. Mätning av nattfastan är en del i 
förbättringsarbetet. 
Åtgärder som vidtas är berikning av kosten och extra mellanmål samt intag av 
näring innan läggdags. I det fortsatta arbetet behöver individuella planer tas fram 
för att minska undernäring. 

 

9.10 Munhälsa 
Munhälsobedömning erbjuds vid registrering i Senior Alert. Oftast tackar 
personerna nej. Vidare analys behöver göras utifrån varför personer tackar nej, 
hur vi ställer frågan och personalens kunskap beträffande munhälsobedömning. 

 
 

Resultat Senior Alert Hallsberg kommun 2019/2020 
 
 
 

 Unika personer 
totalt 
registrerade i 
Senior Alert 

(i parentes totalt 
inskrivna 
individer i 
kommunen) 

Riskbedömningar 
med risk 

Mål 75-100 % 

Bakomliggande 
orsaker vid risk 

Mål 75-100 % 

Åtgärdsplan 
vid risk 

Mål 75- 
100% 

Utförda 
åtgärder vid 
risk 

75-100 % 

2019 178 (395) 45 % 87 % 23 % 79 % 73 % 

2020 162 (404) 40 % 89 % 28 % 83 % 68 % 

 Vård och 
omsorgsboende 

Riskbedömningar 
med risk 

Bakomliggande 
orsaker vid risk 

Åtgärdsplan 
vid risk 

Utförda 
åtgärder vid 
risk 

2019 88 (123) 71 % 100 % 39 % 80 % 63 % 

2020 95 (115) 83 % 98 % 41 % 80 % 60 % 

 Hemsjukvård Riskbedömningar 
med risk 

Bakomliggande 
orsaker vid risk 

Åtgärdsplan 
vid risk 

Utförda 
åtgärder vid 
risk 

2019 90 (272) 33 % 74 % 0 % 77 % 80 % 

2020 67 (289) 23 % 76 % 4 % 88 % 78 % 
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9.11 Svenska palliativa registret 
Ett fortsatt förbättringsarbete i vård i livets slut har skett under 2020. 

Några indikatorer har förbättrats och några försämrats under 2020 jämfört med 
2019. Fortsatt utveckling behöver ske gällande dokumenterad 
munhälsobedömning, smärtskattning sista levnadsveckan samt vikten av att 
förebygga trycksår. 

Munvård utförs alltid i livets slutskede, men dokumenteras sällan. 

Registrering i samråd mellan sjuksköterska och omvårdnadspersonal behöver 
förbättras. I dagsläget görs registreringen främst av sjuksköterska. 

 
Redovisning av kvalitetsindikatorer för hemsjukvård i Hallsbergs kommun: 

 
 

 
 

 
Kvalitetsindikatorer palliativa registret 

2018 2019 2020 Målvärde 

Socialstyrelsen 

Dokumenterat brytpunktssamtal 63,6% 76,5% 89,9% 98 % 

Ordinerad injektion stark opioid vid 
smärtgenombrott 

97 % 98 % 
100 % 

98 % 

Ordinerad injektion ångestdämpande vid 
behov 

87,9% 97,1% 
100 % 

98 % 

Smärtskatta sista levnadsveckan 21,2% 20,6% 36,7% 100 % 

Dokumenterad munhälsobedömning sista 
levnadsveckan 

45,5% 47,1% 
13,3% 

90 % 

Utan trycksår (grad 2-4) 97 % 91,8% 76,7% 90 % 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 97 % 94,1% 96.7% 90 % 
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9.12 Demensvård 
Projektplan togs fram under 2019 för att tydliggöra hur vård- och omsorg ska 
arbeta för att utveckla demensvården i Hallsbergs kommun utifrån de nationella 
demensriktlinjerna. Demensvårdsutvecklare har drivit detta arbete tillsammans 
med en arbetsgrupp utifrån utvecklingsområdena uppföljning, multiprofessionella 
team, stödinsatser och utbildning. 

 
 

9.12.1 Utbildning demens 
En kompetenstrappa i tre steg för personal som arbetar i demensvården är 
framtagen av demensvårdsutvecklare under 2020. Utbildningarna ger 
grundläggande kunskap om demenssjukdomar, symptom och förhållningssätt. 
Vidare ger utbildningen kunskap om hur personalen på ett strukturerat sätt kan 
arbeta för att minska symptom och dess konsekvenser. Personalen får också 
kunskap om hur olika skattningsskalor används, strategier i vardagen vid skydds- 
och begränsningsåtgärder samt personcentrerad omvårdnad. I kompetenstrappan 
ingår också att utbilda undersköterskor till BPSD- administratörer. 

 
Trots att pandemin har satt stopp för många av de planerade utbildningarna så är 
demensdagvårdens personal under 2020 utbildade till BPSD- administratörer samt 
fått utbildning i ”Demens och bemötande”. 
Ett demensboende har genomgått utbildning i ”Demens och bemötande”. 
Ett hemsjukvårdsområde har fått utbildning utifrån skydds- och 
begränsningsåtgärder. 
Demensvårdsutvecklaren har under året handlett och stöttat i att arbeta 
strukturerat i det multiprofessionella teamet som finns runt personen med 
demenssjukdom. Syftet är att minska lidande hos personen med demenssjukdom 
samt att ge omvårdnadspersonal bättre förutsättningar att bemöta personer med 
demenssjukdom. 

 
 

9.12.2 BPSD-registret 
44 registreringar har gjorts i BPSD- registret vilket är några fler än 2019. 
Registreringar där ett multiprofessionellt team (minst en person från SoL och en 
person från HSL) deltagit i hela processen har ökat från 9 % (2019) till 18 % (2020) 
gällande sjuksköterska samt från 4 % (2019) till 13 % avseende arbetsterapeut. 
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Kvalitetsindikatorer 2018 2019 2020 
  

• Andel personer som verkar 
smärtfria 

66 % 50 % 58,6 % 

• Andel personer med Alzheimers 
sjukdom som har 
symptomlindrande 
demensläkemedel 

33 % 37,5 % 80 % 

 
 
 

9.13 Sammanhållen vård och omsorg 
Hallsbergs kommun kommer att under 2021 utbilda två 
instruktörer/sjuksköterskor i beslutsstöd och SBAR. Instruktörerna ska sedan 
utbilda kommunens sjuksköterskor en gång/år. 

Omvårdnadspersonal på flera områden har genomgått webbutbildningen i SBAR, 
diskuterat verktyget på arbetsplatsträffar samt erhållit SBAR-kort. 

NPÖ, nationell patientöversikt används av sjuksköterskor för att inhämta 
information i samband med övertagande av vårdansvar. 

ViSam modell används vid utskrivning från sjukhus och vid SIP samordnad 
individuell planering. 

 
 

9.14 Hygien 
Lokal rutin för det vårdhygieniska arbetet i Hallsbergs kommun finns gällande 
hygienrond samt stickprov av dom basala hygien- och klädriktlinjerna och är känd 
för samtliga chefer. Under hygienrond förs protokoll över brister och åtgärder, 
vem som är ansvarig samt när åtgärder är vidtagna. 

En punktprevalensmätning i Socialstyrelsens regi inom basala hygien- och 
klädriktlinjer har utförts och visat på halvgoda resultat. Resultatet visade brister 
inom handhygien. Åtgärder är utförda och mätningen i egen regi har utförts med 
goda resultat. 

Hygienrond har gjorts på samtliga vård- och omsorgsboenden, hemvård och 
gruppboenden/daglig verksamhet LSS. Alla boenden har fått goda resultat på det 
vårdhygieniska arbetet. 

I hemvården har brister i förvaring framkommit 

Hygienrond har gjorts på alla områden förutom på hemvård Söder. Basala hygien- 
och klädriktlinjen repeteras på arbetsplatsträffar. 

Covid-ambassadörer har utfört stickprov för kontroll av följsamhet gällande basala 
kläd- och hygienriktlinjer inom vård- och omsorg. 
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9.14.1 Mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotika-användning i 
särskilt boende (Svenska HALT) 

Under 2020 deltog ett vård- och omsorgsboende i mätning av förekomsten av 
vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. 
Mätningen i Hallsbergs kommun 2020 visar att riskfaktorer finns bland patienter. 
6,6 % av patienterna hade en vårdrelaterad infektion och 6 % behandlades med 
antibiotika. Det är således viktigt att arbeta med de basala hygienrutinerna och de 
rutiner som finns kring kateter- och sårskötsel. Utbildning av vårdhygien har under 
2020 hållits för chefer, hälso- och sjukvårdspersonal samt hygienombuden där 
vikten av de basala hygienrutinerna påtalats. 

Andel vårdtagare med urinkateter, som är en riskfaktor för att drabbas av 
vårdrelaterad infektion, är 16 % i Hallsbergs kommun jämfört med riket 8,7 %. 

Antal vårdtagare med inkontinens är 76 % i jämförelse med riket 63,5 %. 

Vårdriktlinje är framtagen och introducerad i kommunen för arbetet med 
utredningar av blåsdysfunktion. Pandemin har satt stopp för implementering av 
riktlinjen. 

 
 

9.15 Läkemedelsgenomgångar 
Syftet med att genomföra läkemedelsgenomgångar är att öka kvaliteten och 
säkerheten i läkemedelsbehandlingen, särskilt hos sköra äldre som är en utsatt 
grupp. Det finns två olika läkemedelsgenomgångsmodeller, enkel 
läkemedelsgenomgång och fördjupad läkemedelsgenomgång. 

Målet är att alla personer med påbörjad eller pågående hemsjukvård ska erbjudas 
läkemedelsgenomgång årligen. 

Läkemedelsgenomgångar initieras av sjuksköterska och utförs tillsammans med 
läkare. 

Under 2020 har det varit många hyrläkare inom primärvården och även 
nyanställda sjuksköterskor inom kommunen. Antalet genomförda 
läkemedelsgenomgångar är beroende av kontinuitet avseende både läkare i 
primärvård och sjuksköterskor i kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation. 

Enligt kommunens uppföljning är inga läkemedelsgenomgångar utförda. Ett 
arbete kring arbetsprocessen gällande läkemedelsgenomgångar behöver göras 
under 2021. 

 

9.16 Patientnämnden 
Under 2020 fick Patientnämnden in tre ärenden gällande synpunkter och 
klagomål avseende hälso- och sjukvård i Hallsbergs kommun. Ett av dessa ärenden 
är skickade till Hallsbergs kommun för begäran om svar. Utredning är gjord av 
ansvariga och svar skickats. 

 

9.17 Teamträffar 
Teamträffar har fungerat väl på vård- och omsorgsboenden samt på alla 
hemtjänstområden vilket är en förbättring från föregående år. Inom LSS- 
gruppboenden har teamträffar fortsatt inte fungerat då utsedd sjuksköterska 
sällan deltar på grund av hög arbetsbelastning. 
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9.18 Nattfasta 
Rutin finns sedan tidigare för registrering av nattfasta på vård- och 
omsorgsboenden. Ett arbete pågår inom området för att bryta nattfastan. Den 
genomsnittliga nattfastan under 2020 var 10,7 timmar, vilket kan jämföras med 
förra årets resultat som var 10,8 timmar. Den kortaste nattfastan i mätningen var 
4,2 timmar och den längsta nattfastan var 17 timmar. 
Andelen vårdtagare som hade en nattfasta över 11 timmar var 48 %. Detta är en 
blygsam minskning sedan föregående år då motsvarande siffra var 51 % 

 

9.19 SBAR 
SBAR tas upp på arbetsplatsträffar, teamträffar och SBAR- kort delas ut/har delats 
ut till personal. Vikarier och nyanställda får information kring SBAR. Vissa av 
sjuksköterskorna är bra på att hänvisa tillbaka till SBAR om de får otillräckliga 
rapporter. 
På helger/kvällar/nätter kan det brista i användandet av SBAR då 
bemanningssjuksköterska inte alltid har koll på att SBAR ska användas. 

 
 
 

10 Mål och strategier för 2021 
• I omställningen till Nära vård, utveckla och förtydliga 

patientsäkerhetsarbetet i linje med Nationella handlingsplanen för stärkt 
patientsäkerhet. 

• Att team registrerar, tar fram och analyserar data på en övergripande nivå 
från avvikelsesystemet, kvalitetsregister (Senior Alert, BPSD, Palliativa 
registret) och att statistik används i det fortsatta förbättringsarbetet. 

• Börja användandet av modulen för blåsdysfunktion/inkontinens i Senior 
Alert 

• Börja användandet av rehabiliteringsmodulen COPM i Senior Alert. 

• Fortsatt Identifiera hälso- och sjukvårdens viktigaste processer och leda 
arbetet utifrån dessa. 

• Fortsätta att göra riskanalyser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö 
vid förändringar i verksamheten. 

• Implementering av riktlinjer/rutiner gällande MTP (medicintekniska 
produkter) 

• Utveckla demensvård samt förebyggande arbete av trycksår. 

• Utveckla arbetet med kvalitets- och ledningssystem för att säkra 
kvalitet samt planera, leda och utveckla verksamheter. 

• Granskning av hälso- och sjukvårdens journalföring. 

Page 67 of 156



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31 - Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden december 
2020-februari 2021 
(20/SAN/81)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande 
ekonomiskt bistånd.
 Beredningsutskottets behandling av ärendet:
 Utskottet beslutar att efter denna återrapport avsluta återrapporteringen av ekonomiskt 
bistånd.  Istället kommer IFO att bjudas in för att berätta om sina arbetssätt.

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Social- och arbetsmarknadsnämndens behandling av ärendet 
Återrapporteringen ekonomiskt bistånd avslutas härmed att följas på detta sätt. IFO kommer 
att bjudas in till nämnden en gång per halvår för att informera om deras arbetssätt 
gällande personer som uppbär försörjningsstöd med start  på sammanträdet i juni. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse återrapportering ekonomiskt bistånd

Paragrafen är justerad
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Återrapportering ekonomiskt bistånd för 
perioden december 2020-februari 2021

§ 31

20/SAN/81
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Dnr:

Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden december 2020-
februari 2021

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande 
ekonomiskt bistånd.

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

Ärendet 
Det har inte hänt någon förändring sedan föregående återrapportering kring vilken målgrupp som är 
den grupp som erhåller försörjningsstöd mest. Denna grupp är arbetslösa utan andra inkomster.  

En anledning till detta kan vara att majoriteten av personer med språksvårigheter eller personer med 
andra fysiska och psykiska svårigheter som uppbär försörjningsstöd. Dessa personer har svårt få 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Socialsekreterarna arbetar tillsammans med den enskilde 
att hitta andra vägar till självförsörjning. Det kan bland annat handlar om att få ut dessa personer i 
språkpraktik på AMI, detta för att förbättra det svenska språket och öka därmed möjligheterna till 
egenförsörjning genom arbete. Dessutom sker det en ständig dialog mellan socialsekreterare, vården 
och arbetsmarknadsenhet för att kunna ge de bästa förutsättningarna att anpassa arbetsuppgifterna 
för den enskilde. 

Individ- och familjeomsorgen har märkt en skillnad och försämring under 2019 och 2020 utifrån att 
Arbetsförmedlingen inte längre arbetar lika aktivt med personer i arbetslöshet. Även i SKR:s skrivelse 
Inspel till aviserad utredning om ekonomiskt bistånd framkommer att ”bristerna i samordningen och 
stödet till nyanlända har accelererat de senaste åren i takt med arbetsförmedlingens omställning och 
minskade lokala närvaro”. Vår uppfattning är att det tar lång tid för arbetslösa personer att få tid 
med sin handläggare på Arbetsförmedlingen samt svårt för dem att få kontakt med sin handläggare. 
Detta medför större ansvar för socialsekreterarna att göra upp en planering med den enskilde för att 
den ska närma sig målet mot egenförsörjning. Det innebär också större ansvar för socialsekreterare 
som måste informera och stötta den enskilde i sin jobbsökaraktivitet som normalt skulle åligga 
Arbetsförmedlingen.  

En annan orsak som har försvårat möjligheterna för socialsekreterarna att få ut personer på 
arbetsmarknaden under våren 2020 har varit den pandemi covid-19 som verkat under större delen 
av året. Flera av socialtjänstens samverkanspartners avseende praktikverksamhet har utifrån 
rådande omständigheter haft intagningsstopp på deltagare eller enbart mottagit ett begränsat antal. 
Vissa av dessa verksamheter har ställt om för att bättre kunna ta emot deltagare och vidare arbete 
fortsätter kring detta. Under större delen av året har SFI haft hemstudier. Detta kan ha medfört en 
fördröjning av kunskaper inom det svenska språket och därmed kan personer med språksvårigheter 
fördröjt sina möjligheter att komma ut på svenska arbetsmarknaden. Flertalet av de som uppbär 
försörjningsstöd är analfabeter och är i behov av ett mer omfattande stöd i sina studier än personer 
med god skolbakgrund. 

En annan målgrupp som idag uppbär ekonomiskt bistånd är personer som är långtidssjukskrivna. 
Flertalet av dessa är sjukskrivna för psykisk problematik och saknar andra inkomster. Anledningen till 
att de saknar sjukpenning är för att många aldrig har arbetat och skapat sig en så kallad SGI 
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(sjukpenningsgrundande inkomst) och har därmed inte rätt till sådan ersättning. Många av de 
sjukskrivna har även fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning. Socialsekreterarna 
arbetar med att samordna insatser tillsammans med sjukvården och arbetsmarknadsenheten för att 
möjliggöra för dessa personer att komma ut i arbete eller arbetsprövning för att kunna erhålla annan 
ersättning om de har rätt till det. På grund av den rådande pandemin har det försvårat möjligheterna 
till arbetsprövning. 

Ytterligare en målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd är familjer som har någon form av 
ersättning, antingen etableringsersättning eller föräldrapenning. Dessa familjer består vanligtvis av 
flera barn vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja. I ovannämnda SKR skrivelse 
framkommer att utbetalningen av ekonomiskt bistånd till de personerna med pågående 
etableringsinsatser fortsätter att öka. En förklaring kan enligt SKR vara att etableringsersättningen 
inte prisjusterats sedan 2010.

I varje ärende där det förekommer barn beaktas barnens situation och föräldrarnas ekonomiska 
förutsättningar att tillgodose barnens behov av mat, kläder och så vidare. Socialsekreterarna är i 
uppstarten med att utforma ett arbetssätt där barn ska synliggöras mera och större fokus på barns 
bästa utifrån den artiklar som framkommer i Barnkonventionen ska framgå. 

Det finns även människor som av olika sociala skäl uppbär ekonomiskt bistånd. De kan exempelvis 
vara utsatta för våld av närstående eller stå långt ifrån arbetsmarknaden och inte ha rätt till annan 
ersättning, exempelvis högfungerande personer inom LSS-kretsen. 

Personer som genomgår vård och behandling för exempelvis missbruk uppbär ekonomiskt bistånd i 
vissa fall. Socialsekreterarna bedömer att den närmsta vägen till egen försörjning är att fullfölja 
behandlingen för sitt missbruk. De arbetar även med att det ska finnas en tydlig planering för 
personen där denne på sikt ska komma ut i praktik/arbete genom kommunens arbetsmarknadsenhet 
för att närma sig målet självförsörjning. 

Beslutsorsaker ekonomiskt bistånd under perioden december 2020 till februari 2021

Under perioden 201201-210228 har följande beslutsorsaker föranlett ekonomiskt bistånd:

Arbetslös utan ersättning               205 beslut (88 personer)

Arbetslös otillräcklig inkomst 55 beslut (28 personer)

Arbetshinder sociala skäl                          45 beslut (22 personer)

Arbetar deltid otillräcklig inkomst           0 beslut (0 personer)

Etablering otillräcklig inkomst                     3 beslut (2 personer) 

Etablering väntar på inkomst                   3 beslut (1 personer)

Föräldrapenning otillräcklig inkomst           6 beslut (4 personer)

Föräldrapenning väntar på inkomst         1 beslut (1 personer)

Sjukskriven utan inkomst                             71 beslut (35 personer)

Sjukskriven otillräcklig inkomst                      0 beslut (0 personer)

Vård och behandling                                       5 beslut (4 personer)

Aktivitetsersättning/sjukersättning 2 beslut (2 personer)
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☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sandra Leontiou

Enhetschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32 - Riktlinjer för missbruk- och beroendevård enligt SoL 
(21/SAN/53)

Ärendebeskrivning 
Revidering av riktlinjer för handläggning avseende missbruk- och beroendevård. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna reviderade riktlinjer för handläggning avseende missbruk- och beroendevård.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna reviderade riktlinjer för 
handläggning avseende missbruk- och beroendevård.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för missbruk- och beroendevård
 Barnkonsekvensanalys - Riktlinjer för missbruk- och beroendevård - 2021

Paragrafen är justerad
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Riktlinjer för missbruk- och beroendevård enligt SoL

Ärendebeskrivning 
Revidering av riktlinjer för handläggning avseende missbruk- och beroendevård. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
reviderade riktlinjer för handläggning avseende missbruk- och beroendevård.

Ärendet 
Riktlinjer bör revideras årligen för att innehållet ska hållas uppdaterat med verksamhets- och 
lagförändringar. Riktlinjerna för handläggning avseende missbruk- och beroendevård är nu 
uppdaterade för verksamhetsår 2021.

Riktlinjerna innefattar bland annat relevant lagstiftning, information om insatser, barnperspektiv, 
handläggningsförfarande. 

Dessa ändringar har gjorts.

2.0.0 Lagstiftning
Socialtjänstens arbete avseende vuxna i beroendesjukdom regleras i huvudsak i följande lagar:

 Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
 Lagen (1993:387) om vård av missbrukare i vissa fall. 
Ytterligare anvisningar kan hämtas från förarbetena till respektive lag. Vägledning kan också hämtas 
från prejudicerande domar och från socialstyrelsens publikation Nationella riktlinjer för missbruks- 
och beroendevård. Arbetet med handläggning av beroendevård uppdateras kontinuerligt med ny 
lagstiftning och prejudicerande domar exempelvis från Högsta förvaltningsdomstolen.

3.0.0 Barnperspektivet
1:a januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att domstolar och rättstillämpare 
alltid ska beakta de rättigheter som följs av barnkonventionen. I lagen framkommer att barns 
rättigheter alltid ska beaktas i avvägningar och bedömningar som görs i de ärenden där barn berörs.

6.5.0 Avsluta utredning utan insats  
Om bedömning görs att avsluta utredning utan insats är det av vikt att detta tydligt dokumenteras i 
utredningen. En bedömning ska också göras om det föreligger kriterier för att inleda utredning enligt 
7§ LVM. Det kan handla om att den enskilde inte har medverkat till utredningen eller väljer att återta 
ansökan men att det från socialtjänsten sida fortfarande föreligger en oro. 

Se delegationsordningen.

7.2.0 Egenavgiften
I beslut som rör placering på institution, familjehem eller stödboende ska det framgå uppgifter om 
vilken egenavgift den enskilde ska betala enligt 8 kap 1 § SoL. Om egenavgiften vid vård och 
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behandling (80 kr á dag år 2020) ska efterges helt eller delvis enligt 9 kap 1 § SoL ska detta också 
framgå av beslutet.

8.1.2 Råd- och stödsamtal
Den enskilde kan beviljas råd- och stödsamtal av socialsekreterare för att bibehålla sin 
drog/nykterhet. Stödsamtalets omfattning kan se olika ut beroende på den enskildes behov och 
önskemål. Exempel på olika former av råd- och stödsamtal som kommunen kan erbjuda.

Motiverande samtal
Den enskilde ska motiveras till att vilja ta emot stöd och behandling på exempelvis Öppenvården 
Stegen och/eller delta på AA/NA möten samt skaffa sig en sponsor. 

Stödjande/rådgivande samtal
Insatsen handlar om att ge råd och stödja den enskilde att göra rätt val, att identifiera triggers som 
framkallar risksituationer vid ökat intag av alkohol och narkotika. 

Hjälp med urinprov/antabusdelning

Den enskilde kan få hjälp med att bibehålla en drogfrihet över tid genom att antabus tilldelas den 
enskilde eller att den enskilde lämnar urin/saliv prov regelbundet. 

8.1.3 Återfallsprevention
Återfallsprevention syftar sig till att förebygga återfall i missbruk. Den enskilde behöver inte ha 
genomgått någon behandling tidigare för att kunna erbjudas insatsen och det finns inte heller något 
krav på en längre drogfrihet/nykterhet för att kunna genomföra insatsen. 

En kurs i återfallsprevention omfattar följande grundmoment:

 Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser känslor av sug efter 
alkohol.

 Sug och färdigheter att hantera sug.
 Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som av nykterheten.
 Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
 Att tacka nej till alkohol.
 Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
 När livet överraskar – nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
 Summering och utvärdering.

8.2.0 Placering på institution eller familjehem
Enligt 6 kap 1 § SoL ska socialtjänsten ansvara för att personer som är i behov av vård eller boende i 
annat hem än det egna tas emot på institution och att de får god vård.

Institutionsvård är först aktuellt när den enskildes vårdbehov är för omfattande att öppenvård på 
hemmaplan inte bedöms vara tillräckligt. Det kan också handla om att den enskilde provat 
öppenvård vid flera tillfällen och behöver heldygnsvård en period för att bibehålla en drogfrihet över 
tid.
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10.1.0 Fortgående missbruk
Med fortgående missbruk menas att missbruket ska ha en viss varaktighet. Det får inte röra sig om en 
tillfällig överkonsumtion (prop. 1987/88:147, s.44). Periodvis återkommande missbruk kan omfattas 
av lagen. Det går dock inte att ange någon klar tidsgräns för hur långt ett uppehåll skall vara, för att 
ett fortgående missbruk inte skall anses föreligga. Det måste avgöras i ett längre tidsperspektiv med 
hänsyn till missbrukarens situation i övrigt. Det går inte heller att ange någon bestämd gräns när 
missbruk skall anses föreligga, t.ex. i form av en viss konsumtionsnivå. En konsumtion som leder till 
allvarliga följder för den enskilde i form av medicinska och sociala problem måste dock bedömas som 
missbruk.

10.2.1 Hälsoindikatorn
Missbrukaren behöver inte ha ådragit sig somatiska eller psykiska komplikationer för att den 
medicinska specialindikationen ska gälla. Den medicinska specialindikationen avser inte heller endast 
direkt alkohol- eller drogrelaterade komplikationer. Däremot måste det finnas en klart påvisbar risk 
att den fysiska och/eller psykiska hälsan allvarligt skadas vid missbruket. Det kan också handla om att 
den enskilde till följd av missbruket försummar sin hälsa. Hen kanske underlåter sig att äta, utsätter 
sig för risken att förolyckas eller frysa ihjäl eller försummar att sköta en sjukdom som kräver 
medicinering och regelbunden livsföring (SOU 1981:70, LVM-lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

10.2.2 Socialindikatorn
Den sociala indikationen rör förhållanden som vid en helhetsbedömning framstår som avgörande för 
den enskildes fortsatta liv. I prop. 1987/88:147, s. 46.  Denna indikation avser främst unga 
missbrukare som genom kriminalitet, prostitution eller annat destruktivt leverne riskerar att slås ut 
från ordnade levnadsförhållanden. Den gäller framför allt de individer som är på väg mot en livsföring 
där drogen är det centrala och där risken för kriminalitet, våld, ohälsa och för tidig död är starkt 
förhöjd.

10.4.1 Ålder
Det finns inte någon åldersgräns vid tillämpningen av LVM och lagen tillämpas i praktiken 
huvudsakligen för missbrukare över 20 år. Enligt prop. 1981/82:8, s. 75 skall LVU, om den är 
tillämplig, användas före LVM. Om en person som är över 18 år men som ännu inte fyllt 20 år 
bedöms vara i behov av tvingande insatser så ska detta ske med stöd av LVU. Vården skall dock 
upphöra senast när den unge fyller 21 år. 

14.0.0 Anhöriga
Socialtjänsten i Hallsberg har även startat upp en samtalsgrupp för barn Tåget som riktar sig till barn 
som har eller har haft en eller bägge föräldrarna i missbruk av alkohol och narkotika. Kontakt kan tas 
direkt med Familjeteamet eller någon socialsekreterare på barn- och familjeenheten. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Klicka här för att ange text
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

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 social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser 
inom missbruk- och beroendecård. Riktlinjerna syftar till att ge handläggarstöd till 
socialsekreterarna på vuxenenheten och därmed säkerställa rättsäkerhet och likabehandling vid 
beslut som berör missbruk och beroendefrågor. .
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser 
inom missbruk- och beroendevård.

Vilka barn berörs?

Insatser inom missbruk- och beroendevård riktar sig till personer mellan 18-65 år och som 
behöver stöd- och hjälp att komma ifrån missbruket antingen genom frivilliga insatser SoL eller 
genom tvingande insatser enligt LVM. Det kan innebära att barn finns i hushållet eller som 
anhörig och därmed berörs barn av handläggningen avseende personer i missbruk och 
beroende. 
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

I de fall barn förekommer i ärenden inom missbruk- och beroendevård ska barnperspektivet 
beaktas och iakttas. Alla barns behov ska tillvaratas och synliggöras i allt arbete som berör 
missbruk- och beroendevård för vuxna. 

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
I riktlinjerna framkommer att vid all handläggning och utförande av insatser i Hallsbergs kommun 
ska barnets bästa beaktas och barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet.

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Maria Engdahl Johansson 2021-02-17
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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Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Ärendetyngdsmätning barn- och familjeenheten 
(20/SAN/84)

Ärendebeskrivning 
Ärendetyngdsmätning Barn och familj. Områdeschef går igenom ärendetyngdsmätningen. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om att lägga informationen till 
handlingarna utan beslut i sak.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna utan 
beslut i sak.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ärendetyngdsmätning barn- och familjeenheten
 Sammanställning ärendetyngdsmätning

Paragrafen är justerad
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Ärendetyngdsmätning barn- och familjeenheten 

Ärendebeskrivning 
Ärendetyngdsmätning Barn och familj

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om att lägga informationen till handlingarna 
utan beslut i sak.

Ärendet 
Sedan föregående ärendetyngdsmätning som redovisades i december 2020 så har en skillnad kunnat 
utläsas mot ärendetyngdsmätningen som genomfördes 210217. Det som nu har skett är delvis 
normalt förekommande på enheten då ärendetyngden ofta är varierande. Enheten har inlett färre 
utredningar i januari och februari 2021 och det i kombination med att vi har haft full bemanning från 
mitten av januari och hela februari så visar det sig att ärendetyngden totalt sett för alla anställda på 
enheten förbättras. Nu i februari har det dock varit en ökning av anmälningar med oro för barn vilket 
gör att det troligen kommer visa sig en ökad belastning igen inom de närmaste månaderna. Men 
detta håller sakkunnig socialsekreterare kontroll över både i ärendegenomgångar och regelbunden 
ärendetyngdsmätning.

Ärendetyngdsmätningen är ett en bra metod för att ha koll på hur belastningen ser ut på enheten 
samt en hjälp i att omfördela ärenden vid behov till annan socialsekreterare eller om det behöver 
rekryteras fler socialsekreterare för att möjliggöra en rimlig arbetssituation.

☐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 Lidberg

Förvaltningschef Enhetschef

Bilagor 
Sammanställning ärendetyngdsmätning
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Soc. Sekr Gruppbeteckning Antal års erfarenhet enligt matris
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Handläggare Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 37,0% 55,5

Handläggare Barn/ungdom 0-21

Nyutexaminerad, 0-1 års 

erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 13% 136 25,33 3

Handläggare Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket5100 120 100,0% 120 -27% 88 16,51 10

Handläggare Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 5100 150 100,0% 150 -7% 140 14,32 8

Handläggare Placeringsenhet 0-20 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 5100 150 100,0% 150 -5% 142 8,19 0

Handläggare Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 7100 138 100,0% 138 -25% 104 11,17 0

Handläggare Placeringsenhet 0-20 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 780 150 83,0% 124,5 -10% 112 25,54 0

Handläggare Barn/ungdom 0-21 1-2 års erfarenhet i yrket 4100 126 100,0% 126 24% 156 25,16 6

Handläggare Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket780 120 100,0% 120 -32% 82 20,02 2

Handläggare Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 580 138 100,0% 138 -36% 89 -5,35 0

Handläggare Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138 -35% 90 -19,52 0

Handläggare Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138 -43% 79 7,07 0

Handläggare Barn/ungdom 0-20 1-2 års erfarenhet i yrket 126 100,0% 126 -29% 90 4,23 4

Handläggare Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 138 95,0% 131,1 -12% 116 24,39 3

Mottagning Barn/ungdom 0-21

Nyutexaminerad, 0-1 års 

erfarenhet i yrket 120 100,0% 120
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Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Statistik individ- och familjeomsorgen februari 2021 
(21/SAN/28)

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen februari 2021. 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.

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för februari 2021.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om statistik från 
individ- och familjeomsorgen för februari 2021.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Statistik IFO februari 2021
 Statistik IFO jan-feb 2021
 Statistik IFO jan-dec 2020
 IFO statistik mars - dec 2019
 IFO statistik jan-feb 2019

Paragrafen är justerad
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Statistik individ- och familjeomsorgen februari 
2021
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/28 

Statistik individ- och familjeomsorgen februari 2021

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen februari 2021. 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.

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för februari 2021.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen februari 2021

☐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 jan-feb 2021

Statistik jan-dec 2020

Statistik IFO mars-dec 2019

Statistik IFO jan-feb 2019
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2021 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 179 182 361
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 22 47
Anmälningar vuxen 13 19 32
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 5
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 14
Anmälningar 78 112 190
Inledda utredningar 28 28 56
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 56
Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom 43 58 101
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 46
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 16
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 2
Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 3
Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 22
Hur inkom anmälan?
Anhörig 9 9 18
Anonym 6 11 17
Den enskilde 0 1 1
Domstol 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 12
God man/förvaltare 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0
Kriminalvård 1 0 1
Migrationsverket 0 0 0
Polis 19 18 37
Privatperson 0 4 4
Sjukvården 13 13 26
Skola/förskola 7 20 27
Åklagare 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 47
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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 218 222 215 224 201 201 213 212 224 204 197 178 2509

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 43 22 28 29 30 42 35 24 29 26 28 35 371

Anmälningar vuxen 17 16 13 22 16 11 12 13 28 22 14 9 193

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 8 7 4 3 2 2 10 8 7 1 6 64
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 16 6 5 4 15 10 7 15 5 9 6 106

Anmälningar 116 111 129 97 89 109 77 96 95 98 84 126 1227

Inledda utredningar 37 32 27 22 21 22 18 36 29 31 38 31 344

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 63 72 80 79 84 41 35 15 5 6 8 23 511

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 61 48 60 50 41 72 49 57 39 31 24 70 602

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 15 20 21 12 28 18 8 13 28 25 21 17 226

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 18 18 24 10 4 5 11 13 15 17 6 3 144

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 9 9 8 7 4 2 0 0 0 1 6 7 53

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 2 1 5 8 16

Orsak oro för barn och ungdom – våld 13 16 16 18 12 12 9 13 11 23 22 21 186
Hur inkom anmälan?
Anhörig 8 7 5 3 9 21 14 9 7 12 2 11 108
Anonym 11 6 10 3 1 2 13 6 1 13 6 2 74
Den enskilde 0 1 1 3 0 6 0 3 1 3 4 1 23
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 11 11 7 3 6 8 6 0 12 6 5 16 91
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 2 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 12
Migrationsverket 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Polis 16 23 36 17 26 16 14 19 24 20 14 13 238
Privatperson 6 1 1 9 8 5 0 0 1 3 6 0 40
Sjukvården 23 16 19 12 9 9 9 18 4 10 17 18 164
Skola/förskola 24 25 36 21 18 26 0 13 28 21 26 41 279
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 13 19 14 22 10 16 21 21 17 10 4 21 188
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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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Sheet1 

2019 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad. 

Vuxna I Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug I Sept 0kt Nov Dec S:a 
Ansökningar ek. bistånd (nyansökan) 54 39 93 

Inledda utredningar Sol 11:1 Ekonomi 54 31 85 

Avslutade utredningar Sol 11:1 Ekonomi 31 21 52 

Anmälningar vuxen 19 13 32 

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 12 6 18 

Inledda utredningar Sol 11:1 Vuxen 12 9 21 

Avslutade utredningar Sol 11:1 Vuxen 4 12 16 

Barn- och unga Jan I Feb Mars l April I Maj Juni Juli Aug Sept 0kt _Nov. Dec S:a 
Ansökningar 7 11 18 

Anmälningar 93 90 183 

Inledda utredningar 36 39 75 

Avslutade utredningar 18 13 31 

Antal utredningar med 90 dgr utredn.tid 61 59 120 

Sida 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Familjecentralen 
(21/SAN/64)

Ärendebeskrivning 
Information om familjecentralens verksamhet.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen från Familjecentralen. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från 
Familjecentralen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Familjecentralen
 Verksamhetsberättelse 2020
 Verksamhetsplan 2021
 Regional samverkan för familjecentral
 Föräldraenkät Familjecentral

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/64 

Familjecentralen 

Ärendebeskrivning 
Information om familjecentralens verksamhet; presentation av verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen från Familjecentralen. 

Ärendet 
 Familjecentralen informerar om verksamhetsberättelse 2020 och verksamhetsplan 2021.

☐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 Befattning

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021
Regional samverkan för familjecentral
Föräldraenkät familjecentral
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Verksamhetsberättelse 
Hallsbergs familjecentral 

År 2020 
 
 
 
                                  

             
 

”Vi bygger för gemenskap” 
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Inledning 
 
 
Vad är och varför en familjecentral? 
 
 
 
Definition av familjecentral 
En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande, 
och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. Verksamheten bör minst innehålla 
mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot 
förebyggande arbete. Familjecentraler kännetecknas av samordning av gemensamma 
resurser för att möjliggöra tvär-samverkan. Familjecentraler ska fungera som en mötesplats 
för föräldrar och barn och verksamheten anpassas efter målgruppens behov. Definition 
hämtat från Föreningen för familjecentralers främjande. 
 
Lagrum, styrdokument och sekretess 
Skolans verksamhet styrs i enlighet med skollag (2010:800). Socialtjänstens verksamhet 
regleras enligt socialtjänstlagen (2001:453). Hälso- och sjukvårdens verksamhet regleras i 
enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
Syftet med familjecentralen, målgrupp och inriktningsmål har inhämtats ur ”Regional 
samverkan för familjecentral” 2018 10 05. 
Samtlig personal på Familjecentralen är anmälningsskyldiga enligt ”14.kap 1§ 
Socialtjänstlagen” om de får kännedom om eller misstänker att barn far illa. Orosanmälan 
ska ske genast och orosanmälan lämnas till social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
myndighetskontor. 
På Familjecentralen råder sekretess inom och mellan de enskilda verksamheterna. 
Sekretessen kan hävas efter inhämtande av samtycke. 

Familjecentralens arbete överensstämmer också väl med regeringens definition av 
föräldrastöd: 
”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala 
utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk ”Nationell strategi för ett utvecklat 
föräldrastöd - En vinst för alla”, SOU 2008:131 
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Beskrivning av verksamheten 

På Hallsbergs familjecentral arbetar: 

3 barnmorskor (BMM), 

3 distriktssköterskor (BVC) 

3 socionomer, familjebehandlare (Familjeteamet),  

1 förskollärare/specialpedagog (Öppna förskolan) varav en del av tjänsten är 
samordningstjänst 

1 fritidspedagog/ kurator (Öppna förskolan)  

Barnpsykolog från BMM/BVC finns tillgänglig 3 dagar i veckan. 

BVC-läkare samt BMM-läkare finns tillgängliga en dag varje vecka. Specialistbarnläkare finns 
till gänglig en dag i månaden. 

 
Familjecentralens organisation 
Familjecentralen invigdes 4 maj 2015. Fokus har alltid varit att skapa ett gott arbetsklimat i 
och mellan de olika verksamheterna. Vi har steg för steg utvecklat samverkan mellan 
verksamheterna och vi knyter fler och fler kontakter för samverkan med aktörer utanför 
familjecentralen. Verksamheterna styrs av huvudmännen Hallsbergs kommun och Region 
Örebro Län som samverkar utifrån överenskommelsen Regional samverkan för familjecentral 
2018-10-05. 
 Familjecentralen består av fyra delorganisationer med respektive mål, riktlinjer och chefer. 
Dessutom har Hallsbergs familjecentral gemensamma mål med grund i Regional samverkan 
för familjecentral. Två gånger per år träffas styrgruppen för utbyte av information och för att 
fatta beslut om verksamhetens inriktning. Styrgruppen består av kommundirektör, 
förvaltningschefer, verksamhetsnära chefer samt samordnare. Medarbetare i 
familjecentralen deltar i mån av tid. Tre av de verksamhetsnära cheferna träffar samordnaren 
två gånger per år i en ledningsgrupp där man följer upp fattade beslut från styrgruppen. 
Arbetsplatsträffar med de chefer som är närmast verksamheten och all personal, hålls två 
gånger per år. Medarbetarna och samordnaren träffas varannan måndagsmorgon i 
morgonmöte. Här informerar man varandra om nu-läget i våra verksamheter, fattar interna 
beslut och tar del av ny information via samordnaren.  Familjecentralerna i sydnärke träffas 
varje halvår för att ta del av nyheter, föredrag och gemensamma diskussioner. 
Öppettider för familjecentralen är vardagar kl. 8.00–16.30 men tider för de enskilda 
verksamheterna, såsom Öppna förskolan, BMM/BVC-psykologerna och Familjeteamet, kan 
variera. 
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Det systematiska kvalitetsarbetet 

Vi erbjuder vårdnadshavare att delta i en enkät som är tillgänglig via webb. Enkäten är 
gemensam för familjecentralerna i Örebro län och är tillgänglig höst och vår varje år. 
Hallsbergs familjecentral erbjuder enkäten en gång per år. Resultaten av enkäten blir en del 
av underlaget i personalens utvärderingar/planeringar som genomförs två gånger per år.  För 
att arbeta systematiskt mäter också Hallsbergs familjecentral graden av personalens interna 
samverkan genom att ibland använda ”Självreflektionsinstrumentet för familjecentraler” vid 
utvärderingarna. Vi utvärderar också genom gruppdiskussioner där vi gör en gemensam 
utvärdering/analys av målresultaten utifrån våra reflektioner. Vid de två utvärderingarna 
planeras också kommande termins delmål.  Våra delmål redovisas därefter i handlingsplaner. 
I utvärderings/planerings-träffarna är Sydnärkes folkhälsoteam en viktig samarbetspartner. I 
samråd med samordnaren ansvarar folkhälsoteamet för arbetsgången på planeringsträffarna. 
På personalens gemensamma morgonmöten varannan vecka reflekteras också målen 
kontinuerligt. I slutet av året deltar personalen även i en länsövergripande undersökning, s.k. 
Spindelmätning som visar upplevd grad av samverkan vid länets familjecentraler. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Utvärdering och analys 
Utvärdering syftar till djupare analys utifrån målen och ger underlag till beslut och hur 
utvecklingen ska drivas framåt. 
 
Ansvarig: Samordnare 

Vad ser vi för resultat 
Resultat utifrån uppmätt deltagarantal, sammanställning av aktiviteter, besökarenkäten och 
utifrån medarbetarnas iakttagelser och skattning genom självreflektionsinstrumentet och 
spindelmätningen. 
 
BVC 
I slutet av jan-20 började en ny distriktssköterska på BVC, vilket gjorde att bemanningen 
sedan dess bestått av totalt tre BVC- sköterskor med tjänster på 80%+80%+82% fram till 
september. Därefter har bemanningen minskat fram till årsskiftet, pga. sjukskrivning. 
Familjecentralen i Askersund har under våren stått helt utan BVC-sköterska, så två av våra tre 
BVC-sköterskor har arbetat där en förmiddag i veckan.  
Prioriteringar av vissa besök har gjorts, t.ex. sammanslagna besök och enstaka uteblivna 

Page 97 of 156



                                                                                                               
 

                                                                                                

hembesök. Under sommaren 2020 har bemanningen av BVC läkarmottagning prioriterats 
och vi har haft tillgång till läkare en halv dag varje vecka. Depressions screenings samtal 
(EPDS) har också prioriterats och har erbjudits till alla mammor. Telefontider har alltid funnits 
att tillgå på bestämda tider mån-tors. Möten och utbildningar har skett digitalt. 
Föräldragrupper, babymassage och besök i Öppna förskolan har inte gått att genomföra.  

Analys 
Inskolning av ny medarbetare, pandemi och personalbrist har försvårat arbetet att samverka 
med andra verksamheter på familjecentralen. Därför har föräldragrupper, babymassage eller 
besök i Öppna förskolan inte gått att genomföra som det var tänkt. Att få in extra resurser av 
t.ex. pensionerade BVC-sköterskor har inte varit aktuellt pga. av smittspridningen av Covid-
19. 

Åtgärder för utveckling 
Komma ikapp med väntelistor/ besök som försenats på grund av personalbrist och pandemi. 
BVC:s målsättning att besöka Öppna förskolan korta stunder kvarstår och tas upp igen så fort 
det är möjligt.  
 
 
BMM 
2020 har det varit tre barnmorskor på BMM, 80 % + 80 % + 60 %. Man har haft MVC-
läkarmottagning en halvdag per vecka. 
Utbildningsdagar med MHV har skett digitalt sedan pandemins start, liksom BMM:s 
handledningstillfällen.  
När det gäller föräldragrupper hann man med att ha en grupp innan pandemin kom, därefter 
har enbart ”Föräldraförberedande information på nätet (FIN)” kunnat erbjudas.  
Den föräldragrupp som startades innan pandemin testades med ett nytt upplägg där man 
ensam hade hand om en gruppträff. 
Råd- och stödsamtal har fortlöpande genomförts under hela året. 
När det gäller samverkan, besöktes Öppna förskolan vid två tillfällen i början av året.  
Representanter från de olika verksamheterna har utformat en samverkansmodell som ska 
presenteras vid planeringseftermiddagen i januari 2021.  
Angående samverkan med Familjerådgivningen har inget bestämts. 
 
Analys 
Utifrån Covid-19 och smittspridningen i samhället har BMM inte kunnat delta på 
Vårdcentralens APT då man minimerat alla onödiga kontakter med andra. BMM har därför 
inte heller kunnat besöka Öppna förskolans verksamhet förutom de två tillfällena i början av 
året.  
Då föräldragrupperna inte har genomförts fysiskt på plats, vet man inte hur många som har 
deltagit då det inte finns någon tillgänglig statistik på hur många av de gravida som tagit del 
av FIN.  
 
Åtgärder för utveckling  
Det nya upplägget med att vara ensam och ha föräldragrupp upplevdes inte som ett bra upp-
lägg, därför kommer man framöver återgå till att leda grupper i par. Arbetet med att åter-
uppta föräldragrupperna fysiskt påbörjas så snart det går liksom de fysiska besöken i Öppna 
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förskolan.  
Arbetet med samverkansmodellen kommer att presenteras på vår planeringsdag i januari 
2021 för att sedan löpa på. Modellen ska ses över så att den fungerar i alla verksamheter. 
 
 
Familjeteamet 
På Familjeteamet finns tre tjänster där samtliga arbetar som familjebehandlare. Fram till april 
fanns även två familjebehandlare anställda i projektet ”Samverkansteamet”. Under året har 
Familjeteamet fått tillfällig förstärkning med två familjebehandlare, en som började i april 
och den andra i augusti. Sedan dess har det tillfälligt varit fem familjebehandlare på plats. 
Under våren var en familjebehandlare sjukskriven på deltid och en annan har varit 
föräldraledig och kom tillbaka i oktober. Bemanningen har därför skiftat mellan två och fem 
familjebehandlare under året.  
I januari 2019 startade projektet Samverkansteamet med två anställda. Projektets syfte var 
att samverka mellan skola och socialtjänst i arbetet med ungdomar som har 
frånvaroproblematik. I april 2020 valde båda familjebehandlarna att avsluta sina 
anställningar och därför har projektet inte fortsatt.  

Under hösten har Familjeteamet lagt fokus på att uppdatera och utforma nytt 
informationsmaterial såsom broschyrer och affischer. Man har i samband med detta skickat 
ut material till olika verksamheter runt om i kommunen samt satt upp material offentligt.  

Familjeteamet har arbetat med riktlinjerna för verksamheten, som under hösten godkändes 
av Social- och arbetsmarknadsnämnden. I samverkan med övriga verksamheter inom Social- 
och arbetsmarknadsförvaltningen, har man börjat utforma en insatskatalog för kommunens 
stödinsatser. Även arbete med att utforma tydliga rutiner för alla insatser på Familjeteamet 
har påbörjats. 

Under hösten har tre anställda från Familjeteamet och Barn och familjeenheten genomgått 
utbildning i föräldrakursen ”Trygghetscirkeln” som är en kurs med fokus på anknytning. 
Under våren hölls en grupp och under hösten har totalt fyra grupper startats upp varav en är 
på arabiska och har genomförs digitalt.  Familjeteamet har fortsatt erbjuda individuella 
samtal i Trygghetscirkeln vid behov. Fler cirkelledare har lett till att fler kurser har kunnat 
erbjudas under hösten.  

 En familjebehandlare har under hösten genomgått utbildning i ”rePULSE” som är en kurs för 
impulskontroll. Efter detta har Familjeteamet kunnat erbjuda stöd i impulskontroll till barn, 
ungdomar och föräldrar.  

Två familjebehandlare har genomgått utbildning i modellen ”Efter barnförhöret” för att 
kunna erbjuda krisstöd till barn och föräldrar efter barnförhör. Två familjebehandlare har 
även gått utbildning inom området sexuella övergrepp och i metoderna ”ÖSFT – 
övergreppsspecifik samtalsbehandling” och ”Sköldis” som är behandlingar för barn och unga 
med sexuella beteendeproblem och deras föräldrar. 

Familjeteamet bedriver verksamheten Tåget, vilket är en barngrupp för barn med någon i sitt 
nätverk som har/haft beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Familjeteamet startade 
under våren även upp en ungdomsgrupp (13+) men gruppen har inte startats under hösten 
då det inte inkommit några ungdomar. Barngruppen, inriktad mot åldersgruppen 6-12 år, har 
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däremot varit aktiv hela året. Barn- och ungdomsverksamheten sker 8 träffar per termin, ett 
tillfälle per vecka, med uppehåll under skollov.  

Under sommaren utökade Familjeteamet sin samverkan med Stegen då personal från båda 
enheterna satt tillsammans i Stegens lokaler. Detta underlättade planering och samverkan 
samt kontakt med klienter och information om Familjeteamets verksamhet. Barngruppen 
Tåget har vid ett tillfälle varit på besök i Stegens lokaler, barnen fick då träffa personal, ställa 
frågor och få mer information kring Stegens verksamhet.  

Analys 
Svårigheter att samordna förväntningarna från två olika förvaltningar till tydliga mål och 
planer har saknats. Detta kan ha varit en av anledningarna till att medarbetarna i 
Samverkansprojektet sade upp sig innan projektet skulle avslutas i slutet av år 2020. 
Utifrån utbildning i Trygghetscirkeln samt ökade personalresurser har Familjeteamet kunnat 
starta upp fler föräldrakurser än tidigare år.  

Utifrån Covid-19 och smittspridningen i samhället har flera verksamheter ställt in och/eller 
dragit ner på verksamhet. Trygghetscirkeln har fortsatt digitalt. Barngruppen Tåget har 
fortsatt med sina träffar fysiskt då man bedömt att det är viktigt att barnen träffar varandra 
och för att få det stöd de behöver i sin svåra situation. Familjeteamet har inte kunnat delta i 
föräldrautbildning hos MVC och BVC som vanligt.  

Åtgärder för utveckling 
Det finns en plan att starta upp ytterligare fem grupper av Trygghetscirkeln under våren 
2021, varav två på andra språk, samt fortsätta erbjuda Tåget- barn och ungdomsgrupper. Det 
finns också en plan på att fortsätta marknadsföra Familjeteamets insatser på olika sätt, ha 
informationsträff med AMI om insatserna samt undersöka på vilket sätt man kan översätta 
informationsmaterial för att nå ut till fler.   

 
 
BVC/BMM-psykologerna 
Någon av psykologerna finns vanligtvis på plats i familjecentralen 3 dagar i veckan. De har 
medverkat i Barnhälsoteam, haft återkommande konsultationstillfällen med BVC- och BMM-
sköterskorna var 6:e vecka samt enskilda konsultationer med dem vid behov. Eftersom vi 
finns under samma tak har också erfarenhetsutbyte kunnat ske snabbt mellan psykologer 
och övrig personal i familjecentralen. Under året har många möten skett digitalt pga. 
restriktionerna kring Covid-19.  
 
Analys 
BVC/BMM-psykologernas arbetsfält är länsövergripande vilket medför att psykologerna 
tillhör flera arbetsplatser. I Hallsberg arbetar de 3 dagar i veckan vilket kan försvåra 
möjligheten att vara lika delaktiga som övriga medarbetare i familjecentralen. Möjlighet att 
utbyta erfarenhet med olika yrkeskompetenser är en av familjecentralens styrkor.  
 
Åtgärder för utveckling 
Det är extra viktigt med information och att man tar tillvara möjligheter för samarbete och 
trivsam gemenskap. 
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Öppna förskolan 
Under våren slutade fritidspedagogen i Öppna förskolan och ersattes av en kurator. Under 
hösten tillsattes en ny förskollärare i Öppna förskolan som också tar över samordnarsvaret 
from januari 2021.  
Under 2-månaders perioden 8 januari – 9 mars hade Öppna förskolan ordinarie verksamhet 4 
dagar i veckan inomhus. Antal besökare under denna period var i snitt 19,1. Den 11 mars 
kom Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring Covid-19. 
Under den efterföljande 2-månaders perioden 10 mars – 10 maj hade Öppna förskolan 
verksamhet utomhus. Man träffades 4 dagar i veckan med undantag för 7 dagar då personal 
var sjuk samt 1 helgdag. Antal besökare under denna period var i snitt 1,8. En minskning med 
cirka 17 besök per dag mellan årets första 2 månader och de nästkommande 2 månaderna. 
Under sommaren, vecka 25 - 32 har Öppna förskolan haft verksamheten ute i en park, två 
förmiddagar i veckan. De första 3 veckorna ökade antalet besök till i snitt 14,6, för att sedan 
sjunka under de sista 5 veckorna med ett snitt på 2,2 besök. Snittet besök i sommar blev 6,9. 
 
På grund av pandemin har Öppna förskolan ökat den digitala informationen till 
vårdnadshavarna, främst via familjecentralens Facebook-sida. Personal i familjecentralen 
samt de informatörer som var inbjudna att komma till Öppna förskolan, har delat med sig av 
information via Facebook-sidan i stället för att träffas i Öppna förskolan. På det sättet har 
man nått fler vårdnadshavare, information på plats når ca 20 vårdnadshavare, medan 
Facebook- inläggen nått mellan ca 80- 870 personer. Möjlighet att ställa frågor har skett i 
kommentarsfälten. De flesta svar har gått tillbaka via familjecentralens Facebook- 
administratörer vilket gett en viss fördröjning av svaren.  
 
From v 33 öppnade Öppna förskolan åter upp sin verksamhet inomhus, förutom 
familjeaktiviteterna på tisdagar som fortfarande hölls utomhus med olika teman. De 
aktiviteter som hölls inomhus lockade mycket fler besökare än de hölls utomhus. Samarbetet 
med externa och interna aktörer togs delvis upp igen.  Familjeteamet, förskolerektor, 
tandhygienist, fysioterapeut samt fotograf var på besök i verksamheten. Alla dessa tillfällen 
lockade besökare dock var tillfället när fotografen var hos oss det mest välbesökta.  
 
Projektet Familjekraft 2.0 har påbörjats tillsammans med studieförbundet Bilda. Syftet med 
projektet är att, med Familjecentralen som arena, främja kvinnors etablering i det svenska 
samhället genom att erbjuda förbättrade språkkunskaper och samhällsinformation. Detta har 
lockat mammor med barn från olika kulturer. Träffarna, via Bilda, har ägt rum två dagar i 
veckan, tre timmar varje gång, och har innehållit olika teman samt träning av svenska 
språket. En kulturlots har anställts på 20 %, som leder gruppträffarna. Hon är också är med i 
Öppna förskolan två förmiddagar i veckan. Öppna förskolan har spelat en stor roll i 
rekrytering av deltagare till Familjekraft 2.0 och en viss ökning i antal tillfällen som familjerna 
kommit till Öppna Förskolan har märkts. 
 
5 november kom nya lokala allmänna råd gällande Covid-19 i Örebro län. Detta innebar att 
Hallsbergs kommun beslutade att stänga Öppna förskolan. För att ändå nå ut till våra 
vårdnadshavare och barn har vi kontinuerligt delat information och öppnat upp för mer 
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kontakt på vår Facebooksida samt via telefon. Vi har också erbjudit pysselpåsar, som funnits 
för avhämtning utomhus. 
Antal besök under året var 1308, i snitt 9. Under 2019 var antal besök under året var 3365, i 
snitt 23,3. 
 
Analys 
Det faktum att personalen i Öppna förskolan har bytts ut har inte hindrat familjerna att 
besöka oss och att våga söka stöd. Vårdnadshavarna valde i mycket stor utsträckning att 
stanna hemma med sina barn under den första perioden av pandemin. Det faktum att 
familjerna erbjöds verksamhet utomhus, som kan upplevas som tryggare gällande smittrisk, 
förändrade inte valet att stanna hemma under den här tiden. Ökning av den digitala 
informationen verkar vara en framkomlig väg för att nå många vårdnadshavare. Fördel – man 
tar del av informationen när man vill och man når många. Nackdel – begränsad möjlighet att 
få svar på frågor direkt. Vi har sett att information från oss på familjecentralen i Hallsberg har 
nått många fler familjer än den allmänna informationen som vi delat. Det verkar som att 
information som är nära familjerna, når fler.  
Det vi kunde se när vi åter öppnade vår ordinarie verksamhet inomhus var att det fanns ett 
behov att komma till Öppna förskolan för att träffas. Dels kom besökare som varit hos oss 
tidigare men också nya familjer. Då vi hade familjeaktiviteter utomhus var det svårt att locka 
besökare. 
Familjekraft 2.0 har genom sina regelbundna träffar uppmuntrat flera kvinnor med annan 
kulturell bakgrund än den svenska, att komma lite oftare till Öppna förskolan. Vår kulturlots 
har fungerat som en länk, då hon träffat kvinnorna i sin grupp som sedan också kommit till 
Öppna förskolans verksamhet de dagar hon varit där. Man har sedan också fortsatt att 
komma till Öppna förskolans verksamhet vid andra tillfällen. Öppna förskolan i sig har också 
kunnat rekrytera kvinnor till Familjekraftgruppen. Behovet av kontinuerlig information om 
det svenska samhället och träning av svenska språket har tydligt visat sig och varit uppskattat. 
 
 Åtgärder för utveckling 
Använda mer digitala media kombinerat med information på plats i Öppna förskolan. Ett 
Instagramkonto är på gång att startas upp, då vi tror att vi kan nå ytterligare en målgrupp via 
denna kanal. Vi följer upp hur vi fortsätter våra familjeaktiviteter på tisdagar.  
När det gäller Familjekraft 2.0 vill vi nå ut och stärka samverkan med externa aktörer för att 
nå ut till målgruppen och vara synliga i samhället.  
Det är också viktigt att hela familjecentralen kan använda sig av vår kulturlots.  
 
 
Samverkan internt 
Personalens morgonmöten, varannan vecka, håller medarbetarna uppdaterade om nyheter, 
är ett forum för information, internt beslutsfattande samt att vi få en förståelse för varandras 
verksamheter. Under hösten ändrade vi tillfälligt tiden för morgonmötet från 1 timme till 30 
min för att möjliggöra att andra regelbundna möten kunde genomföras.  På grund av de 
allmänna råd som kom för Örebro län om att vi var och en bör avstå att delta i fysiska möten, 
beslutades att inte ha morgonmöten under en kortare period i slutet av året i samma form 
som tidigare. Vi valde då att skicka info mellan medarbetarna via mail.  
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Gemensamt APT för alla medarbetare på Familjecentralen har hållits 9 mars samt 14 
september. 
En modell för tidig upptäckt av, och samverkan kring, familjer i riskzon är påbörjad, där en 
grupp är utsedd och har haft sitt första möte. Detta följs upp på planeringsdagen i januari. 
Genom projektet Familjekraft 1.0 har personalen på familjecentralen, samt delar av 
elevhälsan, deltagit i en gemensam fortbildningseftermiddag 31 augusti, temat var 
integration.  
Besök i varandras gruppverksamhet sker vanligtvis regelbundet och har ändå funnits kvar 
som målsättning under perioder då besöken inte kunnat genomföras under vissa delar av 
våren och hösten. Lotsning av familjer till varandras verksamheter sker ständigt. 
 
Analys 
Våra morgonmöten är viktiga för familjecentralens medarbetare då vi får tillfälle att utbyta 
information och fatta gemensamma beslut. En inskränkning av tiden eller bristen på 
gemensam fysisk träff riskerar att alla inte blir delaktiga i gemensamma beslut och 
information då tiden blir för kort.   
Enhetligt sätt att bemöta familjer och gemensam kunskap bland medarbetarna är viktigt.  
Med gemensam modell för samverkan kring familjer i riskzon blir det lättare att ge familjer 
ett likvärdigt stöd om/när de som bäst behöver familjecentralens tjänster. 
Utifrån Covid-19 och smittspridningen i samhället har det inte varit genomförbart att delta i 
varandras verksamheter fullt ut som tidigare.  
 
Åtgärder för utveckling 
Fortsätta med gemensamma utbildningar för att få en gemensam grund inom våra olika 
verksamheter. 
Fortsätta arbetet med samverkansmodellen för tidigt stöd för familjer i riskzon. 
Fundera kring hur vi samverkar mellan verksamheterna i tider då vi inte kan besöka 
varandras verksamheter fysiskt som tidigare.  
Det är önskvärt att all personal i familjecentralen får möjlighet till HBTQ- diplomering eller 
certifiering. 
 
 
Samverkan externt 
Många möten som i vanliga fall brukat ske på plats har ändrats till digitala möten på grund av 
pandemin.  
Det låga besökarantalet, främst i öppna förskolan, har gjort att besökarenkäten i samverkan 
med Region Örebro Län och länets familjecentraler har skjutits fram till i hösten. 
Denna genomfördes vecka 42 – 45 och skedde i digital form. Vårdnadshavare från Hallsbergs 
familjecentral deltog i enkäten. Den tidigare använda Hallsbergs-enkäten, i pappersform, gav 
ett hundratal svar medan den digitala enkäten år 2019 endast gav 38 svar och år 2020 gav 29 
svar. Trots detta hade Hallsberg högst antal svarande av länets familjecentraler. Enkätsvaren 
visade även detta år att besökarna känner sig nöjda med det bemötande och det stöd som 
de får i familjecentralen. 
I Barnhälsoteam en gång per månad samverkan BVC, barnspecialistläkare, familjeteam, 
BVC/BMM-psykolog, socialtjänst och förskolans rektorer och specialpedagoger kring barn i 
behov av särskilt stöd. 
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I projektet Familjekraft 2.0  har samverkan skett med studieförbundet Bilda. 
På måndagar har en medarbetare från Svenska kyrkan deltagit i Öppna förskolan. Syftet har 
varit att kyrkan kan få kontakt med familjer som kan behöva stöd av kyrkans verksamheter 
samt ett informationsutbyte mellan verksamheterna. 
Sydnärke folkhälsoteams tjänster har använts för att hålla i/ rådfråga vid familjecentralens 
två årliga planeringseftermiddagar.  
Samordnaren har deltagit i 4 regionala lär-seminarier för samordnare samt 2 nätverksträffar 
för samordnarna i sydnärke. En extra träff via Skype kring Covid-19 hölls 8 september. 
Samordnaren deltog även i ett webbinarium ” Barn som lever nära våld”.  
Öppna förskolans personal deltog i Barnrättsdagarna 14 och 15 december. 
Styrgruppen har träffats 6 mars och 4 september. 
Gemensamma arbetsplatsträffar skedde 9 mars och 14 september.  
Det önskade samarbetet med Familjerådgivningen har ännu inte tagits upp utan är på 
planeringsstadiet. Från Familjerådgivningens sida finns det en idé om att det skulle vara 
möjligt att besöka en länsdel/halvår, detta håller på att samordnas.  
Information om Öppna förskolans aktiviteter skickas regelbundet ut till bl.a. förskolor, 
biblioteket, socialtjänsten, Stegen. 
 

Analys 
Då vi under pågående pandemi ska undvika fysiska möten, har en del ställts in men många 
sker numera digitalt. Detta kräver att vi har digital utrustning som fungerar på ett bra sätt.  
Enkät i digital form underlättar sammanställning av svar och ger en bredare bas för 
jämförelse mellan olika familjecentraler i länet. En nackdel är att de flesta av 
familjecentralens verksamheter inte har tidsutrymme för att låta vårdnadshavarna svara på 
enkäten under besöken. Det medför att vårdnadshavarna glömmer bort att svara. Samsynen 
kring bemötande och sammanhållningen bland personalen visar sig i besökarenkäten. Många 
nöjda besökare även detta år.  
Barnhälsoteamet är ett bra forum för att utnyttja allas kompetenser till gagn för barn i behov 
av särskilt stöd och dess familjer.  En förståelse för betydelsen av samverkan i 
familjecentralen och att se dess möjligheter är viktig för både medarbetare, chefer och 
beslutsfattare. 
 
Åtgärder för utveckling 
En förutsättning för att kunna delta/ hålla i digitala möten behöver vi ha både kunskap och 
rätt teknik som fungerar. En inventering av detta bör göras.  
Ge möjlighet för fler att svara på föräldraenkäten genom Ipad/ dator i väntrummet samt i 
Öppna förskolan. Ha enkäten aktiv under längre period samt ev även i pappersform för att få 
fler svar.  
Fortsätta att samarbeta på flera olika plan. 
Önskvärt att nå även fritidshemmen med familjecentralens aktiviteter. 
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Bilagor: 
 
Årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet  
 
Principöverenskommelse för Region Örebro Län och kommunerna i Örebro län/2018 
 
Föräldraenkät- Familjecentralen i Hallsberg 
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Inledning   
 
 
Vad är och varför en familjecentral? 
 
 Definition av familjecentral 
”En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande, och stödjande samt riktar sig till föräldrar och 
barn. Verksamheten bör minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande 
arbete. Familjecentraler kännetecknas av samordning av gemensamma resurser för att möjliggöra tvär-samverkan. Familjecentraler ska fungera 
som en mötesplats för föräldrar och barn och verksamheten anpassas efter målgruppens behov.” Definition hämtat från Föreningen för 
familjecentralers främjande. 
 
 Lagrum, styrdokument och sekretess 
Skolans och förskolans verksamhet styrs i enlighet med skollag (2010:800). Socialtjänstens verksamhet regleras enligt socialtjänstlagen 
(2001:453). Hälso- och sjukvårdens verksamhet regleras i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
Syftet med familjecentralen, målgrupp och inriktningsmål har inhämtats ur ”Regional samverkan för familjecentral” 2018 10 05. 
Samtlig personal på Familjecentralen är anmälningsskyldiga enligt ”14.kap 1§ Socialtjänstlagen” om de får kännedom om eller misstänker att 
barn far illa. Orosanmälan ska ske genast och orosanmälan lämnas till social- och arbetsmarknadsförvaltningens myndighetskontor. 
På Familjecentralen råder sekretess inom och mellan de enskilda verksamheterna. Sekretessen kan hävas efter inhämtande av samtycke. 
Familjecentralens arbete överensstämmer också väl med regeringens definition av föräldrastöd: 
”En aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala 
nätverk ”Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för alla”, SOU 2008:131 
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Beskrivning av verksamheten 

På Hallsbergs familjecentral arbetar: 

3 barnmorskor (BMM), 

3 distriktssköterskor (BVC) 

4 socionomer, familjebehandlare (Familjeteamet),  

1 förskollärare (Öppna förskolan) varav en del av tjänsten är samordningstjänst 

1 kurator (Öppna förskolan) 

Barnpsykolog från BMM/BVC finns tillgänglig 3 dagar i veckan. 

BVC-läkare samt BMM-läkare finns tillgängliga en dag varannan vecka. Specialistbarnläkare finns till gänglig en dag i månaden. 

 

Familjecentralens organisation 
Familjecentralen invigdes 4 maj 2015. Fokus har alltid varit att skapa ett gott arbetsklimat i och mellan de olika verksamheterna. Vi har steg för 

steg utvecklat samverkan mellan verksamheterna och vi knyter fler och fler kontakter för samverkan med aktörer utanför familjecentralen. 

Verksamheterna styrs av huvudmännen Hallsbergs kommun och Region Örebro Län som samverkar utifrån överenskommelsen Regional 

samverkan för familjecentral 2018 10 05. 

 Familjecentralen består av fyra delorganisationer med respektive mål, riktlinjer och chefer. Dessutom har Hallsbergs familjecentral 

gemensamma mål med grund i Regional samverkan för familjecentral. Två gånger per år träffas styrgruppen för utbyte av information och för 

att fatta beslut om verksamhetens inriktning. Styrgruppen består av kommundirektör, förvaltningschefer, verksamhetsnära chefer samt 

samordnare. Medarbetare i familjecentralen deltar i mån av tid. Tre av de verksamhetsnära cheferna träffar samordnaren två gånger per år i en 
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ledningsgrupp där man följer upp fattade beslut från styrgruppen. Arbetsplatsträffar med de chefer som är närmast verksamheten och all 

personal, hålls två gånger per år. Medarbetarna och samordnaren träffas varannan måndagsmorgon i morgonmöte. Här informerar man 

varandra om nu-läget i våra verksamheter, fattar interna beslut och tar del av ny information via samordnaren.   

Öppettider för familjecentralen är vardagar kl. 8.00-16.30 men tider för de enskilda verksamheterna, såsom Öppna förskolan, BMM/BVC-

psykologerna och Familjeteamet, kan variera. 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet 

Vi erbjuder vårdnadshavare att delta i en enkät som är tillgänglig via webb. Enkäten är gemensam för familjecentralerna i Örebro län och är 

tillgänglig en gång om året. Hallsbergs familjecentral erbjuder enkäten på hösten. Resultaten av enkäten blir en del av underlaget i personalens 

utvärderingar/planeringar som genomförs två gånger per år.  För att arbeta systematiskt mäter också Hallsbergs familjecentral graden av 

personalens interna samverkan genom att ibland använda ”Självreflektionsinstrumentet för familjecentraler” vid utvärderingarna. Vi utvärderar 

också genom gruppdiskussioner där vi gör en gemensam utvärdering/analys av målresultaten utifrån våra reflektioner. Vid de två utvärderings-

eftermiddagarna planeras också kommande termins delmål. Delmålen har sin grund i nedanstående, övergripande mål och de redovisas i 

handlingsplaner. På personalens gemensamma morgonmöten varannan vecka reflekteras också målen kontinuerligt.  I utvärderings/planerings-

träffarna är Sydnärke folkhälsoteam en viktig samarbetspartner. I samråd med samordnaren ansvarar folkhälsoteamet för arbetsgången på 

utvärderings/planerings-träffarna. I slutet av året deltar personalen även i en länsövergripande undersökning, sk. Spindelmätning som visar 

upplevd grad av samverkan vid länets familjecentraler.  Våra delmål har sin grund i nedanstående mål och redovisas genom de 

handlingsplaner som är bifogade sist i det här dokumentet. 
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 Mål 1 – VAD?  

Familjecentralen ska arbeta aktivt för att främja och stärka samspel och anknytning mellan föräldrar och barn.  

 

Aktivitet – HUR                                                                                         Ansvar-VEM 

Föräldragrupper                                          BVC, BMM 

Råd och stödsamtal                                         Samtliga 

 Babymassage                                                                   BVC 

 
Sånger och lekar                                        Öppna förskolan 

Aktiviteter med föräldrar och barn                                                     Öppna förskolan 

Familjebehandling                                         Familjeteamet                                                                                                                           

Direkt föräldrastöd                                        Öppna förskolan, BVC 
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Mål 2 – VAD? 

Familjecentralen ska erbjuda ett lättillgängligt stöd och vara ett kunskaps och informationscenter.  

 

Aktivitet – HUR?                                                                                       Ansvar-VEM 

 

Föräldraskapsutbildning                 BMM, BVC, Familjeteamet, ICDP i ÖF 

Föreläsningar/information (externa aktörer)                                    Öppna förskolan 

                                                                                                                                                                               
 Baby massage                BVC 

 Besök i ÖF                                                                                                 BVC/BMM 

                                                                                                                                        

  HLR-kurser                                                                  Öppna förskolan 

  Besök i föräldrautbildningar                                                               Familjeteamet              

  Råd och stöd                                                                                           Familjeteamet 

 

Verksamheterna inom Familjecentralen kan hjälpa föräldrar att få kontakt med 

 en annan   verksamhet i Familjecentralen på ett enkelt sätt.        Alla 

Tydliga öppettider för respektive verksamhet.                                  Alla 
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Tydlig information på hemsidan, Facebook                                        Alla 

Samordning (BVC/Förskola/Skola – familjestöd) för barn/elever i början av 

 en ogynnsam utveckling                                                                        Alla 

                                                                                                                                            

Familjecentralen fungerar som en mötesplats              Alla 

Möjlighet till läkarkontakt via BVC och BMM                                    BVC/BMM 

Möjlighet till psykologkontakt med BMM/BVC psykolog 

 utifrån konsultation från BVC                                                               BVC/BMM 

 

 

Mål 3 – VAD? 

Familjecentralens verksamheter ska samverka internt och externt och arbeta för att tidigt identifiera familjer i behov av 
stöd samt gemensamt följa utvecklingen hos barn och deras familjer som visar tecken på ogynnsam utveckling.  

 

Aktivitet – HUR?                                                                                                      Ansvar – VEM?     

 Internt 

Gemensam teoretisk grund för alla verksamheter  

(Barnkonventionen, risk och skyddsfaktorer, ICDP, jämlikt föräldraskap), 

 som underlättar vid samverkan internt.                                                                     Alla   
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BMM, BVC och Familjeteamet går in i Öppna förskolans verksamhet 

 och pratar utifrån olika tema. Öppna förskolan besöker Trygghetscirkeln.        Alla 

 

Familjeteamet och Öppna förskolan går in i föräldragrupper på 

 BMM och BVC och pratar utifrån olika tema.                                                           Alla 

 

Alla verksamheter lotsar vårdnadshavare till de verksamheter i  

Familjecentralen som bäst kan hjälpa dem med 

 deras önskemål och behov om stöd och hjälp.                                                        Alla 

 

Nära samverkan utifrån en samverkansmodell  

för tidigt stöd för familjer i riskzon.                                                                            Alla                                    

 

Externt 

Nära samverkan utifrån en samverkansmodell med förskola/skola.                 Alla 

Öppna förskolan bjuder in olika aktörer 

 till öppna förskolans verksamhet.                                                                           Öppna förskolan 

 

Page 113 of 156



                                                                                                               
 

                                                                                                

 
 
I verksamhetsberättelsen kommer resultaten av varje års arbete att redovisas.  
 
 
 
Bilaga: 
 
 Handlingsplan/ delmål för Hallsbergs familjecentral våren 2021, Sydnärke folkhälsoteam 
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1. Bakgrund
Örebro län har en lång historia av samverkan kring lärprocesser och erfarenhetsutbyte för utvecklingen 
av länets arbete med föräldraskapsstöd där familjecentralen är en stor del. Länet har sedan 2008 en 
principöverenskommelse mellan tidigare Örebro läns landsting och länets kommuner i arbetet med 
samverkan i familjecentral som reviderades 2010.

Samarbetet mellan Region Örebro län och kommunerna beskrivs i en Överenskommelse om 
samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan 
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län (2018). Samverkan ska kännetecknas av:

 ett gemensamt ansvarstagande för invånarnas bästa 
 en tillitsbaserad samverkan mellan kompetenta medarbetare så att länsinvånarna upplever 

insatserna som en välfungerande helhet, oavsett vilken av parterna som utför insatsen 
 ett respektfullt bemötande mot både länsinvånare och medarbetare som skapar trygghet i 

vårdkedjan

Samverkan inom detta område mellan Region Örebro län och länets kommuner stödjs av 
Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa som gäller 2018-2023.

En viktig utgångspunkt i strategin, Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län – regional 
utvecklingsstrategi 2018-2030, är barn och unga och alla barns rätt till en trygg uppväxt. Barns och 
ungas uppväxtvillkor är ett prioriterat område för att nå folkhälsomålet: att skapa förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter 
både ut i från barnrättsperspektiv,  barnperspektiv och barnets egna perspektiv. Det är viktigt att stärka 
förutsättningarna för alla barn och unga – flickor och pojkar – att kunna gå vidare till studier och 
arbete. När barn och unga är trygga kan de växa upp till vuxna som känner tillit och som kan ta tillvara 
sina möjligheter.

2. Familjecentralens uppdrag
Familjecentralen riktar sig till blivande vårdnadshavare, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn 0-
6 år. Den är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. En familjecentral är en 
samlokaliserad verksamhet som innehåller mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete. 

En familjecentral kan också erbjuda stöd till barn och vårdnadshavare och andra vuxna med barn 7 år 
och uppåt. Samverkan sker då mellan socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete, skolans 
elevhälsoteam, ungdomsmottagning och andra aktörer.

Familjecentralens verksamhet genomsyras av FN:s konvention om barnets rättigheter utifrån 
barnrättsperspektiv,  barnperspektiv och barnets egna perspektiv.
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Familjecentralen är en generell verksamhet som erbjuder förebyggande och hälsofrämjande insatser 
från olika professioner samt är en mötesplats för familjer med barn. Parterna ska utifrån barn och 
familjers behov skapa en verksamhet som utgår från ett befolkningsperspektiv med hög tillgänglighet. 

Familjecentralen är en verksamhet i syfte att främja en god hälsa och utveckling hos blivande familjer, 
barn, vårdnadshavare eller andra vuxna med barn bland annat genom att:

 skapa arbetsformer där vårdnadshavare, andra vuxna och barn är delaktiga
 erbjuda lättillgängligt stöd
 stärka det sociala nätverket runt barn, vårdnadshavare och andra vuxna
 stärka anknytningen mellan vårdnadshavare, andra vuxna och barn
 vara ett kunskaps- och informationscentrum
 främja barnets språkutveckling
 stödja ett jämställt föräldraskap
 ha upparbetade samarbetsformer med samhällets övriga aktörer som arbetar med barn

Familjecentralen ska utgöra plattform för tidig upptäckt och tidiga insatser.

3. Parter i överenskommelsen
Denna överenskommelse har tecknats mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län och 
utgör en grund för samverkan om familjecentral. Överenskommelsen är beslutad i Chefsgrupp för 
samverkan social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning.

4. Giltighet
Överenskommelsen gäller från och med 21 september 2018 och tillsvidare. 

Som komplement till denna överenskommelse ska lokala avtal finnas  som reglerar ekonomiska 
åtaganden för parterna,  verksamhetens ledningsstruktur och uppdrag, respektive parts ansvarsområde, 
samordnarens roll och mandat samt finansiering av gemensamma resurser och utveckling.

5. Överenskommelsens syfte och mål
Syftet med denna regionala överenskommelse är att:

 skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat samarbete gällande familjecentraler i Örebro län
 stärka länets hälsofrämjande och förebyggande hälsoarbete för blivande vårdnadshavare och 

barnfamiljer
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 stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
 stärka arbetet med jämlikt och jämställt föräldraskap

Överenskommelsen ska också stödja processer för start av nya familjecentraler. Ett mål är att minst en 
familjecentral ska finnas i varje kommun.

Överenskommelsen ska ligga till grund för samverkan i familjecentral på regional och lokal nivå. 
Samverkan på lokal nivå regleras i separata avtal.

6. Gemensamma åtaganden
Den regionala samverkan enligt denna överenskommelse stödjs och följs av en strategisk arbetsgrupp 
för familjecentralsutveckling. Arbetsgruppen utses av Chefsgrupp för samverkan social välfärd och 
vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och kompetensförsörjning. Arbetsgruppen träffas 
två gånger per år.

Diskussioner om start av nya familjecentraler sker i första hand  lokalt.  Om behov finns lyfts frågan 
till den strategiska arbetsgruppen.  

Den regionala samverkan enligt denna överenskommelse stödjs operativt av utvecklingsledare på 
Område välfärd och folkhälsa och av verksamhetsutvecklare  från mödra- och barnhälsovården. 

Regelbundna mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte ska anordnas.

Utifrån tillgången till gemensamma relevanta utdata från familjecentralerna ska resultat årligen 
sammanställas av ovanstående arbetsgrupp.

7. Uppföljning
Den strategiska arbetsgruppen för familjecentralsutveckling enligt ovan följer regelbundet upp denna 
överenskommelse.

En årlig sammanställning och analys av statistik och annan utdata från familjecentralerna redovisas till 
Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård samt Tjänstemannastöd för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning.
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Föräldraenkät - Familjecentralen i Hallsberg 

 
Välj den familjecentral som du går till: 

Namn  Antal  %  

Askersund  0  0  

Degerfors  0  0  

Hallsberg  29  100  

Hällefors  0  0  

Karlskoga  0  0  

Kumla  0  0  

Laxå  0  0  

Lekeberg  0  0  

Lindesberg  0  0  

Ljusnarsberg  0  0  

Nora  0  0  

Örebro - Baronbacken  0  0  

Örebro - Brickebacken  0  0  

Örebro - Odensbacken  0  0  

Örebro - Oxhagen  0  0  

Örebro - Varberga  0  0  

Örebro - Vivalla  0  0  

Örebro - Ängen  0  0  

Total  29  100  
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Vilket år är du född? 

Namn  Antal  %  

1959 eller tidigare  0  0  

1960-1964  0  0  

1965-1969  0  0  

1970-1974  0  0  

1975-1979  1  3,8  

1980-1984  3  11,5  

1985-1989  11  42,3  

1990-1994  6  23,1  

1995-1999  3  11,5  

2000-2004  0  0  

2005 eller senare  2  7,7  

Total  26  100  

 

 

 

 

 

Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Kvinna  28  96,6  

Man  1  3,4  

Annat  0  0  

Total  29  100  
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Var är du född? 

Namn  Antal  %  

Sverige  23  79,3  

Övriga Norden  0  0  

Övriga Europa  1  3,4  

Utanför Europa  5  17,2  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
Vilket postnummer har du på din bostadsadress? 

69430  

69436  

69433  

69434  

69435  

69431  

69436  

69435  

69437  

69431  

69435  

69433  

69435  

69434  

69430  

69450  

69431  

69431  

69432  

69472  
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69696  

69495  

69437  

69430  

69472  

69434  

69436  

69430  

69495  

 

Vilken är den högsta utbildningen du har? 

Namn  Antal  %  

Mindre än 9-årig grundskola  0  0  

9-årig grundskola  2  6,9  

2-årigt gymnasium eller yrkesskola  2  6,9  

3-4-årigt gymnasium  8  27,6  

Universitets- eller högskoleexamen (3 år 
eller mer)  

15  51,7  

Annan utbildning:  2  6,9  

Total  29  100  

 

 

 

 
 

Annan utbildning:  

Ky utbildning  
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Vilken är din nuvarande sysselsättning? Du kan kryssa i mer än en ruta. 

Namn  Antal  %  

Arbetar som anställd eller egen företagare  16  55,2  

Tjänstledig  0  0  

Föräldraledig  16  55,2  

Studerar, praktiserar  3  10,3  

Arbetssökande  1  3,4  

Ålderspensionär  0  0  

Sjuk-/aktivitetsersättning (förtids-
/sjukpensionär)  

0  0  

Långtidssjukskriven (mer än 60 dagar)  0  0  

Annat:  1  3,4  

Total  37  127,6  

 

 

 

 

 

Vilken personal på familjecentralen har du besökt under det senaste året? Du kan kryssa i mer än en 
ruta. 

Namn  Antal  %  

Barnmorska  19  65,5  

BVC-sjuksköterska  22  75,9  

Kurator/familjebehandlare  2  6,9  

Pedagog (öppna förskolan)  9  31  

Psykolog  3  10,3  

Total  55  189,7  
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Hur ofta kommer du till familjecentralen: 

Namn  Antal  %  

2-4 gånger i veckan  1  3,4  

1 gång i veckan  5  17,2  

1 gång varannan vecka  4  13,8  

1 gång i månaden  13  44,8  

1 gång varannan månad eller ännu mer 
sällan  

6  20,7  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
Är du nöjd med ... 

- familjecentralens öppettider 

Namn  Antal  %  

Ja, helt nöjd  22  75,9  

Ja, ganska nöjd  6  20,7  

Nej, inte alls nöjd  1  3,4  

Total  29  100  
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- personalens tillgänglighet (lätt/svårt att få kontakt med personalen) 

Namn  Antal  %  

Ja, helt nöjd  19  70,4  

Ja, ganska nöjd  7  25,9  

Nej, inte alls nöjd  1  3,7  

Total  27  100  

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Lätt  

Hade önskat att det gick att skicka meddelande via 1177  

Tänker då på öppna förskolan då vi har restid så det är knappt värt att åka dit för sen är det mat och sovning 
(mina barn sovit kl11 (dagis tider) . Ett tag sov lilla halv10 och 14 och stora 11. På den tiden man var föräldra 
ledig och behövde mest sällskap men fick oftast inte ihop det.  

 

Tycker du att det är lätt eller svårt att ta dig till och från familjecentralen från din bostad? 

Namn  Antal  %  

1 - Mycket lätt  19  65,5  

2  5  17,2  

3  4  13,8  

4  0  0  

5 - Mycket svårt  1  3,4  

Total  29  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  1,59  

Median  1  
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Förklara gärna varför det är lätt eller svårt:  

Nära där vi bor  

Bra parkering  

Det finns en buss och Det är nära  

Bara att promenera (20 min) eller ta bilen  

Bor relativt nära så det tar ca 5-7 min med bil men skulle kunna gå oxå men då tar det ca 30-40 min  

Jag bor på gångavstånd. Och skulle bil behövas finns det massor av parkeringar.  

Kan både cykla, gå eller åka bil.  

Vi bor nära  

Med bilen  

Barnen främst ena hatar åka bil och vi har ca 25min biltid.  

Har bil  

Det är smidigt men finns ingen parkering för barnvagn vilket gör det omständigt. Man behöver ta bil trots kort 
avstånd.  

Har gångavstånd, perfekt.  

 

Kan du/ni påverka innehållet i verksamheten på familjecentralen? 

Namn  Antal  %  

Ja. Ge exempel på hur:  8  34,8  

Nej  15  65,2  

Total  23  100  

 

 

 

 

 

Ja. Ge exempel på hur:  

Ge förslag  

Genom att delta i de delar som är intressanta för just mig o mitt barn. Hos BVC sköterskan kan vi prata om vad 
vi vill o saker vi funderar över. Vi kan gå till öppna förskolan när vi tycker att det passar och vi kan gå på de 
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kurser som erbjuds. På så sätt kan vi i alla fall påverka vilket innehåll vi tar del av. Så tror jag säkert att vi som 
föräldrar kan önska aktiviteter på öppna förskolan tex.  

De inkluderar en i verksamheten genom att berätta vad som är aktuellt och frågar ofta vad man själv vill och 
tycker.  

Personalen har alltid varit tillmötesgående.  

 

Hur upplever du att personalen på familjecentralen är mot dig och ditt/dina barn? 

- Jag känner mig ... ... välkommen 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  24  82,8  

I stor utsträckning  2  6,9  

I liten utsträckning  2  6,9  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  0  0  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... sedd 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  22  78,6  

I stor utsträckning  2  7,1  

I liten utsträckning  2  7,1  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  1  3,6  

Total  28  100  
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- ... trygg 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  25  86,2  

I stor utsträckning  1  3,4  

I liten utsträckning  2  6,9  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  0  0  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... respekterad 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  25  89,3  

I stor utsträckning  0  0  

I liten utsträckning  2  7,1  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  0  0  

Total  28  100  
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- Jag upplever att ... ... bemötandet är jämställt - dvs kvinnor och män bemöts likvärdigt 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  19  65,5  

I stor utsträckning  1  3,4  

I liten utsträckning  2  6,9  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  6  20,7  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... mitt/mina barn känner sig sedda 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  17  63  

I stor utsträckning  1  3,7  

I liten utsträckning  3  11,1  

Inte alls  0  0  

Vet inte  6  22,2  

Total  27  100  
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- ... mitt/mina barn känner sig delaktiga 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  16  57,1  

I stor utsträckning  3  10,7  

I liten utsträckning  2  7,1  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  6  21,4  

Total  28  100  

 

 

 

 

 
- ... mitt/mina barn känner sig trygga 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  16  61,5  

I stor utsträckning  4  15,4  

I liten utsträckning  2  7,7  

Inte alls  0  0  

Vet inte  4  15,4  

Total  26  100  
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- ... jag kan berätta om känsliga saker som påverkar mig och mitt/mina barn 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  18  66,7  

I stor utsträckning  4  14,8  

I liten utsträckning  5  18,5  

Inte alls  0  0  

Vet inte  0  0  

Total  27  100  

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Jag är nöjd  

Gäller öppna förskolan, gillade inte bvc-sköterskan  

Suveränt  

Barnen gillar inte bvc. Blir tvärtysta och totalvägrar göra nåt på bvc.  

 

Har du lärt känna någon annan förälder genom dina besök på familjecentralen? 

Namn  Antal  %  

Ja, men vi träffas bara på famljecentralen  7  24,1  

Ja, och vi umgås nu även utanför 
familjecentralen  

7  24,1  

Nej  15  51,7  

Total  29  100  
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På vilket sätt får du stöd i föräldraskapet av familjecentralens personal? 

- Jag får vägledning ... ... i mina frågor om mitt/mina barns hälsa och utveckling 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  17  58,6  

I stor utsträckning  4  13,8  

I liten utsträckning  3  10,3  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  4  13,8  

Total  29  100  

 

 

 

 

 
- ... i mina frågor om mitt föräldraskap 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  18  62,1  

I stor utsträckning  5  17,2  

I liten utsträckning  3  10,3  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  2  6,9  

Total  29  100  
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- ... om hur min partner och jag kan dela lika på ansvaret för vårt/våra barn (t ex när det gäller 
föräldraledighet, att dela på hushållssysslor) 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  14  50  

I stor utsträckning  2  7,1  

I liten utsträckning  6  21,4  

Inte alls  1  3,6  

Vet inte  5  17,9  

Total  28  100  

 

 

 

 

 
- ... i hur jag kan stödja mitt/mina barns språkutveckling 

Namn  Antal  %  

I mycket stor utsträckning  12  41,4  

I stor utsträckning  5  17,2  

I liten utsträckning  4  13,8  

Inte alls  1  3,4  

Vet inte  7  24,1  

Total  29  100  

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Personalen har inte jobbat där så länge så vissa frågor är svåra att svara på.  

Oftast goda lyssnare men dåligt med tips  
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Hur ofta läser du för ditt/dina barn? 

Namn  Antal  %  

Varje dag  16  61,5  

2-4 gånger i veckan  9  34,6  

1 gång i veckan  0  0  

Sällan eller aldrig  1  3,8  

Total  26  100  

 

 

 

 

 
Är det något annat som du vill berätta som vi glömt att fråga om? 

Nej  

Nej  

Gillar personalen på öppna förskolan men inte på bvc  

Nej  

Nej  

Är ju lite olika bemötande beroende på plats. Tex vägrar barnen ens prata på bvc men leker gärna på öppna 
förskolan.  

Nej  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 - Ekonomisk uppföljning februari 2021 
(21/SAN/61)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning feb 2021
 Månadsrapport feb 2021
 Övertid SAF 2019 - 2021

Paragrafen är justerad
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Ekonomisk uppföljning februari 2021

§ 36

21/SAN/61
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-03-10 Dnr:21/SAN/61 

Ekonomisk uppföljning februari 2021

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Ärendet 
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Ersättning för merkostnader på grund av sjukdomen 
Covid-19 kommer att erhållas även år 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport feb 2021

Övertid SAF 2019-2021
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-03-10

Månadsrapport feb 2021

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Ersättning för merkostnader på grund av 

sjukdomen Covid-19 kommer att erhållas även år 2021. 

Verksamhet (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avv Avv %

Förvaltningsgemensamt -3 288 -3 288 0 0,0%

Vård- och omsorgsboende -92 387 -92 387 0 0,0%

Hemtjänst -115 092 -115 092 0 0,0%

Verksamheten för funktionshindrade -82 107 -82 107 0 0,0%

Individ- och familjeomsorg -54 567 -54 567 0 0,0%
Arbetsmarknad och integration -5 162 -5 162 0 0,0%

Totalt -352 603 -352 603 0 0,0%

Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avv Avv %

Externa boende LSS -9 335 -9 335 0 0,0%

Placeringar IFO -16 966 -16 966 0 0,0%

Öppenvård IFO -7 261 -7 261 0 0,0%
Försörjningsstöd -7 516 -7 516 0 0,0%

Totalt -41 078 -41 078 0 0,0%

Investeringar (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avv Avv %

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%
Inventarier och data -1 100 -1 100 0 0,0%

Totalt -1 500 -1 500 0 0,0%

Personalkostnadskurvor
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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.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom
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Utfall 2021 Budget

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 50 tkr jämfört med samma 
period 2020. 

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar en budget i balans.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2019 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 3 3

Vård- och omsorgsboende 274 308 582

Hemtjänst 125 120 245

Verksamheten för funktionshindrade 100 132 233

Individ- och familjeomsorg 5 13 18

Arbetsmarknad och integration 0 0 0

Totalt 2019 505 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 081

SAF övertid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 215

Hemtjänst 133 129 263

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 271

Individ- och familjeomsorg 1 -14 -13

Arbetsmarknad och integration 4 1 6

Totalt 2020 382 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742

SAF övertid 2021 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2021/2020 Diff i % Diff 2021/2019 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0% -3 -100%

Vård- och omsorgsboende 265 333 598 383 178% 16 3%

Hemtjänst 88 135 223 -40 -15% -22 -9%

Verksamheten för funktionshindrade 68 146 214 -57 -21% -19 -8%

Individ- och familjeomsorg 0 0 0 13 -100% -18 -100%

Arbetsmarknad och integration 5 0 5 -1 0% 5 0%

Totalt 2020 426 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 040 298 40% -41 -4%

Övertid (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Övertid 2019 505 576 1 081

Övertid 2020 382 360 742

Övertid 2021 426 614 1 040

Differens 2021 och 2020 44 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298

Kommentar:
Övertiden har ökat med 298 tkr, motsvarande 40 % 
jan-feb 2021 jämfört med samma period 2020.

Övertiden har minskat med 41 tkr, motsvarande 4 % 
jan-feb 2021 jämfört med samma period 2019.

2021-03-09 20:35 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Inkommen fråga från (M), (C), (L), (KD), ställd till förvaltningschefen:
 I den granskning från kommunens revisorer, avseende  samverkan barn och unga som 
riskerar att fara illa, lämnas rekommendationer till Bildningsnämnden och Social- och 
arbetsmarknadsnämnden. Hur ser förvaltningschefen på arbetet med att åstadkomma ett 
fruktbart samarbete mellan Bildningsnämnd och Social- och arbetsmarknadsnämnd i denna 
fråga? Vad har åstadkommits och hur fortgår arbetet med att besvara revisionsrapporten?

Svar: Förvaltningscheferna har skrivit ett gemensamt svar på revisionsrapporten som är 
inlämnat till KS. 
 Samarbetet har flutit på bra mellan förvaltningarna. Vi är i slutfasen av att ta fram en ny 
gemensam samverkansplan.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna svaret från förvaltningschefen.

Paragrafen är justerad
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Frågor till ordförande/förvaltningschef

§ 37
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38- Information från förvaltningschef/områdeschef

Ärendebeskrivning
Information om nuläge Covid-19 och vaccinationer.

Information om kvalitetsledningssystem. Förvaltningen uppdaterar sitt 
kvalitetsledningssystem med hjälp av konsult som kommer att besöka nämnden på 
sammanträdet i april.

De som tidigare drivit cafét på Knuten har beslutat att inte fortsätta driva cafét. 
Förvaltningen tittar på annan lösning.

Öppenvården Stegen söker en ny personal. Tjänsten har inte kunnat tillsättas. En timanställd 
är för närvarande behjälplig.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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Information från 
förvaltningschef/områdeschef

§ 38
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39- Information om meddelanden

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att läsa på nämndens sammanträde:

1. Sammanställning av lägesbilder 2020 Örebro län.

2. Verksamhetsrapport alkoholhandläggning m.m. i Sydnärke 2020.

3. Samverkan kring barn och unga som riskerar att fara illa - revisionsrapport. 21/SAN/65

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om meddelanden.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
meddelanden.

Paragrafen är justerad
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Information om meddelanden

§ 39
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-03-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
1. Ordförandebeslut gällande förlängning av beslut om ledsagning till dagcentralerna. 
20/SAN/136

2. Delvis avslag på begäran enligt 26 kap 1 § OSL av utlämnande av handling. 21/SAN/80

3. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/80

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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