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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollet innehåller paragraferna §§76-84, §§87-97

Ordförande _________________________________________________________________
Peter Hörlin

Justerare _________________________________________________________________
Jane Svedhjelm

Sekreterare _________________________________________________________________
Josefin Bäck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-06-23
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2021-06-28 till och med 2021-07-20

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 76 Sammanträdets inledning
§ 77 Information från Kommunlex
§ 78 Ekonomisk uppföljning maj 2021
§ 79 Projekt måltidssituationen
§ 80 Information om sjuksköterskeorganisationen
§ 81 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende juni 2021
§ 82 Redovisning av uppdrag – genomlysning av organisation
§ 83 Handlingsplan samverkan för barnets bästa
§ 84 Ärendetyngdsmätning individ- och familjeomsorgen april 2021
§ 87 Statistik individ- och familjeomsorgen maj 2021
§ 88 Information om arbete med Arbetslinjen
§ 89 Svar angående granskning av missbruksvården i Hallsberg
§ 90 Svar till revisorerna i Hallsbergs kommun
§ 91 Enheten för förebyggande arbete
§ 92 Digitala inköp
§ 93 Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
§ 94 Information från förvaltningschef/områdeschef
§ 95 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 96 Meddelanden
§ 97 Redovisning av delegeringsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.

2. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll. Tilläggsärenden: två ärenden 
gällande umgängesbegränsning, sekretessmarkerade.

3. Närvaron framgår av protokollets framsida.

4. Jane Svedhjelm utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering 
äger rum den 28 juni kl 11:00. Olle Isacsson utses att tillsammans med ordförande justera §§ 
85-86 som direktjusteras.

5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 76
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77- Information från Kommunlex

Ärendebeskrivning
Lea Reinholdsson från Kommunlex informerar om arbetet med det nya 
kvalitetsledningssystemet. Muntlig information, inga handlingar skickas ut i ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 79) 
Ärendet dras endast på nämndens sammanträde. Beredningsutskottet lämnar därför 
ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

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 Kommunlex

§ 77
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 - Ekonomisk uppföljning maj 2021 
(21/SAN/61)

Ärendebeskrivning 
Genomgång av den ekonomiska uppföljningen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
prognostiserar en budget i balans.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 80) 
Ekonom Karin Björnram går igenom den ekonomiska uppföljningen för maj. 
 Beredningsutskottet föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

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 maj 2021
 Månadsrapport maj 2021
 Övertid SAF 2019 - 2021

Paragrafen är justerad
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Ekonomisk uppföljning maj 2021

§ 78

21/SAN/61
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-06-02 Dnr:21/SAN/61 
21/SAN/XX

Ekonomisk uppföljning maj 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. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter 
och kostnader på grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får 
täckning för de merkostnader som uppstår på grund av sjukdomen Covid-19.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport maj 2021

Övertid SAF 2019-2021
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-06-02

Månadsrapport maj 2021

Verksamhet (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -3 288 1 412 4 700 142,9%

Vård- och omsorgsboende -92 387 -93 887 -1 500 -1,6%

Hemtjänst -115 092 -116 292 -1 200 -1,0%

Verksamheten för funktionshindrade -82 107 -83 807 -1 700 -2,1%

Individ- och familjeomsorg -54 567 -55 367 -800 -1,5%
Arbetsmarknad och integration -5 162 -4 662 500 9,7%

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

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter och kostnader på grund av rådande 
pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får täckning för de merkostnader som uppstår på grund av sjukdomen Covid-19.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser intäkter från staten på grund av pandemin samt ofördelad budget.

Vård- och omsorgsboende: Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021. Inköp av hygienartiklar på grund av pandemin bidrar 
också till underskottet. Då det finns tomma lägenheter på boendena så visar även intäkter från bostadshyrorna underskott mot 
budget. Områdets kostnad för övertid är hög på grund av sjukdomen Covid-19. Höga sjuklönekostnader under perioden januari-
april har kompenserats med ersättning från staten.

Hemtjänst: Dagverksamheterna har varit stängda från årets början och därmed genererat ett överskott till området. Andra 
enheter har dock haft höga personalkostnader under denna period med mycket timavlönad personal och övertid. Detta beror 
bland annat på stora behov som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Höga sjuklönekostnader under perioden januari-
april har kompenserats med ersättning från staten.

Verksamheten för funktionshindrade: Köp av en ny plats på ett externt boende för LSS genererar ett budgetunderskott. 
Personlig assistans beräknar ett budgetunderskott, då det finns brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger. 
Brukare på gruppboende som kräver extra mycket resurser, bidrar också till områdets underskott. Höga sjuklönekostnader under 
perioden januari-april har kompenserats med ersättning från staten.

Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för försörjningsstöd och placeringar är högre än budget och genererar underskott. Då 
öppenvården beräknar ett överskott och områdets personalkostnader prognostiseras med överskott på grund av vakanser och 
sjukskrivningar, så beräknas hela området totalt redovisa ett underskott med 800 tkr.

Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar ett budgetöverskott, då verksamheterna som de beredskapsanställda arbetar med 
går bättre än budgeterat.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 335 -9 835 -500 -5,4%

Placeringar IFO -16 966 -18 036 -1 070 -6,3%

Öppenvård IFO -7 157 -6 307 850 11,9%
Försörjningsstöd -7 516 -9 816 -2 300 -30,6%

Totalt -40 974 -43 994 -3 020 -7,4%

Prognos sjuksköterskor (tkr) Belopp

Överskott löner SSK 1 600

Kostnad köp av SSK -2 200

Nettounderskott -600

Investeringar (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -655 -655 0 0,0%

Inventarier och data -1 469 -1 469 0 0,0%

Totalt -2 124 -2 124 0 0,0%

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till 2,2 mkr. Verksamheten prognostiserar överskott på löner med 1,6 mnkr. 
Nettounderskottet beräknas uppgå till 600 tkr. 

Externa boende LSS:  Underskott med 500 tkr då en ny plats behöver köpas in.

Placeringar IFO: Institutionsvård för barn & unga beräknar ett underskott med 1 400 tkr, då fler platser behöver köpas in. Institutionsvård 
för vuxna prognostiseras dock med 400 tkr i överskott.

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett överskott med 850 tkr, som beror på vakanser samt ett budgetöverskott för placering av barn & 
unga.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjninsstöd beräknas generera ett budgetunderskott med 2,3 mkr. 
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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

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 250 tkr jämfört med samma period 
2020, och beräknas 2021 generera ett budgetunderskott med 2,3 mkr.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett budgetunderskott med 1 mkr.
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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 1 0 0 4

Vård- och omsorgsboende 274 308 238 224 209 1 253

Hemtjänst 125 120 196 57 78 576

Verksamheten för funktionshindrade 100 132 99 144 100 576

Individ- och familjeomsorg 5 13 1 7 3 29

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0

Totalt 2019 505 576 535 431 390 0 0 0 0 0 0 2 438

SAF övertid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 189 254 776

Hemtjänst 133 129 107 220 133 723

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 128 179 747

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 0 -1 -8

Arbetsmarknad och integration 4 1 1 0 0 6

Totalt 2020 382 360 399 538 565 0 0 0 0 0 0 2 244

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 0 0 0% -4 -100%

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 231 220 1 546 770 99% 293 23%

Hemtjänst 123 189 108 164 78 663 -60 -8% 87 15%

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 59 171 615 -131 -18% 39 7%

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 27 24 52 60 -762% 23 78%

Arbetsmarknad och integration 7 0 0 0 0 7 1 0% 7 0%

Totalt 2020 597 861 451 481 493 0 0 0 0 0 0 2 883 639 28% 445 18%

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

Övertid 2019 505 576 535 431 390 2 438

Övertid 2020 382 360 399 538 565 2 244

Övertid 2021 597 861 451 481 493 2 883

Differens 2021 och 2020 215 500 52 -58 -71 0 0 0 0 0 0 639

Kommentar:
Övertiden har ökat med 639 tkr, motsvarande 28 % 
jan-maj 2021 jämfört med samma period 2020.

Övertiden har ökat med 445 tkr, motsvarande 18 % 
jan-maj 2021 jämfört med samma period 2019.

2021-06-02 16:45 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 - Projekt måltidssituationen 
(21/SAN/134)

Ärendebeskrivning 
Projekt måltidssituationen utgår från de mål nämnden satt för förvaltningen gällande att vi 
ska erbjuda varierad kost som serveras på ett aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra 
måltidsmiljö samt att verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den 
enskilde ges möjlighet till delaktighet, samt att verksamheten ska organiseras utifrån 
brukarens/klientens behov. Syftet är att skapa bättre måltidssituationer för våra äldre på 
våra boenden. 
Redovisning av Anna Nordin-Kück.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 81) 
Projektet redovisas muntligt på nämndens sammanträde. 
 Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Projekt måltidssituationen
 Presentation GAP-analyser 2020

Paragrafen är justerad
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Projekt måltidssituationen

§ 79

21/SAN/134
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/134 

Projekt måltidssituationen

Ärendebeskrivning 
Projekt måltidssituationen utgår från mål nämnden satt för förvaltningen och syftet är att skapa 
bättre måltidssituationer för våra äldre på våra boenden. Med detta projekt vill vi utveckla arbetet på 
verksamheterna genom att utarbeta ett enhetligt arbetssätt för att kvalitetssäkra med 
Livsmedelsverkets ”måltidsmodell”. Projektet presenterades för nämnden under hösten 2020 och nu 
kommer en återkoppling om hur arbetet framskridit.  

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

Ärendet 
Projekt måltidssituationen utgår från de mål nämnden satt för förvaltningen gällande att vi ska 
erbjuda varierad kost som serveras på ett aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö 
samt att verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till 
delaktighet, samt att verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov. Syftet är att 
skapa bättre måltidssituationer för våra äldre på våra boenden. 

Vad: Vi arbetar för att utveckla och förbättra individens måltidssituation på kommunens vård- och 
omsorgsboenden där fokus ligger på kvalitetssäkring med måltidsmodellen. 

Hur: Vi når förbättring genom att ta fram ett helhetsperspektiv på vad en bra måltid är med 
utgångspunkt i Livsmedelsverkets måltidsmodell, och skapar enhetliga arbetssätt utifrån modellen.    

Tidigare presenterades att en GAP-analys skulle utföras i samtliga verksamheter. Denna är nu 
genomförd. En kort presentation av resultat samt vidare arbete kommer att göras på 
nämndsammanträdet. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Anna Nordin

Förvaltningschef System- och kvalitetsutvecklare
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Måltidssituation på VoBo
GAP-analys
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Förbättring av måltidssituationen

Syfte 
• Att skapa bättre måltidssituationer genom 
kvalitetssäkring utifrån måltidsmodellen. 

 
Uppdrag
• Ta fram ett helhetsperspektiv på bra måltider 
genom livsmedelsverkets måltidsmodell

• Beakta nattfasta 

2021-06-18
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Måltidsmodellen
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Integrerade måltider

Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar

1 Måltider finns beskrivna i GFP Specificera ytterligare, hur, var, när, vad och på 
vilket sätt Gult…….  3

 I arbetet med att förbättra GFP är detta en naturlig del, 
behöver belysas att dygnets alla timmar ska finnas 
representerade

2 Ja     -  Individen väljer själv om denne vill äta i sällskap eller inte

3 Till viss del/Begränsad; Måltidsråd 1 
ggn/månad (inte under Covid-19)

Öka möjligheten till delaktighet och påverkan i 
ffa vad som serveras och hur det serveras; 
Strukturerad infoinhämtning, ev ”skafferiavtal”, 
kunskapsutbyte – vad man kan göra och hur, 
förståelse för förutsättningar (avtal, Nordiska 
näringsportion osv) 

Gult……. 1 
Vissa boenden lagar maten själva, där kan individen 
påverka mer, men dessa kök har begränsningar i vad de 
får tillaga. 

4
Saknas viss kunskap och förståelse 
för förutsättningar och gångbara 
alternativ 

Gå igenom matsedel, förståelse för 
upphandling, kunskap om alternativa 
näringsintag (ex god näring istället för fika) små 
förändringar för att få in rutin – smoothies osv

Gult……. 1 
 Många parametrar som påverkar, viss kunskap för 
andras möjlighet och begränsningar saknas till viss del.

1. Dygnets måltider ska finnas representerade i den boendes genomförandeplan 
2. Måltiderna skapar sociala sammanhang och bryter ensamhet
3. Möjlighet att kunna vara delaktig och påverka var, vad, hur och när måltiderna 

serveras 
4. Samsyn och tvärprofessionell samverkan i hela måltidskedjan
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Trivsamma måltider
1. Det finns tillräckligt med tid till måltiden
2. Måltidsmiljön är tilltalande och anpassad för de boende
3. Omsorgsmåltider där personalen deltar aktivt i måltiden
4. Möjlighet till god sittställning och tillgång till hjälpmedel
5. Möjlighet att äta måltiden i sällskap med andra eller enskilt. 

  Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar

1 Måltiden får ta den tid det tar, på en del ställen 
oroligt vid matsituationerna pga tids/resursbrist Mer möjlighet för personal att sitta med    2

 Endel enheter har en stor andel boende med 
omfattande behov av stöd i måltidssituationen i 
dagsläget

2 Noga med placering för lugn och ro vid måltiden; 
trångt på vissa ställen, avskalat

Själva måltidsrummen är inte anpassade efter 
verksamheten   2  Nybyggnation samt ombyggnation är redan 

påbörjade/planerade 

3 Finns ej Bör finnas möjlighet i någon mån    1 Efterfrågat och önskat på samtliga enheter

4 Det finns stolar, anpassade bestick, muggar, tallrikar Få till kunskap om vad som finns – vilka ytterligare 
möjligheter finns till anpassning    1  

5  Möjlighet finns     -   Individen själv bestämmer om denne vill äta i 
sällskap eller ensam

Page 25 of 158



Hållbara måltider
1. Svinnet i kök, vid servering och från tallrikar minimeras
2. Livsmedel väljs som producerats med hänsyn till miljö, djurskydd och social hållbarhet. 
3. Vildfångad fisk kommer från stabila bestånd och har fiskats med omsorg om miljön. 
4. Andelen kött begränsas och ersätts med andra proteinrika livsmedel. 
5. Lagringsdugliga frukter och grönsaker väljs i första hand och varieras efter säsong.
6. Avfall källsorteras, energiåtgång och transporter minimeras. 

Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar

1
Stort svinn från kök och enhet – (köket måste följa 
portionsbräkning) Mäts per dygn – inte per måltid – 
stor skillnad vad som serveras

Mer kunskap behövs hos samtlig personal, 
även vikarier    1

Hela detta område är i behov av mer utbredd 
kunskap om vilka möjligheter som finns och hur man 
kan påverka – Planer finns på kostenhet

2 Beställer enligt upphandling; ”Hållbar kommun”, 
Svensk djurskyddslag, märkt palmolja etc. 

 Försöka ställa högre krav i upphandling, 
krävs prioriteringsordning fr politik; äskat 
till klimatberäkningsmodell

   1  För att detta arbete ska gå framåt krävs kunskaper 
och resurser

3 Endast märkt fisk      -  Följer det regelverk som finns 

4 Köket anpassar i viss mån, annat protein drygar ut 
även i rätter med kött      3 Att ersätta är svårt då alternativen är dyra och inte 

alltid mer klimatsmarta

5 Medvetenhet hos kostenhet; saknas viss 
kunskap/förståelse på enheterna 

 Information – för att minska kritiken och 
höja förståelsen (varför inte tomater året 
om osv.)

   3  

6 Källsorterar i den mån det finns utrymme till (glas, 
plast, kartong, mat)

Mer kunskap om hur och vad , samt mer 
möjligheter till källsortering    3 I den mån någon är "mottagare" av det vi källsorterar 

kan detta utvecklas 
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Kommentar till hållbara måltider
• Vi är styrda av upphandlingar. Här måste fler parametrar tas i beaktande 

och viktas mot varandra. Ett exempel är ”lokal produktion” – vi har inte 
tillräckligt med lokal produktion i vårt närområde för att kunna försörja 
oss, när vi vidgar området vill vi kunna säkerställa ex våra krav på 
djurskyddslagar – då kan köttet plötsligt levereras från Nya Zealand 

• Svinn är ett pågående arbete, med stor kartläggning. Här styrs vi av att de 
boende måste få vad de betalar för – en portion regleras av 
Livsmedelsverkets rekommendationer, för att näringsinnehållet ska hålla 
kvalitet, därav blir svinnet stort i dagsläget.

2021-06-18
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Näringsriktiga måltider

Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar

1
Berikar kosten då behov finns, erbjuder 
smothies, gör småportioner och 
mellanmål

Mer kunskap om alternativen hos samtlig 
personal, vad och när man serverar mellan 
måltider, alternativ då man inte tar till sig 
huvudmåltiden 

   1 Rekommendationen till äldre av 
Livsmedelverket följs av tillagningskök

2 Erbjuds mellanmål, speciellt då kostintaget 
är litet

Ett pågående arbete som ska fortsätta 
utvecklas så att samtlig personal har 
kunskap – ex byta ut ex fika mot ngt mer 
näringsriktigt alternativ

   1
 Saknas kunskap om vikten av att serveras små 
mål -  till viss del, ffa fikaservering innan måltid – 
så fikat ”ersätter” måltiden

3
Kartläggningar görs regelbundet - vi 
förbättrar oss men är inte riktigt i mål – en 
del erbjuds men avböjer

Anpassa tider till måltider än mer för att 
korta ned nattfastan, den som lagt sig tidigt 
bör erbjudas frukost först

   1 Nattpersonal arbetar med detta, det krävs dock 
att dag/kvällspersonal gör ett liknande arbete

4
Inte automatiskt, individen själv står för 
liknande vitamintillskott, då D-vitaminbrist 
konstateras ordineras detta

  Eller 
grön?  2

Det är svårt att få i sig den mängd mat som 
behövs för att tillgodose via kost; individen själv 
bekostar tillskott då det inte är ett medicinskt 
behov

5
Erbjuder ofta – arbetas aktivt med under 
värmeböljor, vätskelista om behov av 
kartläggning

 Samtlig personal behöver denna kunskap    2  

1. Måltiderna täcker behovet av näring och energi, med extra energi och 
protein till de med nedsatt aptit

2. Måltiderna är många, små och spridda över dygnet
3. Nattfastan är högst 11 timmar
4. Tillskott med 20 mikrogram D-vitamin dagligen
5. Vätskebehovet tillgodoses
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 Säkra måltider
1. Personalen har kunskap om livsmedelssäkerhet och rutiner för att hantera risker
2. Rätt mat serveras till rätt person
3. Konsistensanpassad mat hanteras med särskilt noggrann hygien
4. Maten förvaras i rätt temperatur (kallt och varmt)
5. Minimerad risk för matförgiftning av risklivsmedel tack vare rätt hantering

Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar

1

Krav, Egenkontroller, tillsyns samt 
leverantörskrav av hos våra 
tillagningskök (samtliga nedanstående 

frågor); Finns personal med kunskap på 
enheterna

Samtliga som hanterar livsmedlen 
behöver ha samma kunskap; en 
fråga på Måltidsråd?

 Samtliga 
Gröna i 
tillagnings-
kök

 3 Det finns kunskap inom livsmedelssäkerhet, 
dock kan nivån höjas i samtliga följande frågor

2
Noggrann hantering i tillagningskök - 
väldigt tydligt för personal på 
enheterna

     3  

3 Hanteras som det kommer levererat Kunskapsnivån kan höjas    3  

4 Regelbundna kontroller genomförs
 I väntan på servering; vid 
förvaring till förtäring vid senare 
tillfälle

   3  

5 Det finns personal med kunskap Samtliga som hanterar livsmedlen 
behöver ha denna kunskap    3 Ffa vad som räknas som risklivsmedel och hur 

dessa ska hanteras
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Goda måltider
1. Måltiderna utgår från matgästernas vanor och önskemål
2. Kulinarisk kvalitet – presentation, doft, smakbalans, variation i konsistens och 

smakintensitet
3. Möjlighet att välja alternativa rätter, tillbehör och måltidsdryck
4. Maten serveras på ett tilltalande sätt som buffé alternativt bordsservering
5. Det finns en god dialog mellan matgäster och de som lagar maten

Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar

1
Enkät samt måltidsråd; de önskemål som 
kommer tillgodoses i den mån som är 
möjlig

Bör göras mer strukturerat – ex vad ska 
personal ta med sig för info från boende till 
måltidsråd 

   3
De boende som tillagar viss del av måltiderna själva har 
större möjligheter att tillgodose önskemål som uppstår, 
speciellt med kort varsel

2
Bra mat i det stora hela; man hjälps åt, gör 
efter de förutsättningar som råder; 
storkökservering

Personal - få tips idéer och kunskap hur 
man kan servera maten på ett mer 
tilltalande sätt, tema på måltidsråd?

   3  Måltidsråden kan anpassas och utvecklas, det finns stor 
potential och vilja från koststrateg

3 Inte alternativa maträtter, men tillbehör 
och dryck anpassas efter smak

Få till en fungerande organisation på hur 
valen ska beställas – kanske möjligt, hur 
stor är efterfrågan?

   3 Bör undersökas hur stor efterfrågan på alternativa rätter 
faktiskt är i verksamheterna

4 Övervägande tallriksservering (även 
utanför Covid-19-tider)

Kunskap om vilka möjligheter som finns att 
servera tilltalande utan att minska andra 
kvaliteter så som säkerhet, krav på 
livsmedelshållning osv.

   3

En punkt som kan läggas till måltidsråd för att få kunskap 
och inspiration. Tallriksservering är även ett sätt att 
organisera arbetet för att lösgöra personal att vara mer 
behjälplig med vissa individer med omfattande behov. 
Hur vill de boende ha det? 

5 Måltidsråd och enkät; varierad 
förberedelse beroende på ombud

Få till struktur på vilken information som 
ska tas med till råden för personal ska 
kunna vara ombud för de boendes frågor

   3
 Förutsägbarhet för ombuden så att de vet vad som 
förväntas av dem, samt vilken info de ska ta med till 
råden – vad som ska efterfrågas i verksamheten
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Vad händer nu? 
• Ledningsgruppen inom Vård- och omsorgsboende 

prioriterar punkter

• Arbetsgrupper sammankallas för att ta fram åtgärder 
och arbetssätt efter prioritetsordning

• Implementering i verksamheterna med kontinuerlig 
uppföljning av resultat samt ev förbättringar

2021-06-18
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Fortsättning…

• I slutet av 2021/början av 2022 görs en ny GAP
-analys för att se vad arbetet i projektet lett till
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Kontakt

Anna Nordin-Kück
anna.nordin-
kuck@hallsberg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80- Information om sjuksköterskeorganisationen

Ärendebeskrivning
Muntlig information, inga handlingar skickas ut i ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 83) 
Beredningsutskottet informeras muntligt om sjuksköterskeorganisationen. 
 Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen.

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 om sjuksköterskeorganisationen

§ 80
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 84) 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse beläggningsgrad VoBo juni 2021

Paragrafen är justerad
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 
juni 2021

§ 81

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

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende juni 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 juni 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 2021-06-04. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 46 (54), Werners Backe 23 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 26 (29), Esslatorp 11 
(11). Total beläggningsgrad 2021-06-04 uppgår till 90 %, 115 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Områdeschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82 - Redovisning av uppdrag – genomlysning av organisation 
(20/SAN/318)

Ärendebeskrivning 

Social- och arbetsmarknadsnämnden gav på sammanträdet den 18 november 2020 
förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av organisationen. Nämnden skriver i sin 
uppdragsbeskrivning ”Förvaltningen måste fortsatt arbeta med att förnya organisationen så 
att den blir alltmer flexibel, vilket kan betyda att den måste vara mer lyhörd för omställning i 
framtiden utefter behov och kunna ställa om snabbare.”

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 85). 

Förvaltningschef går igenom redovisningen.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
redovisningen. 

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag genomlysning av organisation
 Organisationsskiss social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Redovisning av uppdrag – genomlysning av 
organisation

§ 82

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

Redovisning av uppdrag – genomlysning av organisation

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden gav på sammanträdet den 18 november 2020 förvaltningen i 
uppdrag att göra en genomlysning av organisationen. Nämnden skriver i sin uppdragsbeskrivning 
”Förvaltningen måste fortsatt arbeta med att förnya organisationen så att den blir alltmer flexibel, 
vilket kan betyda att den måste vara mer lyhörd för omställning i framtiden utefter behov och kunna 
ställa om snabbare.”

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

Ärendet 
Hemtjänsten är idag organiserad i fyra geografiskt placerade hemtjänstgrupper. En i var 
ände av kommunen och två i centrala Hallsberg. En översyn av framför allt organisationen av 
de två grupperna i centrala Hallsberg kommer att göras för att se om detta är det mest 
effektiva organisationen. Det som ska kartläggas är om nuvarande organisation leder till 
dubbelarbete, bristande samordning, olika förutsättningar för omvårdnadspersonal, HSL 
personal, chefer och administratörer.
Hemtjänstens lokaler i centrala Hallsberg är inte optimala ur arbetsmiljösynpunkt eller ett rationellt 
och effektivt arbete. Utifrån kartläggning och översyn ska en plan tas fram för hur hemtjänstens 
organisation och lokalbehov ska se ut i framtiden. 

I samband med att områdeschefen för hemtjänst, Sköllergården och Esslatorp går i pension i juli 
2021 görs en organisationsförändring av äldreomsorgen. Områdena hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende går ihop till ett enda område med en områdeschef. En tjänst som enhetschef för 
planeringsenheten är tillsatt. Tjänsten är en allmän visstidsanställning som pågår under 
utredningstiden av den nya organisationen. 

I april 2020 avslutade områdeschefen för AMI sin tjänst i Hallsbergs kommun. Tjänsten som 
områdeschef har sedan dess inte varit tillsatt. Arbete pågår med att se över organisationen. 

Vi gör ett omfattande arbete i hela förvaltningen för att se över vårt kvalitetsledningssystem för att 
förtydliga arbetsprocesser och rutiner. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Organisationsskiss social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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1 Socialförvaltningen 2021-06-03

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen

Förvaltningschef
Jaana Jansson

Äldreomsorg
Hemtjänst/VoBo/HSL

Områdeschef
Clary Starck

IFO
Områdeschef

Maria Johansson-
Engdahl

VFF
Områdeschef

Helena Blomberg

AMI
Områdeschef

Nämndkansli

Nämndadministration
Utvecklingssamordnare

MAS/MAR
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2 Socialförvaltningen 2021-06-03

Äldreomsorg
Områdeschef
Clary Starck

Enhetschef
Maj Pettersson

Enhetschef
Pia Andersson

Enhetschef
Marina Isgren

Enhetschef
Vakant

Hemvård Norr
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 70 brukare

34 dagpersonal
6 nattpersonal

Hemvård Söder
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 75 brukare

34 dagpersonal
5 nattpersonal

2 arbetsledare
Hemvård Öster

Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 70 brukare

28 personal inkl natt
Sköllergården 3 enh

Vårdboende och
demensboende
29 lägenheter
32 personal 

Hemvård Väster
Hemtjänst och
hemsjukvård
ca 45 brukare

33 personal inkl natt
Esslatorp

Demensboende
11 lägenheter
11 personal

Enhetschef
Planeringsenhet

6 personal

Dagcentral/
dagvht

Anhörig stöd
10 personal

Enhetschef
Anette Broman

Tf Enhetschef
Karin Knutsson
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Socialförvaltningen 2021-06-03

Äldreomsorg
Områdeschef
Clary Starck

Enhetschef
Malin Carlos

Enhetschef
Anneli Kyngäs

Enhetschef
Minette Svensson

3 Arbetsledare
0,5 assistent

Kullängen 3 Enh
Vårdboende och 
Demensboende
54 lägenheter

47 ÅA

0,5 assistent

Werners backe 2 enh
Demensboende
24 lägenheter

21 ÅA 

Nytorgsgatan 20
Vårdboende

10 lägenheter
10 ÅA

Regnbågen
Korttidsvård
16 platser

12 ÅA

System och kvalitetsutv
Anna Nordin

Monica Gustafsson

Enhetschef
Peter Åstrand

1 assistent

Hälso och sjukvård
9 Arbetsterapeuter

1 Hjälpmedelstekniker
20 ÅA Sjuksköterskor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Handlingsplan samverkan för barnets bästa 
(21/SAN/160)

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan 
kring barn och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett en gemensam plan för samverkan. 
Dokumentet beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i 
Hallsbergs kommun. Planen kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 
2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 86) 
Förvaltningschef redovisar handlingsplanen.
 Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Handlingsplan för samverkan för barnets bästa
 Handlingsplan för samverkan för barnets bästa

Paragrafen är justerad
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Handlingsplan samverkan för barnets bästa

§ 83

21/SAN/160
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/160 

Handlingsplan samverkan för barnets bästa

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett en gemensam plan för samverkan. Dokumentet 
beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. Planen 
kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 2021.

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

Ärendet 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa har bildningsförvaltningen och social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen arbetat fram ett en gemensam plan för samverkan. Dokumentet 
beskriver och förtydligar samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. Planen 
kommer att implementeras i verksamheterna under hösten 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

Förvaltningschef

Bilaga

Handlingsplan för samverkan för barnets bästa

Page 47 of 158



 

Plan 
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som 
ansvarar för genomförandet. 
 
 

 

 

Beslutad av: Förvaltningscheferna för Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen 
Datum: 2021-05-24 
Reviderad:   
Dokumentet gäller för: Medarbetare inom båda förvaltningarna 
Dokumentansvarig: Respektive förvaltningschef 
Ärendenummer:   
 

Handlingsplan samverkan för 
barnets bästa 
Beskriva och förtydliga samverkan mellan socialtjänsten och skolan i Hallsbergs kommun. 
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1 Inledning 
Samverkan innebär att: någon eller några tillför sina specifika resurser, 
kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att 
genomföra. 

För att alla barn ska få sina behov tillgodosedda behöver ibland flera olika 
verksamheter samverka vilket kan se ut på många olika sätt. Ibland kan 
samverkan handla om att information ges till andra berörda verksamheter om 
pågående insatser för att på så sätt underlätta för barnet i olika avseenden. I 
andra fall kan det behövas en mer omfattande samverkan där flera insatser ges 
samtidigt för att uppnå önskat resultat. 

Det finns en skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 
att fara illa, som regleras av lagstiftningen (SoL 2001:453, HSL 2017:30, skollag 
2010:800). Socialtjänsten har enligt lag (SoL 2001:453) det yttersta ansvaret för 
att barn får det stöd de behöver och att samverkan sker. 

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn har ett stort ansvar för att tidiga insatser 
kommer till stånd inom ramen för respektive verksamhet samt samverka med 
andra när behov finns. 

För att samverkan ska fungera tillfredsställande krävs att samverkan är väl 
förankrad i verksamheterna. För att få till stånd en långsiktig samverkan är det 
viktigt att samverkan bygger på funktion istället för person. 

En annan del är samsyn. Samsyn handlar här om en ömsesidig respekt för och tillit 
till varandras uppdrag och kompetens. Det bör finnas kunskap om varandras 
regelverk, lagstiftning och verksamhet för att undvika missförstånd. 

Ansvaret för att ge barn och ungdomar i behov av annat stöd än vad den egna 
familjen kan ge måste ses i ett samlat perspektiv, där samhällets resurser 
utnyttjas optimalt oavsett förvaltnings- eller huvudmannagränser. Skola och 
socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i kommunen 
mår bra och utvecklas positivt, och tidigt identifiera barn och ungdomar som av 
fysiska, psykiska eller sociala skäl har behov av insatser och stöd i sin utveckling.  

Samverkan är inte ett mål i sig, utan ett medel för att uppnå målet  

• att barn som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 
ogynnsam utveckling på individ- och eller gruppnivå  

• att barnet ska få stöd och skydd från samhället utifrån en helhetssyn  

• att barnet ska vara i fokus  
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1.1 Syfte och mål 
Syftet med denna plan är att förtydliga hur samverkan ska ske, samt att beskriva 
vissa strategier som syftar till att stärka samverkan mellan socialtjänsten och 
skolan i Hallsbergs kommun.  

1.2 Organisation och ansvarsområden 
 

 

 

1.2.1 Styrgruppens ansvar 
Styrgruppen för samverkan har ett övergripande ansvar för samtliga samarbeten 
mellan bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Styrgruppen ska en gång per år följa upp och utvärdera samverkan mellan 
förvaltningarna. Styrgruppen består av områdeschef IFO, enhetschef IFO, 
verksamhetschef för elevhälsan, verksamhetschef för förskola-skola, och 
förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, samt 
förvaltningschef för bildningsförvaltningen. Sammankallande för styrgruppen är 
förvaltningschef för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.  

 

1.2.2 Arbetsgruppers ansvar 
Arbetsgrupper kan bildas utifrån olika samverkansprojekt. Till exempel kring 
arbete med skolfrånvaro, ANDT-frågor m m. Dessa bildas i samråd med 
chefer/rektorer som finns i verksamheterna som berörs, och förankras i 
styrgruppen. Arbetet i olika arbetsgrupper kan med fördel styra innehållet i 
samverkansträffar som hålls för alla medarbetare inom elevhälsa och barn och 
familj. I samtliga arbetsgrupper ska enhetschef IFO och verksamhetschef elevhälsa 
medverka.  

Socialnämnd/Bildningsnämnd

Styrgrupp för samverkan

Arbetsgrupper för olika 
projekt
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1.2.3 Nämndernas ansvar 
Social- och arbetsmarknadsnämnden och Bildningsnämnden ska i mars månad få 
information om genomförda insatser från föregående år samt fortsatt arbete.  

 

 

 

1.2.4 Årshjul för samverkan 

 

 

1.3 Uppföljning 
Styrgruppen ansvarar för att uppföljning av planen sker årligen.  

2 Beskrivning av verksamheter 

2.1 Socialtjänst 
Socialtjänsten har enligt lag det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar ska få 
det stöd och hjälp som de behöver. Socialnämndens yttersta ansvar att förhindra 
att barn utvecklas ogynnsamt fråntar inte andra myndigheter - förskolan, skolan 
och hälso- och sjukvården, att inom ramen för sina åligganden svara för 
verksamheter som syftar till att främja personlig och social utveckling hos barn 
och motverka social utslagning eller marginalisering.  

Januari
•Styrgruppsmöte

Mars
•Rapport till nämnd

Maj
•Samverkansträff 

Juni
•Avstämning chef 

för elevhälsa och 
Barn/familj

Augusti
•Styrgruppsmöte

November
•Samverkansträff
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Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som löper risk att 
skadas till hälsa eller utveckling, dvs. barn som far illa.  

För att kunna fullfölja sina skyldigheter är socialtjänsten beroende av sina 
samverkanspartners, där skolan är en av dem. Skolpersonalens kunskap om hur 
barnen fungerar i skolmiljön, på fritiden och om deras hemförhållanden är en 
mycket viktig och nödvändig information för socialtjänsten vid sociala utredningar 
om vilka insatser som är lämpliga till skydd och stöd till enskilda barn och 
ungdomar.  

Enligt socialtjänstens mål skall barnperspektivet (SoL1:2) särskilt beaktas när 
åtgärder rör barn med hänsyn till vad barnets bästa kräver.  

2.1.1 Anmälningsskyldighet och tjänstemannaansvar  
Alla anställda i en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
något som gör att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd (SoL14:1 
andra stycket). I anmälningsskyldigheten ingår också att myndigheter, 
befattningshavare och andra yrkesverksamma med barn och ungdom är skyldiga 
att lämna till socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredningar av barns behov av skydd (SoL 14:1 fjärde stycket). Detta innebär att 
den som har misstankar om att ett barn eller en ungdom far illa i skolan, i hemmet 
eller på fritiden, oavsett vad oron eller misstankarna gäller, såsom fysisk eller 
psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, missbruk, kriminalitet eller annan social 
utsatthet eller misär, skall utan dröjsmål anmäla detta till socialtjänsten.  

2.1.2 Egen ansökan – hänvisning från skolan  
Skolan kan alltid hänvisa föräldrar och barn att själva ta kontakt med 
socialtjänsten om de har bekymmer och behöver någon form av hjälp eller 
bistånd. Då skolan hänvisar någon att själva kontakta socialtjänsten fråntar det 
inte skolan skyldigheten att anmäla om förhållandena är sådana att 
anmälningsskyldighet föreligger.  

2.1.3 Anmälan till socialtjänsten  
Den som i sin yrkesutövning i offentlig tjänst kommer i kontakt med barn och 
ungdomar som far illa, är skyldig att kontakta socialtjänsten.  

Misstankarna om att ett barn riskerar att fara illa behöver inte vara bekräftade 
och anmälaren behöver inte spekulera i orsakerna till eventuella tecken på att 
barn far illa eller i skuldfrågan.  

Skolpersonal kan vända sig till social-och arbetsmarknadsförvaltningens 
mottagningsgrupp för rådgivning, anmälan samt brådskande ärenden. Efter 
kontorstid kan kontakt tas med socialjouren. 

2.1.4 Vad ska anmälan innehålla?  
Av anmälan bör barnets persondata framgå såsom fullständigt namn, 
personnummer, adress, vårdnadshavarnas namn, adress och telefonnummer, 
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samt var barnet befinner sig vid anmälan. Det är viktigt att anmälan innehåller så 
fullständiga och korrekta uppgifter som möjligt och att anmälaren tydligt 
redovisar och beskriver vad skolans oro eller misstanke består i och vad som 
föranlett anmälan, samt på vilket sätt skolan om möjligt har försökt att hjälpa 
barnet. Även tidigare kontakt med barnets familj, tidigare insatser som skolan 
erbjudit eller känner till bör framgå av anmälan, liksom namn på anmälaren och 
kontaktpersoner.  

2.1.5 Information till vårdnadshavarna  
Den som gör en anmälan till socialtjänsten ska informera vårdnadshavarna om att 
en anmälan har gjorts och varför. Kopia lämnas sedan på anmälan till 
vårdnadshavarna. Efter anmälan är det lämpligt med ett gemensamt möte mellan 
skolan, ansvarig socialtjänsthandläggare, barnet och dennes vårdnadshavare. 
Socialtjänsten ansvarar för att mötet kommer till stånd. Syftet med mötet är att 
gemensamt gå igenom anmälan för att undvika misstolkningar samt tydliggöra för 
barnet, dennes familj och socialtjänsten vad skolans oro eller misstanke består av. 
Under mötet är det lämpligt att komma överens om hur återkoppling kan göras till 
skolan under utredningstiden. Vårdnadshavare kan dock säga nej till att någon 
återkoppling sker. Det finns några viktiga tillfällen då vårdnadshavare inte ska 
informeras om att anmälan görs. Det är när misstanke finns om att barnet utsätts 
för brott av sin egen vårdnadshavare eller andra till barnet närstående i form av 
fysisk och/eller psykisk misshandel samt sexuella brott. 

2.1.6 Förhandsbedömning om att inleda eller inte inleda utredning  
Socialtjänstlagen säger: ”Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av 
vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd från nämnden” (SoL11:1 första stycket). Det 
betyder att när en anmälan kommit till socialtjänsten görs en förhandsbedömning 
för att bedöma om det finns skäl att omedelbart inleda en utredning eller inte. 
Om beslut fattas att utredning ska inledas ska en utredningsplan upprättas och 
delges vårdnadshavarna.  

2.1.7 Utredningen  
En social utredning är en kartläggning av det enskilda barnets hemförhållanden, 
skolsituation med mera. Det underlag som socialtjänsten utgår från vid 
bedömningen kan bestå av information från skolan, barnets nätverk, andra 
relevanta uppgiftslämnare och myndigheter såsom hälso- och sjukvården, polis 
med flera som har skyldighet att lämna ut uppgifter till en utredning hos 
socialtjänsten. Utredningen ska vara allsidig och objektiv och grundad på insamlad 
information. Den ska belysa såväl positiva som negativa förhållanden. Syftet är att 
ta reda på om barnet får sina behov tillgodosedda eller om det finns behov av 
stöd och hjälp till en förändring. Utredning görs enligt Barnets Behov i Centrum 
(BBiC). Socialtjänsten har skyldighet att utreda ett barns situation och behov 
oavsett vilken inställning vårdnadshavarna har till det. Framkommer det någon 
uppgift där vårdnadshavaren vill framföra en annan åsikt, skall detta framkomma i 
utredningen. 
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2.1.8 Utredningstid  
Utredningen skall genomföras snabbt, ske i nära samarbete med vårdnadshavare 
och barn samt leda till beslut senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl 
får beslut fattas att förlänga utredningstiden. 

2.1.9 Förebyggande och främjande generella insatser/Tidiga insatser  
Kontinuerlig kunskapsöverföring om varandras verksamheter är en grundläggande 
byggsten för att förbättra samverkan i individärenden. Återkommande möten är 
viktiga för att informera varandra om resurser, begränsningar och planer och för 
att diskutera det gemensamma ansvarsområdet.  

När det gäller generella insatser – som riktar sig till alla - finns socialförvaltningens 
förebyggande och främjande verksamhet Familjeteamet. Familjeteamet arbetar 
bland annat med enskild rådgivning, barngrupper och olika föräldrastödsprogram. 
Föräldrar kan själva söka stöd hos familjeteamet för sig och sitt/sina barn. 

 

2.2 Förskola och skola 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 
utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska 
vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmet främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

2.2.1 Förskolans uppdrag 
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg. Förskolan ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Verksamheten ska utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet (Skollag kap 8, paragraf 2). 

2.2.2 Skolans uppdrag 
Skolan syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
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2.2.3 Skolan ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande 
Elevers utveckling och lärande ska främjas i skolan och för att kunna uppnå detta 
behöver skolan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Detta arbete 
sker på individ, grupp- och organisationsnivå och är en del av skolans verksamhet 
som behöver ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. 

 

2.2.4 Främjande arbete: stärka barns välbefinnande 
Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att bibehålla och stärka barns och 
elevers välbefinnande. Det bör utgå från salutogena, tvärvetenskapliga och 
systemteoretiska perspektiv och bör ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
kan exempelvis handla om att främja ett gott skolklimat och en god lärandemiljö. 

2.2.5 Förebyggande arbete: stärka skyddsfaktorer och arbeta med riskfaktorer 
Det förebyggande arbetet i skolan handlar om att stärka skyddsfaktorer och att 
identifiera riskfaktorer som man sedan arbetar med. Arbetet utgår från 
kunskapen om vad som leder till svårigheter att nå utbildningens mål. Det kan 
även baseras på kunskaper om aktuell elevgrupp, till exempel utifrån resultat på 
enkäter m m. Riskfaktorer kan till exempel vara om elever upplever att skolan är 
otrygg, eller att studieron brister i skolan. Riskfaktorer för hälsa kan också vara om 
det finns elever vars levnadsvanor på sikt kan påverka måluppfyllelsen. Till 
exempel om man har elever som har svårigheter med sömn eller liknande. 

2.2.6 Åtgärdande arbete: stödjande insatser 
Skolan kan även behöva arbeta med åtgärdande insatser för att ge stöd. Tidig 
upptäckt och tidiga insatser är framgångsfaktorer i det åtgärdande arbetet. 
Åtgärdande arbete kan på organisationsnivå vara insatser riktade till elever med 
hög frånvaro eller insatser där man arbetar med åtgärder i lärmiljön för flera 
elever. Men det kan även vara insatser på individnivå till exempel insatser som 
särskilt stöd eller stödjande samtal med elever utifrån skolrelaterad problematik. 
Det åtgärdande arbetet kan ge viktiga erfarenheter och vara vägledande även för 
det främjande och förebyggande arbetet framåt. 

3 Vårdnadshavares ansvar 
Föräldrabalken innehåller grundläggande regler om förhållandet mellan barn och 
föräldrar. Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god 
fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.  

Den som har vårdnaden om ett barn, oftast föräldrarna, har ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov av omvårdnad m.m. blir 
tillgodosedda. Vårdnadshavare ansvarar även för att barnet får den tillsyn som 
behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter och 
bevakar att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.  
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I skollagens 7 kap 20§ finns specificerat vårdnadshavarens ansvar för barnets 
skolgång.  

”den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn skall se till att barnet fullgör sin 
skolplikt” (skollagen 2010).  

Föräldrabalkens regler om vårdnad m.m. ändrades den 1 oktober 1998. 
Ändringarna syftar bl.a. till att betona principen om barnets bästa. Genom 
ändringarna har regleringen av frågor om vårdnad, boende och umgänge tydligt 
knutits till barnkonventionens principer. I en övergripande bestämmelse slås fast 
att barnets bästa skall komma i främsta rummet vid alla beslut som rör vårdnad, 
boende och umgänge. När beslut fattas skall hänsyn tas till barnets vilja med 
beaktande av barnets ålder och mognad. 

4 Strategier för samverkan 

4.1 Vardaglig samverkan 
Barn och ungdomar med ett omfattande vårdbehov och där föräldrarna samtidigt 
behöver stöd i sitt föräldraskap är en viktig grupp för samverkan. Skolan och 
hemmet har ett gemensamt ansvar för barnens utveckling. För att skolan skall ha 
förutsättningar att lyckas i sitt uppdrag krävs därför att samverkan med hemmet 
fungerar och att barnet får tillräcklig omsorg i hemmet.  

Stöd till familjen ges i första hand genom socialtjänstens öppenvårdsinsatser. Ett 
nära samarbete mellan alla inblandade kring ett sådant barn är en förutsättning 
för en framgångsrik vård och skolgång. 

När samverkan sker beträffande en enskild individ kan bestämmelserna om 
sekretess utgöra ett hinder för vilka uppgifter som kan lämnas ut. Genom att den 
enskilde ger sitt samtycke till att uppgifter lämnas vidare kan detta bli möjligt 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 12 kap. 2 §).  

För att ha möjlighet att diskutera enskilda ärenden öppet krävs att 
vårdnadshavare har gett sitt samtycke till detta. Vårdnadshavaren kan när som 
helst ta tillbaka samtycket till sekretesslättnaden och om ärendet övergår från 
frivilliga råd- och stödinsatser till anmälan/utredning måste samtycket förnyas. 
Skulle vårdnadshavaren inte ge sitt samtycke till sekretesslättnad kan ingen 
information lämnas från socialtjänsten till skolan. 

4.2 Samverkan kring placerade barn 
Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra 
barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan mellan 
socialtjänsten och skolan. Placerade barns och ungas skolgång kan vara 
problematisk. Som grupp har dessa barn en hög risk för ogynnsam utveckling över 
tid. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för dessa barn senare i livet är 
hur de lyckas i skolan.  
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Frånvaron av ”skolmisslyckanden” har visat sig vara den starkaste skyddande 
faktorn för en gynnsam utveckling. Skolgången ska vara en högt prioriterad fråga 
för socialtjänsten. Det måste finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan skola och 
socialtjänst för att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga 
när placeringen medför skolbyte. Placerade barns skolgång och hälsa är ett 
gemensamt ansvar för Bildningsförvaltningen och Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen vid alla uppföljningar av ett placerat barn. 
Bildningsförvaltningen ska bevaka att det placerade barnet/eleven får den 
skolgång den har rätt till och medverka på uppföljning på individnivå. Stödet som 
ska ges till placerade barn och unga innebär inga tillkommande åtaganden för 
kommunen utan det bygger helt på rådande författningsreglering. 
 

4.3 Samverkansvårigheter/förbättring  
I händelse av att en eller bägge parter upplever att det finns svårigheter eller ser 
möjligheter till förbättringar kring pågående eller nya samverkansformer, ska de 
tas upp i följande ordning.  

1. Lyftas med närmaste chef 

2. Lyftas till verksamhetschef 

3. Lyftas till styrgruppen för övergripande samverkan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Ärendetyngdsmätning individ- och familjeomsorgen april 2021 
(21/SAN/153)

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående ärendetyngdsmätning som redovisades i mars 2021 har en fortsatt 
minskad belastning kunnat utläsas vid mätningen som genomfördes i april 2021. Det som nu 
skett är normalt förekommande på enheten. Enheten hade ett minskat inflöde i mars/april 
och det medförde ett färre antal inledda utredningar. Vad som även kan utläsas i denna 
mätning är att belastningen är högre på två socialsekreterare som arbetar med placerade 
barn och unga. Orsaken är att den tredje tjänsten tillfälligt varit vakant. Den är nu tillsatt. Det 
vi hittills sett i maj och som redovisas i nästkommande rapport är att det har skett en ökning 
av antal ärenden i maj månad.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 82) 
Enhetschef går igenom ärendetyngdsmätningen. 

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen.

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ärendetyngdsmätning IFO april 2021
 Ärendetyngdsmätning 2021-04-19

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/153 

Ärendetyngdsmätning individ- och familjeomsorgen april 2021

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående ärendetyngdsmätning som redovisades i mars 2021 har en fortsatt minskad 
belastning kunnat utläsas vid mätningen som genomfördes i april 2021. Det som nu skett är normalt 
förekommande på enheten. Enheten hade ett minskat inflöde i mars/april och det medförde ett färre 
antal inledda utredningar. Vad som även kan utläsas i denna mätning är att belastningen är högre på 
två socialsekreterare som arbetar med placerade barn och unga. Orsaken är att den tredje tjänsten 
tillfälligt varit vakant. Den är nu tillsatt. Det vi hittills sett i maj och som redovisas i nästkommande 
rapport är att det har skett en ökning av antal ärenden i maj månad.

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

Ärendet 
Ärendetyngdsmätningen används i det dagliga arbetet vid ärendegenomgångar för att ha bättre 
kontroll över varje socialsekreterares belastning med koppling till bland annat erfarenhet och antal 
ärenden. Vi kan även hålla koll på så att belastningen inte blir för hög på hela enheten över en längre 
tid.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Lidberg

Förvaltningschef Enhetschef 

Bilagor
Ärendetyngdsmätning 2021-04-19
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Arbetstyngdsmätning 2021-04-17

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 -17% 100 27,41 6

Handläggare Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket5100 120 100,0% 120 -27% 88 11,16 3

Handläggare Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 5100 150 50,0% 75 -47% 40 -11,22 8

Handläggare Placeringsenhet 0-20 1-2 års erfarenhet i yrket 5100 126 80,0% 100,8 59% 160 -5,47 0

Handläggare Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 7100 138 100,0% 138 36% 188 13,42 0

Handläggare Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 780 138 100,0% 138 -77% 32 0 0

Handläggare Barn/ungdom 0-21 1-2 års erfarenhet i yrket 4100 126 100,0% 126 -17% 104 23,43 11

Handläggare Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket780 120 100,0% 120 -17% 100 20,03 4

Handläggare Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 580 138 100,0% 138 -36% 89 -3,14 0

Handläggare Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138 -41% 81 -17,31 0

Handläggare Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138 -16% 116 14,16

Handläggare Barn/ungdom 0-20 1-2 års erfarenhet i yrket 126 100,0% 126 11% 140 10,02 6

Handläggare Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 138 80,0% 110,4 63% 180 35,25 2

Handläggare Barn/ungdom 0-21

Nyutexaminerad, 0-1 års 

erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 -27% 88 22,17 3

Mottagning Barn/ungdom 0-21

Nyutexaminerad, 0-1 års 

erfarenhet i yrket 120 100,0% 120
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 - Statistik individ- och familjeomsorgen maj 2021 
(21/SAN/28)

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen för maj 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.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 87) 
Ärendet redogörs för på nämndens sammanträde. 

Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut. 

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

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

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

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/28 

Statistik individ- och familjeomsorgen maj 2021

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen för maj 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 maj 2021.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen maj 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Statistik IFO jan-maj 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 179 182 184 169 172 886

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 33 37 17 29 141

Anmälningar vuxen 13 21 18 9 24 85

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 2 1 9 17
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 6 1 7 28

Anmälningar 78 112 115 86 95 486

Inledda utredningar 28 28 31 29 25 141

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 30 24 20 130

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

Orsak oro för barn och ungdom 43 58 47 36 43 227

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 29 15 20 110

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 11 8 12 47

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 10 1 2 15

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 5 6 3 17

Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 13 20 15 70
Hur inkom anmälan?
Anhörig 9 9 12 4 5 39
Anonym 6 11 9 1 5 32
Den enskilde 0 1 2 0 1 4
Domstol 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 9 8 4 33
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 1 0 0 1
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 2 1 1 5
Migrationsverket 0 0 1 0 0 1
Polis 19 18 28 15 15 95
Privatperson 0 4 0 1 0 5
Sjukvården 13 13 9 0 17 52
Skola/förskola 7 20 20 35 30 112
Åklagare 0 0 1 0 0 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 21 21 18 107

Page 66 of 158



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 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 - Information om arbete med Arbetslinjen 
(21/SAN/161)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur individ- och 
familjeomsorgen (IFO) arbetar med arbetslinjen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 88) 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen. 

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse  Information om arbete med Arbetslinjen

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:

Information om arbete med Arbetslinjen 

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar med Arbetslinjen.

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

Ärendet 
När någon tar kontakt med vuxenenheten för att ansöka om ekonomiskt bistånd får personen en 
besökstid med en socialsekreterare för att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren 
och personen gör tillsammans en planering för vad som är den kortaste vägen till självförsörjning. 

För att stötta personen till självförsörjning finns det olika vägar. De som har rätt till 
lönebidragsanställning eller extra tjänster får stöd av socialsekreterarna och AMI, då denna väg går 
före praktik eller studier som inte är CSN-berättigade. För de som behöver mer stöd för att komma 
närmare arbetsmarknaden görs en planering med AMI eller Mottagningsteamet, som kan hjälpa till 
med en praktik som kan leda till en progression till den reguljära arbetsmarknaden. För de personer 
som är sjukskrivna på grund av somatiska sjukdomar används Samordnad Individuell Planering, SIP, 
eller samverkan med rehabiliteringskoordinator. Om personen är sjukskriven på grund av psykisk 
ohälsa används enbart SIP då det saknas rehabiliteringskoordinator på psykiatrimottagningen. De 
som helt saknar arbetsförmåga får stöd i att exempelvis söka om sjukersättning hos 
Försäkringskassan för att bli självförsörjande. 

Socialsekreterarna motiverar klienterna till andra vägar för att nå självförsörjning, exempelvis 
studier. De som klarar eller vill detta blir då oftast självförsörjande genom studiemedel.

Under pandemin har stort fokus från socialsekreterarna varit att motivera klienterna till studier 
eftersom antalet personer som Individ-och familjeomsorgen kunnat hänvisa till AMI varit starkt 
begränsat. Motivationsarbetet har också handlat om att motivera klienterna till att på egen hand 
hitta externa praktikplatser som AMI kan vara praktiksamordnare för. Detta har dock varit svårt då 
företag varit restriktiva med praktikplatser på grund av pandemin. Vid SIP är framåt sett önskvärt att 
AMI medverkar för att informera om att sysselsättning på AMI kan anpassas helt efter personens 
arbetsförmåga. 

Samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) har under en längre tid varit obefintlig utifrån att de 
centraliserades och digitaliserades år 2019. Samverkan har nu påbörjats igen efter ett längre 
uppehåll. AF har i dagarna informerat Hallsbergs kommun om ett nytt regeringsuppdrag som innebär 
att AF kommer använda sig mer av externa aktörer där socialtjänsten får samverka med aktörerna 
istället för med arbetsförmedlarna. Dialog har påbörjats med AF om hur arbetet kommer påverka 
socialtjänsten och hur olika lösningar skulle kunna hanteras. 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:

IFO har nu en stark förhoppning att vårt arbetssätt, ett nära samarbete med AMI och andra 
samverkanspartners och externa aktörer, kommer att återupptas och förbättras när 
kommuninvånarna i Hallsbergs kommun vaccineras och företagen öppnar mer för externa 
praktikplatser. 

Det har varit tufft och svårt under pandemin att arbeta utifrån arbetslinjen fullt ut då det varit 
nedskärningar, begränsade platser på AMI, distansstudier på SFI och andra svårigheter. 
Socialsekreterarna på vuxenenheten har gjort sitt yttersta för att försöka hitta andra vägar till 
självförsörjning, exempelvis studier eller externa praktikplatser. Socialsekreterarna har inte ställt in 
utan försökt att ställa om. Noterbart är också att antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd 
har ökat, vilket detta medför att socialsekreterarna inte har tid i samma utsträckning som tidigare att 
lägga på varje enskild klient/familj.

Barnkonsekvensanalys: Långvarig arbetslöshet hos föräldrar och långvarigt behov av försörjningsstöd 
påverkar barn i den bemärkelsen att familjer som lever på försörjningsstödsnormen under en längre 
tid blir begränsade. Dessa barn har inte samma förutsättningar att göra aktiviteter som deras 
jämnåriga kompisar vars familjer inte uppbär försörjningsstöd. Även om personerna som vi har mött 
under pandemitiden inte har kommit ut i någon sysselsättning, så har socialtjänsten säkerställt att 
personerna erhållit de bidrag som de har rätt till. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Johansson Engdahl Sandra Leontiou

Områdeschef Enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 - Svar angående granskning av missbruksvården i Hallsberg 
(21/SAN/104)

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i november 2020 gällande 
missbruksvård kommer följande svar från social- och arbetsmarknadsnämnden att skickas till 
revisorerna i Hallsbergs kommun.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 89) 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner svaret till 
kommunrevisorerna angående granskningen av arbetet med vuxna missbrukare i Hallsbergs 
kommun och antar svaret som sitt.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner svaret till kommunrevisorerna angående granskningen av arbetet med vuxna 
missbrukare i Hallsbergs kommun och antar svaret som sitt. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna svaret till kommunrevisorerna 
angående granskningen av arbetet med vuxna missbrukare i Hallsbergs kommun och 
anta svaret som sitt. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Svar angående granskning av av arbetet med missbruksvården i Hallsbergs 

kommun
 Missiv granskning av arbetet med vuxna missbrukare
 Revisionsrapport Hallsbergs kommun Arbete med vuxna missbrukare.

Expedieras till  
Revisorerna i Hallsbergs kommun.

Paragrafen är justerad
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Dnr:21/SAN/104 

Svar angående granskning av missbruksvården i Hallsberg

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i november 2020 gällande missbruksvård 
kommer följande svar från social- och arbetsmarknadsnämnden att skickas till revisorerna i 
Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
svaret till kommunrevisorerna angående granskningen av arbetet med vuxna missbrukare i 
Hallsbergs kommun och antar svaret som sitt. 

Ärendet 
 Säkerställa att det upprättas en lokal överenskommelse för samverkan, i enlighet med 

länsöverenskommelsen.
Svar: Det finns en överenskommelse skriven mellan Region Örebro län och kommunerna i 
länet. Det är svårt för oss att göra ändringar i länsöverenskommelsen. Det finns en 
arbetsgrupp i södra länsdelen där frågor kring missbruk och psykiskohälsa diskuteras och 
utvecklas

 Revidera och vid behov uppdatera de styrande dokument som finns gällande 
ansvarsfördelning och samverkan.
Svar: Utifrån att dokumenten är länsövergripande där flera kommuner ingår är det svårt att 
på lokal nivå ändra dessa överenskommelser då detta kommer att påverka flera kommuner i 
länet. 

Process

 Ansvaret för att skriva lokala överenskommelser åligger respektive huvudman. Även andra 
aktörer kan ingå, t ex Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS). Underlaget till 
överenskommelser godkänns i chefsgruppen för samverkan inom social välfärd och vård. 
Chefsgruppen rekommenderar respektive huvudman att ingå överenskommelser med 
underlaget som grund. 

Beroendecentrum är en specialistklinik med ett länsansvar för personer med både 
psykiatrisk problematik och missbruk och beroende. Vissa insatser erbjuds lokalt. För 
samverkan finns en samverkansorganisation på politisk- samt chefs- och verksamhetsnivå. I 
regionen finns särskilda överenskommelser och riktlinjer avseende

o läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LAROS)

o doping

o tillnyktring (TNE) Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT). 
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 Utvärdera ändamålsenligheten och följsamheten till länsöverenskommelsen. 
Svar: Diskussion skulle kunna föras med flera av kommunernas socialchefer i länet 
tillsammans med chefer från Region Örebro län för att se om överenskommelsen går att 
förtydliga och uppdateras. 

 Säkerställa implementeringen av länsöverenskommelsen. 
Svar: Socialcheferna i länets kommuner kan tillsammans med Region Örebro län se över hur 
implementeringen kan ske på bästa sätt. Enhetschefer på IFO har ansvar att säkerställa att 
den länsövergripande överenskommelsen är känd hos medarbetarna.

 Säkerställa att samverkansparterna prioriterar deltagande arbete med utarbetande av SIP.

Svar: I första hand ska en dialog ske med samtliga involverade för att hitta en gemensam tid 
och planering för ett SIP-möte. Om det trots dialog inte fungera ska vi vara noggranna med 
att rapportera till IVO om någon samverkanspartner inte deltar på SIP som överenskommits 
utan uteblir och den enskilde riskerar att lida men av detta. 

Samverkan gällande missbruk/psykisk ohälsa, där enhetschef ingår, har återupptagits. I 
dagsläget är inte syftet och målen med samverkan tydligt nedskrivet. Detta utifrån att målen 
för vidare arbete kan ha förändrats sedan gruppen pausade sin tidigare samverkan. 

Uppföljning av överenskommelse Samverkan kring personer med missbruk, riskbruk och beroende

En uppföljning av överenskommelsen har gjorts i LAG missbruk genom att samtal om målen i 
överenskommelsen, som sedan presenterades på chefsgrupp social välfärd samt vård och omsorg. 
Det är ingen beslutande församling på det sättet så kontentan blev att Regionen behöver tydliggöra 
sina ansvarsområden internt, vilket också underlättar för kommunerna.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Sandra Leontiou

Förvaltningschef Enhetschef
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Revisorerna

2021—03-17

Social— och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Granskning av arbetet med vuxna missbrukare.

Revisorerna har lätit genomföra en granskning av arbetet med vuxna missbra-
kare. Syftet med granskningen är att granska och pröva om Social— och arbets—
marknadsnämnden har en tillräcklig intern kontroll inom omrädet som säker—
ställer att styrning och uppföljning av HVB—hem sker enligt gällande lagstift-
ning och i övrigt pä ett ändamälsenligt sätt.

Vär revisionella bedömning utifrän genomförd granskning är att Social— och
arbetsmarknadsnämnden inte helt har en tillräcklig intern kontroll inom omrä-
det som säkerställer att styrning och uppföljning av HVB—hem sker enligt gäl—
lande lagstiftning och i övrigt pä ett ändamälsenligt sätt.

Granskningen visar att det finns dokumenterade mäl, riktlinjer och rutiner för
omrädet och att de är kända i organisationen och används. Vi konstaterar även
att uppföljning sker i samband med delärsrapporter, ärsredovisning samt intern
kontroll. Granskningen Visar ocksä att nämnden säkerställer att de insatser som
erbjuds motsvarar de behov som uppmärksammas hos enskilda för att komma
ur en missbrukssituation.

Det finns en överenskommelse som i enlighet med SOL och HSL reglerar an—
svar och som pävisar att och hur samverkan ska ske mellan huvudmännen. Det
finns dock brister i hur denna hälls levande och följs upp. I granskningen fram—
kommer även att samstärnmigheten och gränsdragningarna brister gällande per-
soner med samsjuklighet, dvs har flera diagnoser, Vilket medför att det inte sä—
kerställs att dessa fär tillgäng till adekvat Värd.

Utifrän granskningens resultat rekommenderar Vi Social— och arbetsmarknads-
nämnden att:

' Säkerställa att det upprättas en lokal överenskommelse för samver-
kan, i enlighet med länsöverenskommelsen.

' Revidera och Vid behov uppdatera de styrande dokument som finns
gällande ansvarsfördelning och samverkan.

' Utvärdera ändamälsenligheten och följsamheten till länsöverenskom—
melsen.

! Säkerställa implementeringen av länsöverenskommelsen.
' Säkerställa att samverkansparterna prioriterar deltagande i arbetet

med utarbetande av SIP.

Hafldläaaare Poqfadress Besöksadress Telefon E—nost
Revisorerna 694 80 Hallsberg V:a Storgatan 14 0582-68 50 00 vx revisorerna@hallsberg.se

0582—68 5x xx fax
Page 78 of 158



=Q»'L%z’ HALLSBERGS KOMMUN
Revisorerna

2021 -03-1 7

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av ät-

gärder med anledning av granskningen.

Yttrande sänds till revisorema@hallsberg.se senast den 30 juni 2021.

FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

@ CQWS\\
'

Ofv@@ Ä/1477a,
'

Unevik Siv Palmgren
Ordförande Vice ordförande

Haadläggace Bastadmgs Besa’ksadcess Z elefon E—oost

Revisorerna 694 80 Hallsberg V:a Storgatan 14 0582—68 50 00 vx revisorerna@hallsberg.se
0582—68 5x xx fax
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört 
en granskning av arbetet med vuxna missbrukare. Granskningen syftar till att bedöma om 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har en tillräcklig intern kontroll inom området som 
säkerställer att styrning och uppföljning av HVB-hem sker enligt gällande lagstiftning och i 
övrigt på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen är avgränsad till Social- och arbetsmark-
nadsnämnden och missbruksvård som riktas till vuxna, dvs personer från 18 år. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Social- och arbetsmark-

nadsnämnden inte helt har en tillräcklig intern kontroll inom området som säkerställer att 

styrning och uppföljning av HVB-hem sker enligt gällande lagstiftning och i övrigt på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Nedan ses bedömningen för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se re-

spektive revisionsfråga i rapporten.  

Finns upprättade mål, rutiner och riktlinjer för området? 
Granskningen visar att det finns dokumenterade mål, riktlinjer och rutiner för området och 
som är kända i organisationen och används. Vi konstaterar att Social- och arbetsmark-
nadsnämnden säkerställer att styrning och uppföljning av HVB-hem sker enligt gällande 
lagstiftning. Vi konstaterar även att uppföljning sker i samband med delårsrapporter, års-
redovisning samt intern kontroll.  

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Får enskilda tillgång till insatser för att komma ur en missbrukssituation? 
Granskningen visar att kommunens säkerställer att de insatser om erbjuds motsvarar de 
behov som uppmärksammas hos enskilda för att komma ur en missbrukssituation. Det är 
tydliggjort att Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av 
insatser och för att avtala vård. 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Används bedömningsinstrument för att säkerställa att enskilda erbjuds relevanta 
insatser? 

Vid utredningar tillämpas bedömningsinstrument i enlighet med Socialstyrelsens nation-
ella riktlinjer vilket säkerställer att väsentlig information samlas in inför bedömning av be-
hov av insatser och för att följa utfall av de beslutade åtgärderna. Vi noterar i och med att 
det är ny personal inom både missbruk och försörjningsstöd ett behov att säkerställa att 
personal har kompetens och använder sig av bedömningsinstrumenten.  

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

Finns det en överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen som hålls 
levande och som följs upp? 

Det finns en överenskommelse som i enlighet med SoL och HSL reglerar ansvar och som 
påvisar att och hur samverkan ska ske mellan huvudmännen. Det finns dock brister i hur 
denna hålls levande och följs upp. Det framkommer att den vid granskningens genomfö-
rande revideras. Vi konstaterar att det tidigare funnits en lokal arbetsgrupp missbruk som 
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enhetschefen deltagit i, samtidigt framkommer att något egentligt arbete i lokala arbets-
gruppen missbruk inte är etablerat i dagsläget. 

Granskningen visar även att ytterligare initiativ tas för att säkerställa ett samarbete med 
andra huvudmän och med andra aktörer för att säkerställa en god vård.  

Vi rekommenderar att de styrande dokument som finns gällande ansvarsfördelning och 
samverkan revideras och vid behov uppdateras för att säkerställa att enskilda får tillgång 
till de insatser som ges av huvudmännen gemensamt. För att dessa ska vara styrande är 
en uppföljning av stor vikt. Granskningen visar brister i detta. Som noterats har det i 
granskningen även framkommit att samverkan brister gällande personer med samsjuklig-
het, dvs har flera diagnoser, vilket medför att det inte säkerställs att dessa får tillgång till 
adekvat vård. 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

Är roller och ansvar i kommunens missbruksvård tydlig? 
Roller och ansvar inom kommunens missbruksvård bedöms som tydliga. Utifrån ett med-
borgarperspektiv bedöms det ansvar som finns för myndighetsutövning och insatser inom 
missbruksvården som tydliggjort. En gemensam ingång säkerställer att enskilda som 
kommer i kontakt med kommunen med anledning av missbruksproblem kommer rätt. 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

 
Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Social- och arbetsmarknadsnämnden 
att: 

• Säkerställa att det upprättas en lokal överenskommelse för samverkan, i enlighet 
med länsöverenskommelsen. 

• Revidera och vid behov uppdatera de styrande dokument som finns gällande an-
svarsfördelning och samverkan.   

• Utvärdera ändamålsenligheten och följsamheten till länsöverenskommelsen.   

• Säkerställa implementeringen av länsöverenskommelsen.  

• Säkerställa att samverkansparterna prioriterar deltagande i arbetet med utarbe-
tande av SIP. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för 
att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. När det gäller missbrukare anges i 
Socialtjänstlagen att Socialnämnden ska aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får 
den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket. Nämnden 
ska i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att pla-
nen fullföljs. När det gäller missbruk av narkotika eller alkohol har också Socialstyrelsen 
utarbetat Nationella riktlinjer som bl. a innehåller rekommendationer för arbetet kring före-
byggande insatser, bedömningsinstrument samt stöd och behandlingsinsatser.  
 
IVO1 pekar i sin rapport ”Vad har IVO sett 2019?” att det finns indikationer på att social-
tjänsten inte alltid erbjuder insatser som svarar mot personernas behov och är passiv i sin 
handläggning. 
 
Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och höga kostnader 
för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen upp-
handlar institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden. Ett ofullständigt ar-
bete från kommunens sida riskerar dels att den enskilde inte får den hjälp som behövs 
med hänsyn till dennes livssituation. Det finns också en risk för bristande effektivitet och 
därigenom onödiga kostnader för kommunen  

Revisorerna i Hallsbergs kommun har i sin riskbedömning angett arbetet med vuxna 
missbrukare som ett väsentligt område. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om Social- och arbetsmarksnämnden har en till-
räcklig intern kontroll inom området som säkerställer att styrning och uppföljning av HVB-
hem sker enligt gällande lagstiftning och i övrigt på ett ändamålsenligt sätt.  

Revisionsfrågan besvaras utifrån följande revisionsfrågor:  
 

• Finns upprättade mål, rutiner och riktlinjer för området? 

• Får enskilda tillgång till insatser för att komma ur en missbrukssituation? 

• Används bedömningsinstrument för att säkerställa att enskilda erbjuds relevanta in-
satser? 

• Finns det en överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen som hålls le-
vande upp och som följs upp? 

• Är roller och ansvar i kommunens missbruksvård tydlig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Socialtjänstlagen 

• Lag om vård av missbrukare 

• Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

 
1 Inspektionen för vård och omsorg 
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• Interna styrande dokument relevanta för granskningen som fastslagits av kommun-
fullmäktige 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till missbruksvård som riktas till vuxna, dvs personer från 18 år. 

1.5. Metod 

Genomgång av för granskningen relevanta dokument avseende mål och dess uppföljning, 
riktlinjer och rutiner inom området samt nämndens protokoll. 

Övergripande statistik över ekonomi har efterfrågats. Därtill har uppföljning av öppenvård 
Stegen efterfrågats. 

Inom ramen för granskningen har följande funktioner intervjuats:  

• Förvaltningschef Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

• Områdeschef individ- och familjeomsorg 

• Enhetschef vuxenenhet 

• Sakkunnig socialsekreterare missbruk.  
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Finns upprättade mål, rutiner och riktlinjer för området? 

2.1.1. Iakttagelser 

Mål 

I verksamhetsplan och mål år 2020, område individ- och familjeomsorg, Social- och ar-
betsmarknadsförvaltningen, står det att utifrån kommunens fyra strategiska områdena har 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutat om nämndmål. Nämndmålen ska anknyta 
till de strategiska områdena. Genom att avläsa resultatet av nämndernas nämndmål ska 
slutsatser kunna dras av om de mer långsiktiga strategiska områdena är på väg att upp-
fyllas. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat följande nämndmål med tillhörande 
mätetal som berör vuxenenheten: 

Alla insatser av Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insat-
sen.  
- Mätetal: Minst 90 % av de personer som får insatser ska uppleva trygghet med insatser-
na 

Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så 
långt som möjligt erbjudas stöd och tidiga insatser på hemmaplan. 
- Mätetal: Det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet besökare/deltagare i 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter 
ska öka mot föregående år.  

Insatserna som Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas 
utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet 
- Mätetal: Minst 90 % av brukarna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska 
vara nöjda med graden av delaktighet.  

Utifrån verksamhetsplan och mål år 2020 framgår att Social- och arbetsmarknadsnämn-
den har gett förvaltningen ett prioriterat uppdrag som berör vuxenenheten, en översyn av 
placeringar för vuxna.  

Intern kontroll 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om följande rutin inom intern kontroll 
som berör vuxenenheten: 

• Antal anmälningar om barn som far illa samt allvarliga missförhållanden för vuxna 
missbrukare 

• Avvikelsehantering i enlighet med socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen 

Rutiner och riktlinjer 

Nämnden har i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOFS 2011:9 upprättat ett led-
ningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med det är att säkra och utveckla 
verksamhetens kvalitet och att förebygga risker för vårdskador, missförhållanden samt 
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avvikelser. Kvalitetsledningssystemet innehåller olika moment så som rutiner för riskana-
lys, egenkontroll, utredning av avvikelser och förbättringsåtgärder.    

Utöver nämndens systematiska kvalitetsarbete har riktlinjer och rutiner för verksamheten 
tagits fram och som man uppges sig arbeta aktivt med. Bland annat ”Riktlinjer för hand-
läggning avseende missbruk- och beroendevård”2 där syftet är att säkerställa rättssäker-
het och likabehandling avseende utredning, bedömning och tillgång till de insatser som 
kommunen erbjuder. Vidare finns det riktlinjer för biståndshandläggning- socialpsykiatri, 
antagen av Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-06-25.  

Individ- och familjeomsorgen arbetar efter en checklista som stöd för utredning gällande 
ansökan om vård och behandling på institution. Checklistan innehåller dem steg som en 
utredning ska innehålla, exempelvis upprätta en utredningsplan, när bedömningsinstru-
ment ska användas samt hur samråd ska ske.  

I checklistan uppges att individutskottet tar del av utredningsplaner och beslutar om pla-
ceringar. Det framgår också av delegationsordningen att individutskottet ansvarar för 
myndighetsbeslut i individärenden som rör placeringar. I intervjuer framgår att det i utred-
ningsplanen beskrivs varför personen i fråga behöver institutionsvård, val av vårdform, 
kostnad samt eftervårdsplanering. Handläggaren gör även en bedömning hur väl behand-
lingsformen passar klienten.  

Uppföljning  

I delårsrapport tertial 2 för Social- och arbetsmarknadsnämnden3 framgår att vuxenenhet-
en prognostiserat ett negativt ekonomiskt resultat för det första halvåret, vilket bland an-
nat beror på ökat antal institutionsplaceringar för vuxna. 

Tabell 1. Budgetuppföljning avseende institutionsvård för missbrukare. Statistik från förvaltningen. 

 2018  2019  2020  

Budget (tkr) 2 300 2 300 2 800 

Utfall (tkr) 2 574 3 819 2 908 (prognos) 
 

Det framgår vidare i delårsrapporten att institutionsplaceringar för personer med miss-
bruksproblematik under första halvåret har ökat i antal i jämförelse med samma period 
föregående år. Fem placeringar inom institutionsvård enligt Socialtjänstlagen har beviljats, 
under samma period år 2019 beviljades två placeringar samt två beslut om förlängningar 
av institutionsvård.  

I dagsläget uppges att individ och familjeomsorg arbetar med att förhindra LVM- place-
ringar genom att aktivt arbeta förebyggande och ha ett tätt samarbete med öppenvård 
Stegen samt Barn- och familjeenheten, detta för att i tidigt stadium erbjuda vård och be-
handling för de personer som är inne i ett aktivt missbruk.  

I delårsrapport tertial 2 för Social- och arbetsmarknadsnämnden görs följande bedöm-
ningar av nämndmålen som berör Vuxenenheten: 
 
 
 

 
2 Antagen av Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019-04-12 
3 Antagen av Social- och arbetsmarknadsnämnden 2020-09-23 
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Tabell 2. Uppföljning av beslutade nämndmål. Hämtat från delårsrapport tertial 2.   

Nämndmål Prognos Kommentar 
Alla insatser av social- och ar-
betsmarknadsförvaltningen ska 
känna sig trygga med insatsen.  

Förväntad prognos är 
gul.  

Detta mäts i undersökningen hös-
ten år 2020. IFO arbetar ibland med 
tvingande insatser och det kan 
inverka på hur nöjda klienterna är 
med sin insats. Uppföljning görs 
regelbundet med den/de personer 
insatser berör och det bidrar till 
större delaktighet för klien-
ten/brukaren.  

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

Förväntad prognos är 
grön. 

Öppenvård Stegen har ”öppet in-
tag”, vilket innebär att personen 
utan kontakt med socialsekreterare 
kan få vård och behandling för sitt 
missbruk. Missbrukshandläggare 
arbetar aktivt med att erbjuda anhö-
riga anhörigstöd på Stegens öp-
penvård. Målet ser ut att kunna 
uppnås.  

Insatserna som social- och ar-
betsmarknadsförvaltningens verk-
samheter ska anpassas utifrån den 
enskildes behov där den enskilde 
ges möjlighet till delaktighet 
 

Förväntad prognos är 
grön.  

Detta mäts i klientundersökning 
under hösten år 2020. Vuxenen-
heten verkar nära individen och 
erbjuder professionellt bemötande 
och är lyhörda för idéer och syn-
punkter.  

 
Vidare framgår av delårsrapporten att covid-19 har påverkat individ- och familjeomsor-
gens verksamhet. Pandemiplan/beredskapsplan samt rutiner har upprättats gällande hur 
arbetet ska bedrivas och prioriteras under lågbemanningsperiod. Detta för att upprätthålla 
en rättssäker handläggning.  

Utifrån delårsrapporten framkommer att antal anhöriga som erhållit stöd från öppenvården 
Stegen samt antalet personer som varit inskrivna i någon av Stegens beroendegrupper 
under det första halvåret år 2020 minskat något i jämförelse med samma period år 2019. 

Utifrån intervjuer framgår att Region Örebro sedan några år tillbaka har följt de resultat 
som kommunens öppenvårdsverksamhet Stegen har gett. Regionens uppföljningar upp-
hörde för något år sedan men den person som tidigare arbetade på regionen med utvär-
deringen fortsatt med det på uppdrag av Hallsbergs kommun. De intervjuade menar att 
utvärderingarna har visat goda resultat för Stegen och verksamheten har använt resulta-
tet i arbetet med verksamhetsutveckling.  

I en tjänsteskrivelse till social- och arbetsmarknadsnämnden avseende öppenvård Stegen 
framkommer att antal inkomna anmälningar vuxen/missbruk har ökat över tid. Antal in-
komna anmälningar vuxen/missbruk under år 2018 var 170 stycken, år 2019 181 stycken 
och fram till och med maj 2020 redovisas 86 stycken anmälningar.  

Revisionen har tagit del av en presentation som gjordes till nämnden där information om 
öppenvård Stegen presenterades. Nedan redovisas antal personer som deltagit i stegen 
behandlingsarbete under perioden 1 januari 2016 fram till och med 2019.  
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Tabell 3. Stegen 2016-2019. Förvaltningens presentation till nämnd.  

 

Utifrån intervjuer framgår att uppföljningar görs regelbundet vid HVB placeringar för att 
dels följa upp de mål som är satta i vårdplanen samt för att höra att vården fungerar. Den 
enskilde har även möjlighet att ansöka om förlängd vård och behandling. Vid uppföljning-
ar deltar drogterapeuter från Stegens öppenvård då den enskilde i de flesta fall ska på-
börja deras förlängda behandling. Drogterapeuterna får då insikt och information från be-
handlarna på HVB-hemmet vad den enskilde har jobbat med och vad den behöver ut-
veckla för att bibehålla en drogfrihet/nykterhet över tid.  

Uppföljning intern kontroll 

En återrapportering av den interna kontrollen kvartal två har gjorts till nämnden. Riskom-
rådet antal anmälningar om barn som far illa samt allvarliga missförhållanden för vuxna 
missbrukare bedöms både under kvartal 1 och kvartal 2 som grönt. Riskområdet avvikel-
sehantering i enlighet med socialtjänstlagen och patientsäkerhetslagen bedöms också 
som grönt under kvartal 1 och 2.   

2.1.2. Bedömning 

Granskningen visar att det finns dokumenterade mål, riktlinjer och rutiner för området och 
som är kända i organisationen och används. Vi konstaterar att uppföljning sker i samband 
med delårsrapporter, årsredovisning samt intern kontroll. Vi konstaterar även att social- 
och arbetsmarknadsnämnden säkerställer att styrning och uppföljning av HVB-hem sker 
enligt gällande lagstiftning.  

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

2.2. Får enskilda tillgång till insatser för att komma ur en missbrukssituat-

ion? 

2.2.1. Iakttagelser 

Hallsbergs kommun bedriver öppenvårdsverksamheten Stegen som erbjuder stöd för 
missbrukare men också stöd till anhöriga till missbrukare. Verksamheten bedrevs tidigare 
tillsammans med Kumla kommun men det beskrivs att de under 2019 valde att avsluta 
samarbetet och därmed också finansiering. Inom öppenvård Stegen erbjuds enskilda 
samtal, kartläggning, bedömning och strukturerar behandling i öppenvård. Behandlings-
verksamheten inom Stegen innefattar ett tolvstegsprogram, kognitiv beteendeterapi, moti-
verade samtal, nätverksarbete, haschavvänjningsprogram, anhörigprogram, urinprovtag-
ning. Under år 2020 tillkommer spel- och schematerapi.   

I en tjänsteskrivelse till social- och arbetsmarknadsnämnden4  framgår det att flera av de 
som söker vård- och behandling samt stöd från Stegen är egensökande och under be-

 
4 SAN 2020-06-15 
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handlingstiden därmed inte har kontakt med missbrukshandläggare. Det uppges att via 
Stegen nås personer i tidigare stadium av sitt missbruk jämfört med dem personer som 
kommer via myndighetsbeslut. Det uppges vid intervjuer dock att utmaningen för miss-
brukshandläggarna är att hitta alternativa behandlingsformer inom kommunen som kan 
tillgodose klienternas vårdbehov när öppenvård Stegen av något skäl inte kan ta emot 
den enskilde för vård och behandling.  

Vidare har kommunerna i Örebro län enligt länsöverenskommelsen5 tillgång till länsöver-
gripande verksamheter. Bland annat Beroendecentrum som är en specialistklinik med ett 
länsansvar för personer med både psykisk ohälsa/sjukdom och missbruk eller beroende. I 
länet finns särskild rutin för ansvarsfördelning mellan Beroendecentrum och andra delar 
av sjukvården, samt överenskommelser mellan kommunerna avseende Tillnyktring 
(TNE), samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT) där länsstyrelsen är ansva-
rig samt Maria Ungdom med Örebro kommun. 

I intervjuer framgår att för att få vård på Beroendecentrum behövs en planering innan den 
enskilde kommer iväg på behandling. Till tillnyktringsenheten (TNE) kan den enskilde gå 
in och söka vård själv. Det uppges vid intervju att otydligheter i betalningsansvaret inne-
burit att Hallsbergs kommun fått betalningsansvar för personer som sökt till TNE flera 
gånger under samma kväll.  

Av intervjuer framgår att individ- och familjeomsorg genom ett ramavtal, upphandlat av 
regionen, har tillgång till behandlingshem, stödboende, HVB etc. Det uppges att det pågår 
ett arbete med en ny upphandling av ramavtal. Det uppges att man saknar att kunna er-
bjuda en verksamhet som sysslar med arbetsinriktad missbruksrehabilitering.  

2.2.2. Bedömning 

Granskningen visar att kommunens säkerställer att de insatser om erbjuds motsvarar de 
behov som uppmärksammas hos enskilda för att komma ur en missbrukssituation. Det är 
tydliggjort att social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att det finns ett utbud av 
insatser och för att avtala vård.   

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld.  

2.3. Används bedömningsinstrument för att säkerställa att enskilda er-

bjuds relevanta insatser? 

2.3.1. Iakttagelser 

I Socialstyrelsens riktlinjer ges det rekommendationer om vilka bedömningsinstrument 
socialtjänsten samt hälso- och sjukvården bör använda sig av. Missbrukshandläg-
gare/sakkunniga socialsekreterare använder sig av bedömningsinstrument vid identifie-
ring av alkohol- och narkotikaproblem, vilket bekräftas vid intervjuer. Metoderna heter 
AUDIT samt ADDIS. Som stöd för att bedöma klienters hjälpbehov använder sig miss-
brukshandläggare/sakkunnig socialsekreterare av bedömningsinstrumentet ASI som kart-
lägger klientens hela livssituation. Vidare framgår att personalen som arbetar med för-
sörjningsstöd också använder sig av AUDIT som en del i sina utredningar. 

Förvaltningen uppgav att sakkunniga socialsekreteraren som arbetar med missbruksfrå-
gor har den utbildning som krävs för uppdraget, dvs. socionomutbildning och fortbildning i 
metoder för missbruksvården. Vidare pågår kompetensutvecklingsinsatser för två social-

 
5 Samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende. Överenskommelse mellan 
Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.  
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sekreterare som arbetar med försörjningsstöd i dagsläget, detta för att främst säkerställa 
minskad sårbarhet vid personalbortfall. I intervjuer uppges att de två socialsekreterarna 
kommer ha i uppdrag att arbeta både med handläggning av missbruk samt försörjnings-
stöd. I och med att individ och familjeomsorg väljer att kompetensutveckla två socialsek-
reterare som kommer ha i uppdrag att arbeta både med handläggning av missbruk och 
försörjningsstöd förstärks bemanningen genom anställning av en ny socialsekreterare för 
försörjningsstöd. 

2.3.2. Bedömning 

Vid utredningar tillämpas bedömningsinstrument i enlighet med Socialstyrelsens nation-
ella riktlinjer vilket säkerställer att väsentlig information samlas in inför bedömning av be-
hov av insatser och för att följa utfall av de beslutade åtgärderna.  

Vi noterar i och med att det är ny personal inom både missbruk och försörjningsstöd ett 
behov att säkerställa att personal har kompetens och använder sig av bedömningsinstru-
menten.  

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 

2.4. Finns det en överenskommelse om samverkan mellan huvudmännen 

som hålls levande och som följs upp? 

2.4.1. Iakttagelser 

Enligt HSL och SoL är landsting och kommuner skyldiga att ingå gemensamma överens-
kommelser om samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika och 
andra beroendeframkallande medel (16 kap. 3 § HSL och 5 kap. 9 a § SoL).  En överens-
kommelse, Samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende, har tagits 
fram mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län6. Det anges vid intervjuerna 
att överenskommelsen är beslutad av chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård 
och omsorg.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra huvudmännens ansvar i enlighet med 
lagstiftning, nationella riktlinjer och nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten för att upptäcka, förebygga och för vård och stöd vid riskbruk, missbruk 
och beroende. Vidare står det att den enskildes behov av samverkan ska styra och ingen 
enskild ska hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och bli utan hjälp. Uti-
från överenskommelsen ska samtliga aktörer arbeta efter fyra mål.  

• Huvudmännen ska arbeta för en ökad samsyn kring enskilda och gemensamma 
ansvarsområden, rutiner och regler samt individens behov av vård och stöd. 

• Huvudmännen ska systematiskt arbeta för att tidigt upptäcka och åtgärda riskbruk, 
missbruk och beroende och stödja förändring av levnadsvanor, inom primärvård, 
den psykiatriska och somatiska vården samt inom socialtjänstens verksamheter. 
Där det bedöms som relevant ska en screening göras och rådgivning erbjudas. 

• Huvudmännen ska verka för god tillgänglighet av vård och stödinsatser. Det gäller 
vid såväl förstagångskontakter som vid återbesök och i samband med återfall. 

• Rutiner för sammanlänkning av andra mer kvalificerade och långtgående insatser i 
de fall man bedömer att den enskildes problem är omfattande ska finnas.  

 
6 Giltig från och med 2019-04-02 
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Vidare står det i överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro 
län att samtliga vårdenheter och socialtjänster ska vara införstådda med det ansvar som 
åligger var och en att upptäcka, förebygga och ge vård- och stödinsatser till personer med 
riskbruk, missbruk och beroende samt deras anhöriga. Länets kommuner har olika förut-
sättningar utifrån samhälls-/befolkningsstruktur och geografiskt läge vilket betyder att lo-
kala och länsdelsvisa överenskommelser kan se olika ut i länet. Vidare står det att målen i 
överenskommelsen följs upp årligen i lokal arbetsgrupp missbruk.  

I chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg deltar förvaltningsche-
fen för social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Enligt intervjuade framgår att chefsgrup-
pen är ett bra forum för diskussion kring ämnet men att det pågår ett arbete med att se 
över överenskommelsen i nuläget. Enligt uppgift finns en lokal arbetsgrupp missbruk som 
enhetschefen deltagit i tidigare, samtidigt framkommer att något egentligt arbete i lokala 
arbetsgruppen missbruk inte är etablerat i dagsläget.  

Som nämndes ovan framgår i överenskommelsen om länsövergripande verksamhet vilka 
är Beroendecentrum där det finns en särskild rutin för ansvarsfördelning mellan Beroen-
decentrum och andra delar av sjukvården. Vidare finns överenskommelser mellan kom-
munerna och Beroendecentrum avseende tillnyktring (TNE), samverkan mot alkohol och 
droger i trafiken (SMADIT) som länsstyrelsen är ansvarig för samt Maria Ungdom med 
Örebro kommun.   

Vid intervju med förvaltningsledning lyfts att områdeschefen deltar i samverkansforum 
med beroendecentrum och polis, där beroendecentrum är sammankallande.  

Enligt riktlinjer missbruk- och beroendevård framgår att om det under utredning eller in-
sats framkommer behov av andra stöd- och vårdinsatser som inte faller inom socialtjänst-
lagen kan socialsekreterare med den enskildes samtycke kalla till en samordnad individu-
ell planering (SIP). I intervjuer uppges att både sakkunnig socialsekreterare och andra 
aktörer sammankallar till SIP-möten men att det ibland inte prioriteras av aktörer som ska 
delta. De intervjuade menar att samverkan med regionens psykiatriska öppenvård inte 
fungerar tillfredsställande. Samverkan uppges inte heller fungera helt tillfredsställande 
med vissa vårdcentraler.  

I intervjuer uppges att samverkan även försvåras av att socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården har olika förhållningssätt när det gäller personer med missbruks- och beroen-
deproblematik. Detta kan leda till att det försvårar rehabiliteringsprocessen då klienter ofta 
har behov av en längre abstinensbehandling än vad som erbjuds från regionen innan om-
fattande behandlingsinsatser påbörjas. Det uppges även att socialtjänst och hälso- och 
sjukvård har olika förhållningssätt gällande kostnadsfrågan kring de klienter som har be-
hov av psykiatrisk behandling under vistelse på behandlingshem då regionen inte erbju-
der annat än öppenvårdsbehandling.  

Inom ramen för granskningen har ingen kontakt tagits med Regionen kring ovanstående 
kritik. 

I tjänsteskrivelsen avseende konsekvensbeskrivning, effektiviseringar/besparingar IFO, 
står det att ett samarbete startat mellan familjeteamet och Stegen i syfte att skapa en alli-
ans med föräldrar som erhåller insatser på Stegen, så att det därigenom blir naturligt för 
föräldrarna att ta emot insatser från Familjeteamet. En utvärdering kommer att ske under 
hösten.  

På fråga om samarbete med näringsverksamheten sker så framgår det i intervjuerna att 
individ- och familjeomsorgen har försökt vara ute och informera om bland annat öppen-
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vård Stegen hos företagare. Man har även varit ute på vårdcentraler och skolor för in-
formation om öppenvård Stegen. Det framgår i intervjuer att individ- och familjeomsorgen 
även sökt samarbete med näringslivsenheten. 

Ytterligare samarbeten som nämns är tillsammans med verksamheten arbetsmarknad 
och integration, där individ- och familjeomsorgen informerat om öppenvård Stegen och 
dess syfte till både enheten för arbetsmarknad och enheten för integration. Vidare fram-
går att det även sker ett aktivt samarbete med polisen kring informationsinsatser. Det 
uppges också att Hallsbergs kommun informerat om sina insatser genom radioreklam 
men även genom affischer, broschyrer, kommunens hemsida etc.  

2.4.2. Bedömning 

Det finns en överenskommelse som i enlighet med SoL och HSL reglerar ansvar och som 
påvisar att och hur samverkan ska ske mellan huvudmännen. Det finns dock brister i hur 
denna hålls levande och följs upp. Det framkommer att den vid granskningens genomfö-
rande revideras. Vi konstaterar att det tidigare funnits en lokal arbetsgrupp missbruk som 
enhetschefen deltagit i, samtidigt framkommer att något egentligt arbete i lokala arbets-
gruppen missbruk inte är etablerat i dagsläget. 

Granskningen påvisar även ytterligare initiativ för att säkerställa ett samarbete med andra 
huvudmän och med andra aktörer för att säkerställa en god vård. Vi vill dock påpeka vik-
ten av att säkerställa att samverkansparterna prioriterar deltagande i arbetet med utarbe-
tande av SIP. Denna del är väsentlig för att en gemensam plan för insatser formas med 
den enskildes behov samt de olika verksamheternas respektive ansvar som utgångs-
punkt. 

Vi rekommenderar att de styrande dokument som finns gällande ansvarsfördelning och 
samverkan revideras och vid behov uppdateras för att säkerställa att enskilda får tillgång 
till de insatser som ges av huvudmännen gemensamt. För att dessa ska vara styrande är 
en uppföljning av stor vikt. Granskningen visar brister i detta. Som noterats har det i 
granskningen även framkommit att samverkan brister gällande personer med samsjuklig-
het, dvs har flera diagnoser, vilket medför att det inte säkerställs att dessa får tillgång till 
adekvat vård. 

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld. 

2.5. Är roller och ansvar i kommunens missbruksvård tydlig? 

2.5.1. Iakttagelser 

Missbruksvård är ett område där ansvaret finns hos kommunerna men även hos hälso- 
och sjukvården. Att roller och ansvar är tydliggjorda är en förutsättning för en effektiv or-
ganisation men även en förutsättning för en tydlig och effektiv samverkan mellan huvud-
män som har ett angränsade ansvar. 

I reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden7 framgår att nämnden har till uppgift 
att svara för kommunens uppgifter inom socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen, lagen om omhändertagande av missbrukare samt för öppen-
vård av missbrukare. 

Enligt organisationsskissen ingår vuxenenheten inom området individ och familjeomsorg. 
Inom vuxenenheten ingår följande funktioner, totalt 17 medarbetare varav 1 arbetar som 
missbrukshandläggare/sakkunnig socialsekreterare:  

 
7 Antaget av kommunfullmäktige 2019-06-10 
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Enligt de intervjuade är upplevelsen att det fungerar bra med en sakkunnig socialsekrete-
rare inom missbruk. Som nämndes ovan pågår ett arbete att utbilda två socialsekreterare 
som i dagsläget arbetar inom försörjningsstöd. De två socialsekreterarna kommer sedan 
ha i uppdrag att både arbeta med handläggning av missbruk samt försörjningsstöd.   

I intervjuer framgår att inom öppenvård Stegen är det i dagsläget två medarbetare, en 
minskning från tidigare tre. Det framgår att nämnden ännu inte beslutat om antal medar-
betare. I intervjuer påtalas att en minskning av personal skulle medföra en minskad till-
gänglighet.  

Enligt intervjuerna är stödet som riktas till vuxna missbrukare tydligt. Genom en gemen-
sam ingång hänvisas vidare till mottagning, myndighetsutövning, jour men även till den 
verksamhet som erbjuder stöd utan föregående biståndsbeslut. 

2.5.2. Bedömning 

Roller och ansvar inom kommunens missbruksvård bedöms som tydliga. Utifrån ett med-
borgarperspektiv bedöms de ansvar som finns för myndighetsutövning och insatser inom 
missbruksvården som tydliggjort. En gemensam ingång säkerställer att enskilda som 
kommer i kontakt med kommunen med anledning av missbruksproblem kommer rätt. 

Vi bedömer revisionsfrågan som uppfylld. 
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2020-12-16 
 
 
 
 
Lars Dahlin 

  
 
 
 
 
Lars Näsström 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Hallsbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som fram-

går av projektplan från den [2020-05-13]. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot an-

nan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 - Svar till revisorerna i Hallsbergs kommun 
(21/SAN/79)

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PWC i november 2020, uppföljning och 
kontroll av hemtjänsten och vård- och omsorgsboende (särskilt boende), kommer följande 
svar från social- och arbetsmarknadsnämnden.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 90) 
Områdeschef redogör för svaret. 
 Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner svaret till 
revisorerna och antar svaret som sitt. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner svaret till kommunrevisorerna och antar svaret som sitt. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna svaret till kommunrevisorerna 
och anta svaret som sitt. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport "Uppföljning och kontroll av hemtjänsten i 

Hallsberg 2020"  samt "Uppföljning och kontroll av särskilt boende Hallsbergs kommun 2020"
 Missiv granskning av uppföljning och kontroll hemtjänsten
 Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av hemtjänsten Hallsberg - 2020

Expedieras till  
Revisorerna i Hallsbergs kommun.

Paragrafen är justerad
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Svar till revisorerna i Hallsbergs kommun

§ 90

21/SAN/79
   

Page 97 of 158



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/79 

Svar till revisorerna i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PWC i november 2020, uppföljning och kontroll av 
hemtjänsten och vård- och omsorgsboende (särskilt boende), kommer följande svar från social- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
svaret till kommunrevisorerna och antar svaret som sitt. 

Ärendet 
Syftet med granskningen är att granska och pröva om social- och arbetsmarknadsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamhetens och vård- och 
omsorgsboendes (särskilt boende) ekonomi och kvalitet.
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till social- och 
arbetsmarknadsnämnden:

 Säkerställ att det tydliggörs hur nämnden prioriterar mellan förvaltningens 
förbättringsförslag avseende hemtjänstens och vård och omsorgsboendes ekonomi och 
kvalitet.

 Säkerställ att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna räd (SOSFS 201119) upprättas
i alla delar.

 Säkerställ att orsakerna till verksamheternas kvalitetsresultat utvärderas
löpande.

Förvaltningen har ansvar för att till nämnden lämna tydliga förbättringsförslag så att nämnden kan 
prioritera mellan de olika förslagen avseende både kvalité och ekonomi. Förslagen ska vara väl 
underbyggda och innehålla tydliga fakta för att möjliggöra för nämnden att prioritera mellan 
förslagen och fatta beslut utifrån det. 
Arbete att införa ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOFS 201119) har påbörjats i samarbete och med ledning av extern 
konsult, och kommer att omfatta alla delar. Den externa konsulten har presenterat arbetet för 
nämnden i april 2021. Arbetet beräknas vara klart i sin helhet 2021-09-30. 

För att säkerställa att orsakerna till verksamhetens kvalitetsresultat utvärderas löpande har ett antal 
aktiviteter utifrån nämndens mål tagits fram. Aktiviteterna utvärderas och analyseras i verksamheten 
tillsammans med personalen. Orsakerna analyseras vidare i ledningsgrupp på områdes- och 
förvaltningsnivå, i samband med tertial-, delårs-, och bokslutsrapporter. Utifrån resultaten tas 
förbättringsförslag fram som presenteras för social- och arbetsmarknadsnämnden.   

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef
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Haadläaaare

Revisorerna

9 HALLSBERGS KOMMUN
@@f

Rewsorema

2021—03—1 7

Social— och arbetsmarknadsnämnden

Kommunfullrnäktige

Kommunstyrelsen

Granskning av uppiöljning och kontra]! Hemtjänsten.

Revisorerna har lätit genomföra en granskning av uppföljning och kontroll av
hemtjänsten. Syftet med granskningen är att granska och pröva om Social- och
arbetsmarknadsnämnden säkerställer en ändamälsenlig uppföljning och kon—
troll av hemtjänstverksamhetens ekonomi och kvalitet.

Vär revisionella bedömning utifrän genomförd granskning är att Social- och
arbetsmarlmadsnämnden inte helt säkerställer en ändamälsenlig verksamhet
genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av hemtj änstens eko-
nomi och kvalitet.

För att utveckla verksamheten lämnas fo“ljande rekommendationer till Social-
och arbetsmarknadsnämnden:

. Säkerställ att det tydliggörs hu:r nämnden prioriterar mellan förvalt-

ningens förbättringsförslag avseende hemtj änstens ekonomi och kvali—
tet.

. Säkerställ att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna räd (SOSFS 201119) upprät-
tas i alla delar.

. Säkerställ att orsakerna till verksamheternas kvalitetsresultat utvärde-
ras löpande.

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av ät—

gärder med anledning av granskningen.

Yttrande sänds till revisorerna@hallsberg.se senast den 30 juni 2021.

FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

' M @@%ß„fi7a‚
Kj 11Unevik Siv Palmgren

/

Or förande Vice ordförande

Poefadress er'iksadress Telefon E-Dost
694 80 Hallsberg V:a Storgatan 14 0582—68 50 00 VX revisorerna@hallsberg.se

0582-68 5x xx faxPage 99 of 158



 

Revisionsrapport 

 

Uppföljning och 
kontroll av 
hemtjänsten 

Hallsbergs kommun 

November 2020 

 

Projektledare: Christer Marklund 

Projektmedarbetare: Elinore Fahlgren 
 

  

Page 100 of 158



 
 

1 

 Innehållsförteckning 

Sammanfattning 2 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte och revisionsfrågor 3 

Revisionskriterier 3 

Avgränsning och metod 4 

Kommunens styrmodell 5 

Nämndernas ansvar 5 

Iakttagelser och bedömningar 6 

Styrning av uppföljning 6 

Iakttagelser 6 

Bedömning 7 

Uppföljning 8 

Iakttagelser 8 

Bedömning 11 

Åtgärder 12 

Iakttagelser 12 

Bedömning 13 

Bedömningar utifrån revisionsfråga 14 

Sammanfattande revisionell bedömning 14 

Bedömningar mot revisionsfrågor 14 

Rekommendationer 15 

Bilagor 16 

 

  

Page 101 of 158



 
 

2 

 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer i Hallsbergs kommun har PwC 

genomfört en granskning av uppföljning och kontroll av hemtjänsten. Syftet med 

granskningen är att granska och pröva om social- och arbetsmarknadsnämnden 

säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av hemtjänstverksamhetens 

ekonomi och kvalitet. Följande områden kopplat till ändamålsenlighet har granskats: 

● Styrning av uppföljning 

● Uppföljning  

● Åtgärder 

Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att   

social- och arbetsmarknadsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet 

genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstens ekonomi och 

kvalitet. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömning av revisionsfrågor. 

Bedömningen återfinns i sin helhet under respektive avsnitt i rapporten. 

Styrning av uppföljning 

● Mål, indikatorer, mätetal och aktiviteter finns avseende hemtjänstens ekonomi och 

kvalitet. 

● Kvalitetsledningssystemet är fortfarande endast under uppbyggnad. 

Uppföljning 

● Uppföljningens omfattning är tillräcklig. 

● Utvärdering är ett utvecklingsområde. 

Åtgärder 

● Nämnd och förvaltning agerar tillsammans aktivt kring hemtjänstens ekonomi och 

kvalitet. 

● Tydliga beslut där det framgår hur nämnden prioriterar bland förbättringsförslag 

saknas. 

 

Rekommendationer 

 

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till social- och 

arbetsmarknadsnämnden: 

● Säkerställ att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) upprättas i alla delar. 

● Säkerställ att orsakerna till verksamheternas kvalitetsresultat utvärderas löpande. 

● Pröva hur det kan tydliggöras hur nämnden prioriterar mellan förvaltningens 

förbättringsförslag avseende hemtjänstens ekonomi och kvalitet. 
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 Inledning 
Vi inleder denna granskning med följande förtydligande information: 

Sedan revisorerna genomfört sin riskanalys har Hallsbergs kommun påverkats av Covid-

19. Projektplanen för denna granskning beslutades i början av april 2020, ungefär 

samtidigt som det uppmärksammats att kommunen kommer att påverkas av Covid-19.  

Med anledning av detta har effekterna av Covid-19 på hemtjänsten inte ingått i denna 

granskning, även om Covid-19 omnämns under iakttagelser. 

Bakgrund 
 

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska ha kontroll över sin verksamhet. 

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig uppföljning och 

kontroll så att verksamheten bedrivs på avsett sätt och att det finns säkra rutiner som 

förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att redovisningen är rättvisande. 

För att kunna följa verksamhetens utveckling kring ekonomi och kvalitet och som grund 

för politiska beslut är det väsentligt att tillräcklig information i en strukturerad form 

efterfrågas av nämnden samt att nämnden använder denna information som en grund i 

sitt beslutsfattande. Tydliga nyckeltal är viktigt för att kunna följa verksamheten. 

De förtroendevalda revisorerna har i samband med sin riskanalys bedömt uppföljning och 

kontroll av hemtjänstverksamheten som ett angeläget granskningsområde. Hemtjänsten 

står inför flera utmaningar för att klara omsorgen av äldre, främst gällande organisation, 

personalplanering och nyttjande av digital teknik. 

Syfte och revisionsfrågor 
 

Syftet med granskningen är att granska och pröva om social- och 

arbetsmarknadsnämnden säkerställer en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av 

hemtjänstverksamhetens ekonomi och kvalitet. 

Revisionsfrågor: 

● Är nämndens respektive förvaltningens styrning av uppföljning och kontroll av 

verksamhetens ekonomi och kvalitet tillräcklig? Fokus på mål och mätetal. 

● Finns en tillräcklig uppföljning till omfattning och innehåll samt kunskaper om 

orsakerna till verksamhetens ekonomi- och kvalitetsresultat? 

● Agerar nämnden på ett aktivt sätt kring verksamhetens ekonomi och kvalitet som 

också innefattar tydliga och aktiva beslut i nämnden? 

Revisionskriterier 
 
● Kommunallagen 6:6 

● Socialtjänstlagen 3:3 

● Lokala styrande och stödjande dokument.  
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Avgränsning och metod  

 

Granskningen har avgränsats till social- och arbetsmarknadsnämndens ansvar avseende 

hemtjänstens verksamhet. I tid avgränsas granskningen att i huvudsak gälla år 2020. 

Granskningen har genomförts genom:  

● Analys av styrande dokument i form av mål, budget, riktlinjer, rutiner mm.  

● Intervjuer med företrädare för nämnden, förvaltningschef, ekonom/controller, 

verksamhetschef socialpsykiatri och LSS med ansvar för kvalitetsfrågor samt 

verksamhetschef hemtjänst.   

● Analys av uppgifter om hemtjänstens ekonomi och kvalitet 

I bilaga redovisas hemtjänstens kvalitet och resultat i kommun- och landstingsdatabasen 

(Kolada).  

Rapporten har sakgranskats av intervjupersoner innan färdigställande. 
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 Kommunens styrmodell 
I mål och budget 2020 anges att kommunens styrmodell utgår ifrån principer för mål- och 

resultatstyrning. Systemet ska bidra till att den politiska viljeinriktningen och politiska 

beslut får genomslag, att kommunen har god ekonomisk hushållning och att medborgarna 

därmed får den service som de förtroendevalda i fullmäktige beslutat. Utöver 

verksamhetens grunduppdrag och lagstiftning är kommunens vision och värdeord 

övergripande och grundläggande för Hallsbergs kommuns styrning. Vision, värdeord och 

strategiska områden har fastställts av kommunfullmäktige och ska vara bärande i hela 

organisationen. Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa en 

samsyn kring kommunens utveckling.  

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen. Den har delats in i fyra 

områden som är viktiga för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är 

målområden för prioritering och utveckling. För att styra verksamheten och genomföra sin 

politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder. Respektive förvaltning 

och nämnd arbetar parallellt med att ta fram nämndmål med indikatorer för uppföljning 

som beslutas av respektive nämnd. Övergripande mål är satta av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen har tillsynsplikt. Nämnderna ska sätta sina nämndmål och indikatorer 

så att de uppfyller övergripande mål. 

Nämndernas ansvar 
Av kommunallagen (KL) 6:6 framgår bl.a. att nämnderna var och en inom sitt område ska 

se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 

på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Den interna kontrollen kan avse ansvar och befogenheter, system och administrativa 

rutiner. Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i 

verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektiv och säkert. 

Av socialtjänstlagen (SoL) 3:3 framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 

fortlöpande utvecklas och säkras. I begreppet god kvalitet inryms bl.a. rättssäkerhet, 

kompetens, bemötandefrågor, den enskildes medinflytande samt att vården och servicen 

är lättillgänglig. Kvalitetsarbetet kan bedrivas på olika sätt. Vissa faktorer har stor 

betydelse för att verksamheten ska sägas ha god kvalitet, t.ex. att socialtjänstens insatser 

ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som lagen anger. För att kunna 

utveckla och bedöma kvalitet krävs att kunskap tas tillvara genom systematisk 

dokumentation.  
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 Iakttagelser och bedömningar 
Styrning av uppföljning 
Revisionsfråga: Är nämndens respektive förvaltningens styrning av uppföljning och 

kontroll av verksamhetens ekonomi och kvalitet tillräcklig? Fokus på mål och mätetal. 

Iakttagelser 
Styrande dokument inom det granskade området utgörs av dokument som är beslutade 

på politisk nivå samt på förvaltningsnivå. 

Mål och mätetal  

Vi har tagit del av följande beslutade styrdokument inom området:  

● Äldreomsorgsplan 2016-2030. Beslutad av kommunfullmäktige 2016-10-31. 

- Redogör för långsiktig planering och strategier.  

● Social- och arbetsmarknadsnämndens mål. Beslutad av nämnden 2018-11-14.  

- Redogör för tillgängliga resurser och mål, nivå på indikatorer, behov av 

effektiviseringsåtgärder från år 2020 och framåt, behov av genomlysningar av 

verksamheter, ramförändringar och effektiviseringsbehov. 

● Förvaltningsplan 2020. Beslutad av förvaltning 2019-12-18.   

- Utgör huvudsakligt styrdokument på förvaltningsnivå. Redogör för:  

prioriterade uppdrag från nämnd till förvaltning, förvaltningschefens 

prioriterade uppdrag till områdescheferna, uppdrag till chefen för hemtjänsten, 

förvaltningens strategier/verksamhetsmål. 

● Verksamhetsplan hemtjänst. Beslutad 2020-01-14.   

- Redogör för: verksamhet och uppdrag - förvaltningschef, områdeschef, 

enhetschef, utmaningar, aktiviteter och prioriteringar, effektiviseringsåtgärder 

from 2020, mål - strategiskt mål - hemtjänstens mål - indikator - aktiviteter samt 

personalplan. 

- Därutöver upprättas enhetsplaner inom hemtjänsten. 

● Arbetsplan för hemtjänsten. Reviderad 2020-01-17. 

- Redogör för: metoder för hemtjänstens arbete, mål för hemtjänsten, 

identifierade behov av kompetensutvecklingsplan/utbildningsplan, syfte och 

uppdrag för verksamhetens kvalitetsombud. 

● Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:91. Utgör enligt 

dokumentet en central del i styrmodellen. Vidare finns tex. handböcker för 

dokumentation och avvikelsehantering. Ledningssystemet är fastställt av 

områdeschef äldreomsorg 2020-04-29. Några politiska beslut avseende 

kvalitetsledningssystemet eller dess användningsområde har vi däremot inte tagit del 

av.  

● Internkontrollplan 2020. Beslutad av nämnden 2019-12-18.  

 
1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 
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Sammanfattning av dokumentanalys: 

● Resultat avseende ekonomi ska redovisas till nämnden månadsvis. Resultat 

avseende kvalitet (verksamhetsmål) och ekonomi ska redovisas till nämnden tre 

gånger per år.  

● Resultat av det löpande systematiska kvalitetsarbetet ska följas upp månadsvis, 

kvartalsvis, tertialvis och årsvis till nämnden. 

Sammanfattning av intervjuer: 

● Förvaltningen arbetar tillsammans med nämnden för att ta fram måldokument inför 

verksamhetsåret, via gemensamma planeringsdagar. Arbetet genererar nämndens 

och förvaltningens mål- och budgetdokument. Dokumentet bryts därefter ned till 

förvaltningsplan, verksamhetsplan, områdesplaner och enhetsplaner. Varje område 

och enhet tar fram ett eget dokument kring mål och budget med tillhörande 

verksamhetsplan. Budget i balans beskrivs som det övergripande målet för 

hemtjänsten. 

● Styrning avseende uppföljning och kontroll upplevs tydligt. Den röda tråden i 

upprättade styrdokument upplevs tydlig och känd i verksamheten.  

● Ledningssystemet utgör inte ett stöd i alla delar2, vilket anses påverka 

förutsättningarna för det systematiska kvalitetsarbetet negativt. Detta förklarar de 

intervjuade delvis med att det saknas ett digitalt systemstöd för arbetet. 

● Personalkontinuitet inom hemtjänsten har aktualiserats ytterligare under Corona- 

pandemin. Vi noterar att personalkontinuiteten inom hemtjänsten år 2019 placerade 

kommunen bland de genomsnittliga kommunerna i riket. 

● På grund av rådande pandemi har visst utvecklingsarbete stannat av, medan andra 

områden blivit mer prioriterade. Ett exempel som lyfts fram är ambitionen att förbättra 

personalkontinuiteten. 

Bedömning 
Revisionsfråga: Är nämndens respektive förvaltningens styrning av uppföljning och 

kontroll av verksamhetens ekonomi och kvalitet tillräcklig? Fokus på mål och mätetal. 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld.  

Bedömningen baseras på att det finns mål, indikatorer och mätetal i nämndens 

styrdokument avseende ekonomi och kvalitet i hemtjänsten. Bedömningen baseras även 

på att förvaltningens och hemtjänstens verksamhetsplan samt arbetsplan innehåller 

aktiviteter för att förbättra hemtjänstens ekonomi och kvalitet. 

Bedömningen baseras avslutningsvis på att kvalitetsledningssystemet fortfarande endast 

är under uppbyggnad och saknar ett ändamålsenligt systemstöd, vilket sammantaget 

påverkar förutsättningarna att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på ett negativt sätt. 

 
2 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska med 

stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra 
verksamheten. 
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Uppföljning 
Revisionsfråga: Finns en tillräcklig uppföljning till omfattning och innehåll samt 

kunskaper om orsakerna till verksamhetens ekonomi- och kvalitetsresultat? 

Iakttagelser 
Uppföljning av verksamhetens ekonomi och kvalitet (verksamhetsmål och systematiskt 

kvalitetsarbete) till nämnden ska enligt ledningssystemet ske i samband med: 

1. Månadsuppföljning avseende resultat med analys av ekonomi, sjukskrivningstal 

samt betalningsansvar3  

2. Tertialuppföljning avseende riskanalyser, egenkontroller, avvikelser, ekonomi, 

handlingsplaner, resultat, analys och förbättringar utifrån ett MTO4 perspektiv. 

Delårsrapportering är en del av tertialuppföljningen. 

3. Årsredovisning med tillhörande verksamhet- och kvalitetsberättelse 

Enligt ledningssystemet ska samtliga tertialuppföljningar dokumenteras i nämndens 

ledningsinformationssystem Stratsys.  

Vid granskning av social- och arbetsmarknadsnämndens protokoll för år 2020 noteras att 

uppföljning skett i enlighet med tabell nedan:  

Tabell. Uppföljning till nämnd 2020 

Datum  Iakttagelser 

2020-02-11 §3 årsredovisning,  
§5,6 socialstyrelsens brukarundersökningar  
§11 återrapportering av internkontroll  
§17 information från förvaltningschef 

2020-03-25 §32 kvalitetsrapport 2019  
§36 patientsäkerhetsberättelse 2019 
§38 information från förvaltningschef  

2020-04-29 §55 tillägg till internkontroll 2020  
§57 information från förvaltningschef  

2020-05-27 §62 tertialrapport 2020  
§68 återrapportering internkontroll kvartal 1 2020  
§73 information från förvaltningschef  

2020-06-17 §83 ekonomisk uppföljning maj 2020  
§89 information från förvaltningschef/områdeschef  

2020-08-26 §97 ekonomisk uppföljning juli 2020  
§99 återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2 2020  
§107 information från förvaltningschef/områdeschef  

 
3 Kommunerna har genom betalningsansvarslagen ett reglerat ekonomiskt ansvar - 
betalningsansvar - för viss hälso- och sjukvård som utförs av regionen eller av en enskild 
vårdgivare anlitad av regionen. 
4 Människa – teknik – organisationsperspektiv.  
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2020-10-01 §112 delårsrapport 2020  
§119 information från förvaltningschef/områdeschef  

 

Resultat socialstyrelsens nationella brukarundersökningar5 

Från socialstyrelsens nationella brukarundersökning noterar vi: 

 

Fem områden där andelen positiva svar är högst:  

● Får bra bemötande från personalen (96 %)  

● Känner förtroende för personalen (93 %)  

● Är sammantaget nöjd med hemtjänsten (92 %)  

● Personalen utför sina arbetsuppgifter bra (91 %)  

● Känner sig trygg hemma med hemtjänst (88 %)  

Fem områden där andelen positiva svar är lägst:  

● Kan påverka vid vilka tider man får hjälp (54 %)  

● Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (54 %)  

● Besväras inte av ensamhet (56 %)  

● Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar (61 %)  

● Har lätt att få kontakt med personalen vid besvär (80 %)  

Resultat kvalitetsrapport6 

I kvalitetsberättelsen redovisas resultat av det systematiska kvalitetsarbetet. Vi noterar 

att: 

● Område hemtjänst arbetar vidare med att nå måluppfyllelse med 100 % för detaljerade 

och individanpassade genomförandeplaner. Kontaktpersonen ska följa en nyinrättad 

rutin och checklista. 

● Förvaltningen står inför stora utmaningar gällande personalrekrytering och 

kompetenshöjning av den befintliga personalen. Kompetensbehoven behöver också 

ses över. 

Resultat patientsäkerhetsberättelse7 

I patientsäkerhetsberättelsen redovisas resultat av patientsäkerhetsarbetet. Vi noterar att: 

● Stort fokus har under året legat på den tidigare framtagna processen i 

avvikelsehantering för att säkerställa kvalitén och förebygga vårdskador. Processen 

 
5 Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019 – Resultat för Hallsberg Hemtjänst. I Hallsberg 

svarade 51,6 % av de tillfrågade. 65% av respondenterna är kvinnor, och 35 % män. 68 % var vid 
svarandet mellan 65 – 79 år, och 31 % 80 år eller äldre.  
6 Kvalitetsberättelse 2019  
7 Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2019. 2020-03-01.  
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har implementerats för all personal genom utbildning. Avvikelsemodulen där 

avvikelser rapporteras har utvecklats under året. Händelseanalyser har genomförts 

då allvarligare händelser inträffat för att finna bakomliggande orsaker till händelserna.   

● Teamarbetet kring patienten är en förutsättning för att nå hög patientsäkerhet samt 

arbeta mot gemensamma mål. Detta arbete har fungerat väl på vissa områden, men 

inte alla. Belastningen för sjuksköterskor har varit tung på vissa områden. Som ett led 

i detta är process för in/utskrivning i hemsjukvården framtagen för att säkerställa att 

kommunen har rätt patienter inskrivna. 

● Framöver behöver Hallsbergs kommun, enligt patientsäkerhetsberättelsen, utveckla 

arbetet med:  

○ Kvalitets- och ledningssystem för att säkra kvalitet samt planera, leda och 

utveckla verksamheter. 

○ Kvalitetssäkring av medicintekniska produkter. 

○ Palliativ -, demens- samt diabetesvård. 

Resultat internkontroll8  

Från uppföljningen av internkontrollplanen 2019 noterar vi: 

● För processen “Att politiskt fattade beslut verkställs och återrapporteras till nämnden 

och innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet och återrapport” finns två risker 

med tillhörande kontrollmoment: (1) Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller 

återrapporteras till nämnden - kontrollfrekvens månadsvis, dokumentation i Stratsys, 

ansvarig nämndsekreterare. (2) Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig 

tidsangivelse för verkställighet och återrapport - kontrollfrekvens månadsvis, 

dokumentation i Stratsys, ansvarig nämndsekreterare. 

● Återrapporteringen uppvisar brister på flera kontrollmoment under 2019.  

● Utförda åtgärder för att hantera brister har redovisats till nämnden.  

● Nämnden har beslutat att godkänna återrapporteringen, godkänna utförda åtgärder 

samt överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 

Resultat av internkontroll har rapporterats till nämnd i maj 2020. Återrapporteringen för 

första kvartalet 2020 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda åtgärder av brister 

redovisas till nämnden. Nämnden har beslutat att godkänna återrapporteringen, 

godkänna utförda åtgärder samt överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen.   

Resultat tertialrapport9 

Från tertialrapport noterar vi: 

● Hemtjänsten beräknas ha ett underskott på 0,4 mkr. Underskottet beror på 

personalkostnader och lägre hyresintäkter på Sköllergården på grund av tomma eller 

omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård. 

 
8 Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 4 2019. 2020-02-11 
9 Tertialrapport 2020. 2020-05-27 §62  
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● Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska övertidskostnader, minska 

sjukfrånvaron och effektivisera schemaläggningen samt med en effektiv 

bemanningsplanering.  

Resultat delårsrapport10 

Från delårsrapport noterar vi:  

● Hemtjänsten beräknar ett underskott med 1 mkr. Underskottet beror dels på ökade 

kostnader på grund av Covid-19, som avser övertid och Covid-19 ambassadörer. 

Även att området under år 2020 successivt infört heltid som (tjänstgörings)norm är en 

bidragande orsak till underskottet. Det är en utmaning för verksamheten att inte 

överskrida tilldelad budgetram, när fler medarbetare väljer att arbeta heltid. Det är 

stora variationer mellan enheternas avvikelse mot personalbudget.  

● Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att aktualisera de 

rutiner som är framtagna för minskad frånvaro. Arbetet med att följa upp 

medarbetarens frånvaro med rehabiliteringssamtal/handlingsplan har stärkts och en 

minskning av sjuktalen kan ses.  

● En utmaning är de svårigheter som det förväntas bli att rekrytera den enorma 

mängden personal som kommer att behövas till äldreomsorgen, och som har den 

kunskap och kompetens som krävs för att arbeta med bland annat avancerad vård i 

hemmet.  

● Utvecklingen går mot allt mer digitalisering och det blir en utmaning för mindre 

kommuner att kunna följa med i den. Bland annat kommer en annan kategori personal 

att behövas till de digitala systemen för att kunna administrera och utbilda annan 

personal i systemen.  

● En annan utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för brukarna så att 

fokus ligger på individens behov. För att kunna möta det ökade behovet av dagvård 

för demenssjuka personer, framför allt yngre dementa, har en omorganisation gjorts. 

Befolkningsprognosen visar att det blir allt fler äldre och det är viktigt att arbeta med 

förebyggande arbete.  

● I enhetens organisation ingår också att kunna arbeta utifrån ett mer tydliggjort fokus 

på förebyggande verksamhet och anhörigstöd. 

Av intervjuer framgår sammanfattningsvis att: 

● Det är tydlig vad som ska rapporteras uppåt i förvaltningsorganisationen samt till 

nämnden avseende ekonomi och kvalitet (verksamhetsmål).  

● Löpande uppföljning och utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet är ett 

utvecklingsområde. De intervjuade uppger att den största utvecklingspotentialen 

finns i arbetet med utvärdering, d.v.s. att kunna förklara varför något har hänt. 

● Om en negativ avvikelse mot driftbudget prognostiseras får berörda enheter i 

uppdrag att arbeta fram åtgärder för att nå en budget i balans till årets slut. Avvikelse 

och åtgärder ska dokumenteras i ledningsinformationssystemet Stratsys. 

Ekonomiska avvikelser uppges prioriteras framför kvalitativa avvikelser.  

 
10 Delårsrapport 2020 social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 2020-10-01 §112 
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Bedömning 
Revisionsfråga: Finns en tillräcklig uppföljning till omfattning och innehåll samt kunskaper 

om orsakerna till verksamhetens ekonomi- och kvalitetsresultat? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Bedömningens baseras på att uppföljningens omfattning är tillräcklig.  

Bedömningen baseras även på att arbetet med att följa upp och utvärdera det 
systematiska kvalitetsarbetet är under utveckling. Vi noterar särskilt att utvärdering är ett 
utvecklingsområde.  

 

Åtgärder  
Revisionsfråga: Agerar nämnden på ett aktivt sätt kring verksamhetens ekonomi och 

kvalitet som också innefattar tydliga och aktiva beslut i nämnden? 

Iakttagelser 
Av protokollgranskning framgår att nämnden under den senaste 12-månadersperioden 

har mottagit följande uppföljning:  

● Månadsuppföljning avseende resultat med analys av ekonomi, sjukskrivningstal 

samt betalningsansvar  

● Tertialuppföljning avseende riskanalyser, egenkontroller, avvikelser, ekonomi, 

handlingsplaner, resultat, analys och förbättringar utifrån ett MTO perspektiv.  

● Årsredovisning med tillhörande verksamhet- och kvalitetsberättelse 

● Annan uppföljning såsom socialstyrelsens brukarundersökning, 

patientsäkerhetsberättelse, kvalitetsberättelse och internkontrollplan.  

Genom dessa dokument informeras nämnden om planerat och genomfört 

förbättringsarbete. Om nämnden inte är nöjd med åtgärderna som planeras åligger det 

nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att vidta ytterligare eller andra åtgärder. 

Av dokumentanalys framkommer avslutningsvis: 

● Det går inte att styrka att nämnden fattat några tydliga beslut om åtgärder utifrån 

uppföljning av hemtjänstens kvalitet, utöver att godkänna t.ex. kvalitetsberättelse 

och verksamhetsuppföljning. Vi noterar samtidigt att såväl verksamhetsuppföljning 

som kvalitetsberättelse innehåller förbättringsförslag. 

● Nämnden har fattat få beslut med anledning av redovisade ekonomiska resultat. I 

samband med behandling av tertialrapport 1 (april 2020) fattade dock nämnden ett 

beslut att minska antalet lägenheter inom särskilt boende, för att arbeta mot en 

budget i balans. Vi har inte tagit del av några motsvarande beslut inom hemtjänsten. 

● Risker kopplat till processen: “Att politiskt fattade beslut verkställs och 

återrapporteras till nämnden och innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet 

och återrapport” är upptaget i internkontrollplanen. 
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Av intervjuer framkommer avslutningsvis: 

● Dialog mellan nämnd och förvaltning är ett utvecklingsområde avseende 

verksamhetens kvalitet. Ansvars- och arbetsfördelning mellan nämnd och förvaltning 

avseende hur förbättringsarbete ska genomföras behöver förtydligas. Det finns dock 

en samsyn kring vad som är hemtjänstens främsta utvecklingsområden, exempelvis 

kompetensförsörjning samt kvalitetsutveckling. Det upplevs dock finnas en otydlighet 

avseende hur uppdrag ska prioriteras inom förvaltningen.  

Bedömning 
Revisionsfråga: Agerar nämnden på ett aktivt sätt kring verksamhetens ekonomi och 

kvalitet som också innefattar tydliga och aktiva beslut i nämnden? 

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld. 

Vi bedömer att nämnden delvis agerar på ett aktivt sätt kring verksamhetens ekonomi och 
kvalitet som också innefattar tydliga och aktiva beslut i nämnden. 

Bedömningen baseras på att nämnd och förvaltning tillsammans agerar aktivt kring 
verksamhetens ekonomi och kvalitet, vilket framgår av styrning och uppföljning av 
verksamheten. 

Bedömningen baseras även på att det inte går att styrka att nämnden fattat tydliga beslut 
utöver att godkänna förvaltningens uppföljning. Förvaltningens uppföljning innehåller ett 
antal förbättringsförslag. Hur nämnden prioriterar mellan dessa förbättringsförslag går inte 
att styrka. 

Att nämnden tagit upp verkställighet och återrapportering av politiskt fattade beslut i 
internkontrollplanen ser vi som positivt. 
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 Bedömningar utifrån 
revisionsfråga 

 

Sammanfattande revisionell bedömning 
Utifrån genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning att 

social- och arbetsmarknadsnämnden inte helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet 

genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstens ekonomi och 

kvalitet. 

 
Bedömningar mot revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Är nämndens respektive 

förvaltningens styrning av 

uppföljning och kontroll av 

verksamhetens ekonomi och 

kvalitet tillräcklig? Fokus på 

mål och mätetal. 

 

Delvis uppfyllt 
 
 

 

Finns en tillräcklig uppföljning 

till omfattning och innehåll 

samt kunskaper om 

orsakerna till verksamhetens 

ekonomi- och 

kvalitetsresultat? 

 

Delvis uppfyllt 
 
 

 

Agerar nämnden på ett aktivt 

sätt kring verksamhetens 

ekonomi och kvalitet som 

också innefattar tydliga och 

aktiva beslut i nämnden? 

 

Delvis uppfyllt 
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 Rekommendationer 
För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till social- och 

arbetsmarknadsnämnden: 

● Säkerställ att ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) upprättas i alla delar. 

● Säkerställ att orsakerna till verksamheternas kvalitetsresultat utvärderas löpande. 

● Pröva hur det kan tydliggöras hur nämnden prioriterar mellan förvaltningens 

förbättringsförslag avseende hemtjänstens ekonomi och kvalitet. 
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2020-11-18 
 
 
 
 
 

  

Lars Dahlin, 
Uppdragsledare 

 Christer Marklund, 
Projektledare 

 

 

 
 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
[revisorerna i Hallsbergs kommun] enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 
den [8 april 2020]. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91 - Enheten för förebyggande arbete 
(21/SAN/157)

Ärendebeskrivning 
Enhetens gemensamma mål är att arbeta hälsofrämjande och att förebygga ohälsa och att 
individer ska få leva ett gott liv hela livet utifrån sina egna resurser och förmågor. 
Enheten innehåller fyra delar men alla delar har ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. 
Därför har enheten fått ett gemensamt namn - Enheten för förebyggande arbete.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 91) 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen.

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse beskrivning av EFA
 Verksamhetsbeskrivning av EFA 2021

Paragrafen är justerad
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Enheten för förebyggande arbete

§ 91

21/SAN/157
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/SAN/157 

Enheten för förebyggande arbete

Ärendebeskrivning 
Enhetens gemensamma mål är att arbeta hälsofrämjande och att förebygga ohälsa och att individer 
ska få leva ett gott liv hela livet utifrån sina egna resurser och förmågor. 
Enheten innehåller fyra delar men alla delar har ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Därför 
har enheten fått ett gemensamt namn - Enheten för förebyggande arbete.

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

Ärendet 
Enheten skapades i september 2018 då demensdagverksamhet, dagcentraler och anhörigstöd slogs 
ihop under en enhetschef. Dessa verksamheter hade tidigare varit organiserade under 
hemtjänstchefer och vårdboendechef. 

Enhetens övergripande mål och syfte

Enhetens gemensamma mål är att arbeta hälsofrämjande och att förebygga ohälsa och att individer 
ska få leva ett gott liv hela livet utifrån sina egna resurser och förmågor. 

Enheten innehåller fyra delar men alla delar har ett hälsofrämjande och förebyggande syfte. Där av 
har enheten fått ett gemensamt namn - Enheten för förebyggande arbete (EFA). 

Termen hälsofrämjande arbetssätt stämmer väl överens med folkhälsomålen, liksom med 
Folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare: social gemenskap, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet 
och goda matvanor. Likaså stämmer det väl överens med Nationella värdegrunden för äldre (5 kap. 4 
§ SoL), Socialtjänstlagen som i kapitel 3 bland annat säger att kommunerna ska ”genom uppsökande 
verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden”. Ett arbetssätt, 
till skillnad från förhållningssätt, påverkar konkret vardagsarbetet och tydliggör varje medarbetares 
insatser. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska självklart vara personcentrerat, som också lyfts fram i de 
nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

☐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 hemtjänst
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:21/SAN/157 

Bilagor
Verksamhetsbeskrivning Enheten för förebyggande arbete (EFA)
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1 Bakgrund 
Detta dokument har tagits fram för att beskriva enhetens uppdrag. Enheten 

består av fyra delar. Dagverksamhet utifrån individuella biståndsbedömningar och 

beslut, Dagcentraler med öppna aktiviteter utan biståndsbeslut, Anhörigstöd samt 

demensvårdsutveckling. För att tydliggöra och beskriva alla delar och den 

komplexitet som innefattas i uppdraget togs denna beskrivning av verksamheten 

fram. 

Enheten skapades i september 2018 då demensdagverksamhet, dagcentraler och 

anhörigstöd slogs ihop under en enhetschef. Dessa verksamheter hade tidigare 

varit organiserade under hemtjänstchefer och vårdboendechef. 

Enhetschefstjänsten för enheten skapades genom att ta in 

anhörigkonsulenttjänsten i enheten. Det skulle då innebära en heltidstjänst med 

ansvar för anhörigstöd och dagverksamhet/dagcentraler. Tidigare låg 

anhörigstödet framförallt på anhörigkonsulenten men i och med att denna enhet 

skapades var den förväntade effekten att anhörigstödet skulle breddas och också 

ingå i dagcentralernas verksamheter på ett mer strukturerat och effektivt sätt.  

Enligt socialtjänstlagen 5 kap. 10 § är kommunen skyldiga att ge Anhörigstöd.  

Under 2019 förändrades arbetssättet då all personal på dagverksamhet ska 

samarbeta mellan de olika dagverksamheterna. En utveckling av 

dagverksamheterna behövdes för att arbeta mer personcentrerat. Mer 

handledning i demensdagverksamhet behövdes. Anhörigstödet blev åsidosatt och 

utfördes endast där det efterfrågas. Ingen uppsökande verksamhet utfördes och 

omvårdnadspersonalen tyckte det var svårt att utföra anhörigstöd. 

2020 anställdes en demensvårdsutvecklare som ingår i enheten men som också 

har ett uppdrag mot hela äldreomsorgen utifrån ett konsultativt syfte.  

Mars 2020 stängde dagcentralerna och dagverksamheterna pga. covid-19 

pandemi och verksamheterna stannar av. Under perioden upptäcks ett behov 

samt vinsten av att utföra dagverksamhet så nära där man bor som möjligt utifrån 

ett personcentrerat synsätt istället för utifrån diagnos. Att en specifik lokal för 

demensdagverksamhet kanske inte behövs utan att det går att skapa grupper på 

övriga dagverksamheter utifrån individens behov och intressen. 

I samband med att dagcentralerna stängde, pga pandemin, så öppnade 

verksamheten en telefonlinje ”Äldrelinjen”. Äldrelinjen riktar sig till äldre eller 

anhörig som har behov av någon att prata med. Det kan handla om frågor om 

coronaviruset covid-19 eller något annat den äldre funderar på. Äldrelinjen hade 

vid start en telefontid men detta ändrades så att det istället alltid finns en 

telefonsvarare, om inte verksamheten är tillgänglig vid tillfället, så kan man bli 

uppringd. Samtalet är helt anonymt och kostar ingenting. Detta är en del i att 

verksamheten ställt om pga pandemin. 
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Omfördelning av resurser på dagverksamheterna gjorde att enheten kunde 

rekrytera en person med det specifika Anhörigstödsuppdraget i enheten from 

mars 2021. 

Enheten innehåller fyra delar men alla delar har ett hälsofrämjande och 

förebyggande syfte. Där av har enheten fått ett gemensamt namn ”Enheten för 

förebyggande arbete”.  

Termen hälsofrämjande arbetssätt, stämmer väl överens med folkhälsomålen, 

liksom Folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare: social gemenskap, 

delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Likaså stämmer 

det väl överens med Nationella värdegrunden för äldre (5 kap. 4 § SoL), 

Socialtjänstlagen som i kapitel 3 bland annat säger att kommunerna ska ”Genom 

uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden”. Ett arbetssätt, till skillnad från förhållningssätt, påverkar 

konkret vardagsarbetet och tydliggör varje medarbetares insatser. Ett 

hälsofrämjande arbetssätt ska självklart vara personcentrerat, som också lyfts 

fram i de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

2 Enhetens övergripande mål och syfte 
Enhetens gemensamma mål är att arbeta hälsofrämjande och att förebygga 

ohälsa och att individer ska få leva ett gott liv hela livet utifrån sina egna resurser 

och förmågor.  

3 Organisationsskiss 

 

Enhetschef

Dagcentraler

Hälsofrämjande och 
Förebyggande 

aktiviteter

Uppsökande 
verksamhet

Seniorkraft

Samverkan med 
frivilligorgaanisationer

Dagverksamhet

Insats dagverksamhet 

utifrån biståndsbeslut.

Social samvaro, 
rehabilitering, 

demensinriktning, 
anhörigavlösning

Anhörigstöd

Enskilda stödsamtal

Anhöriggrupper

Nätverk

Kunskaps-
föreläsningar

Temadagar,

Demensvårds-
utvecklare

Projektarbete för att 

utveckla 
demensvården 

i Hallsbergs kommun
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4 Dagcentraler 
I enheten ingår det fyra dagcentraler som finns i Hallsbergs kommun. 

Dagcentralen Esslatorp i Vretstorp, Dagcentralen Sköllergården i Pålsboda och i 

centrala Hallsberg finns Dagcentralen Åsen och Dagcentralen Knuten. Det bedrivs 

även öppen aktivitet i Folketshus, Östansjö en eftermiddag i veckan. 

På alla fyra dagcentralerna bedrivs öppen verksamhet som vänder sig till seniorer 

eller personer under 65 år med sjukersättning eller pension som behöver bryta 

social isolering och för att motverka ofrivillig ensamhet.  

Dagcentralerna erbjuder föreläsningar och cirklar för att möjliggöra ett livslångt 

lärande.  

Aktiviteter som erbjuds är öppna att delta i och de består bl.a. av studiecirklar, 

gymnastik, tillgång till träningsrum, pyssel, minigolf, boccia, pratgrupper, 

caféträffar och fester med underhållning. Ett månadsblad med aktuella aktiviteter 

och annan information finns på varje dagcentral. Alla dagcentraler erbjuder inte 

samma aktiviteter utifrån lokalernas olika utformning men alla dagcentraler har 

en förslagslåda där alla kan framföra förslag och önskemål om vilka aktiviteter 

som önskas. 

Flera ideella organisationer finns i dagcentralerna och hjälper till med aktiviteter 

och evenemang. Att vara med i en ideell förening är viktigt för att få känna sig 

betydelsefull och få möjlighet att hjälpa andra. Man känner sig behövd och 

värdefull. 

Väntjänsten i Hallsberg samarbetar med enheten. Som kommunens representant i 

väntjänst styrelse finns enhetschefen med som sekreterare. Väntjänsten syftar till 

att bryta ofrivillig isolering och ensamhet hos äldre genom att organisera och 

förmedla individuella kontakter i form av telefonsamtal eller besök i den enskildes 

hem eller på vårdboendet. 

4.1 Syftet med dagcentraler 
Dagcentralerna bedriver hälsofrämjande och förebyggande arbete genom att 

bygga sitt arbete utifrån folkhälsoinstitutets fyra hörnpelare för ett gott åldrande; 

Social aktivitet, delaktighet/meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

4.2 Uppsökande verksamhet till äldre 
I Hallsbergs kommun genomförs uppsökande verksamhet mot personer som fyller 

78 år under året. Verksamheten genomförs i samverkan med väntjänsten 

Enligt socialtjänstlagen SoL 3 kap 1§ har socialnämnden i uppgift att genom 

uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden. I Hallsberg finns en väl fungerande väntjänst som är tänkt 

att vara en länk mellan socialtjänst och kommunens seniorer. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför i samverkan med väntjänsten 

denna uppsökande verksamhet en gång per år. Verksamheten består av att den 

som fyller 78 under året blir uppringd och erbjuds ett hembesök för att informera 

om vilka möjligheter som finns i form av stöd och hjälp till äldre. 
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En dag per år arrangeras en "seniordag" där representanter från social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen deltar och någon föreläsning arrangeras med 

varierande tema år från år. Den som fyller 78 år under året får en särskild 

inbjudan, men alla seniorer är välkomna. 

 

4.3 Äldrenätverk Sydnärke 
Äldrenätverket består av lokala representanter som arbetar med äldrefrågor från 

Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Kumla, folkhälsosamordnare från RF-SISU 

Örebro län, samt folkhälsoutvecklare från Sydnärkes folkhälsoteam. 

Nätverkets syfte är att genom samverkan över kommungränserna i Sydnärke 

främja ett hälsosamt åldrande bland kommunernas medborgare. 

Målet med äldrenätverket är att genom samverkan över kommungränserna 

utveckla arbetet med hälsosamt åldrande. Detta genom kompetensutveckling, 

arbeta med aktuell evidens, erfarenhetsutbyte samt planera gemensamma 

aktiviteter. Enligt Region Örebro läns Handlingsplan för god, jämlik och jämställd 

hälsa i Örebro län 2019-2022 är äldre en prioriterad målgrupp. Därför är detta 

nätverk av stor vikt.  

Äldrenätverket träffas fyra gånger per år. Fler träffar kan genomföras vid 

planering inför specifika evenemang. Värdskapet roterar mellan Askersund, 

Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Kumla.  

4.4 Socialstyrelsens fallförebyggande arbete 
Varje år arrangeras en nationell kampanjvecka för äldres säkerhet -Balansera 

mera, som samordnas av socialstyrelsen och genomförs årligen vecka 40. 

Runt om i landet anordnas olika aktiviteter med syfte att uppmärksamma hur man 

kan förhindra fallolyckor. Detta mot bakgrund av att 70 000 personer faller så illa 

varje år att de behöver läggas in på sjukhus för vård. 50 000 av de som faller är 65 

år eller äldre. Temat är mat, motion och medicin. I Hallsbergs kommun erbjuds 

aktiviteter som samordnas tillsammans med frivilligsamhället och dagcentralerna.  

Denna kampanjvecka samplaneras till viss del av äldrenätverket i Sydnärke där vi 

har en gemensam kick off och erfarenhetsutbyte med övriga Sydnärkes 

kommuner.  

4.5 Seniorkraft 
Hösten 2019 startade Seniorkraft för första gången som ett projekt för att främja 

ett hälsosamt åldrande i Hallsberg kommun. Då var Hallsbergs kommun, 

Hallsbergs vårdcentral, Sydnärke folkhälsoteam och RF-SISU Örebro län (tidigare 

Örebro läns idrottsförbund) samverkansparter. 

Det övergripande syftet är att genom samverkan stärka hälsosamt åldrande för 

personer i tredje åldern. Vi brukar prata om tredje åldern, d.v.s. den period i livet 

när vi lämnat yrkeslivet och fortfarande klarar oss själva utan stöd. Det är i 

övergången till den fjärde åldern som vi får behov av stöd via t.ex. hemtjänst eller 
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äldreomsorg. Syftet med Seniorkraft är egentligen att hålla våra seniorer pigga så 

länge som möjligt, d.v.s. att behålla dem i tredje åldern. 

Det gör vi genom de fyra hörnpelare för ett hälsosamt åldrande. Den största 

behållningen ligger i den sociala samvaron, och det är också den som göra att 

Seniorkraft får effekter efter projektets slut. 

Projektet innehåller tre komponenter; hälsotest, motiverande samtal och ett 

aktivitetsprogram.  

Hälsotest: Består av hälsoundersökning på vårdcentralen med mätning av 

blodtryck, liggande bukhöjd, BMI, kondition, benstyrka och balans. Även en 

hälsoenkät kring levnadsvanor och livssituation fylls i av deltagaren. Resultatet 

från båda delarna förs sedan över till en hälsoprofil. Detta genomförs i början och 

slut av projektet. Hälsoprofilerna ligger till grund för de motiverande samtalen 

med gruppledaren.  

Motiverande samtal: De individuella samtalen sker vid tre tillfällen under 

projektet (uppstart, mitten och cirka 6 månader efter uppstart). Det är då 

gruppledaren som håller i samtalen med deltagarna utifrån hälsa och 

levnadsvanor. Här får deltagaren möjlighet att identifiera möjliga 

utvecklingsområden.  

Aktivitetsprogram: Utifrån de aktörer och aktiviteter som finns i kommunen sätts 

programmet samman. Deltagarna träffas en gång i veckan under en termin 

tillsammans med gruppledaren. Programmet består av både praktiska och 

teoretiska moment. Gruppledarna i Hallsberg är personal som arbetar på 

dagcentralerna. 

4.6 Hälsoekonomi 
För att avgöra om kostnaderna för våra olika uppdrag är rimliga i förhållande till 

effekterna av insatserna visar vi en förenklad jämförelse mellan att förbli i tredje 

åldern och att övergå till fjärde åldern. 

Seniorkraft syftar till att förlänga den tredje åldern och är uppbyggt kring de 

hörnpelare som är av störst betydelse för att bibehålla hälsa. Enligt presentation 

från Sydnärkes folkhälsoteam så är snittkostnad 230 000 för ett års hemtjänst. 

Seniorkraft kostar 40 000 att genomföra (plus kostnaderna i ordinarie tjänster). 

Om bara en av 15 deltagare skjuter upp sin övergång till fjärde åldern ett år, så 

sparar kommunen drygt 190 000.  Hela genomförandet kan så ses som en social 

investering. 

På motsvarande sätt kan vi titta på kostnaderna för en fallolycka, som är ett stort 

folkhälsoproblem i den äldre befolkningen. En tredjedel av personer över 65 år i 

ordinärt boende drabbas av en fallolycka varje år. Fysisk aktivitet är ett av de mest 

effektiva sätten att förebygga fallolyckor, då det leder till bibehållen eller 

förbättrad balans och muskelstyrka, stärkt skelett och förbättrad koordination. En 

fallolycka beräknas kosta kommun och landsting 150 000– 200 000 kr det första 

året efter händelsen. Om projektet resulterar i ökad fysisk aktivitet och förbättrad 
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balans kan detta förebygga en fallolycka. Besparingen av en fallolycka som inte 

sker kan bekosta ungefär ytterligare 3-4 projekt. 

4.7 Äldrelinje 
Telefonlinje som är möjlighet för äldre, eller anhörig, som behöver någon att 

prata med. Äldrelinje är till för att kunna erbjuda medmänskligt stöd till den som 

vill prata med någon eller bara ställa en fråga.  

Ett samtal kan vara avgörande för att lindra oro, trösta och ge nya perspektiv. 

Äldrelinjen erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Det kan handla om 

frågor om coronaviruset covid-19 eller något annat du som äldre funderar på. 

Eller bara att få prata med någon när ensamheten blir för svår. Du som är äldre, 

eller anhörig, är varmt välkommen att höra av dig.  
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5 Dagverksamhet 
Inom enheten finns dagverksamhet med olika inriktningar. Att delta i en riktad 

dagverksamhetsgrupp beviljas som en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 

beslutas av biståndshandläggare. 

Olika inriktningar kan vara; 

- Dagverksamhet med social inriktning. 

- Dagverksamhet utifrån rehabiliterings behov. 

- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. 

Riktad dagverksamhet bedrivs i anpassade lokaler på tre av dagcentralerna, 

Knutens dagverksamhet, Sköllergårdens dagverksamhet och Esslatorps 

dagverksamhet. 

Grupperna fördelas efter ett personcentrarat arbetssätt. 

I Socialtjänstlagen framgår att människor ska kunna träffas och få möjlighet till 

gemenskap med andra. För detta ändamål bedriver kommunen riktad 

dagverksamhet med syftet att ge stimulans, aktivitet och social samvaro så att 

den enskilde kan fortsätta att bo hemma. Syftet är också att bryta ensamhet och 

isolering genom att erbjuda ett meningsfullt innehåll i vardagen. För anhöriga kan 

den enskildes vistelse på dagverksamhet innebära indirekt stöd i form avlastning. 

Enligt SoL 4 kap § 1: ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd… för sin livsföring i övrigt … genom 

biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det 

stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.”  

Enligt SoL 3 kap § 6: ”Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamheter 

eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och ha 

kontakt med andra”.  

Riktad dagverksamhet är till för den enskilde som har behov av social gemenskap 

eller social träning, stöd, stimulans och/eller struktur i vardagen och som inte får 

detta tillgodosett på annat vis. Insatsen ska verka för att förlänga kvarboende i 

ordinärt boende.  

Dagverksamheternas grund är folkhälsans fyra hörnpelare. Att förbli aktiv och ha 

ett socialt nätverk är viktigt för ett hälsosamt och gott åldrande. Träning, 

aktiviteter och social gemenskap i dagverksamhet ger ökad livskvalitet och 

välbefinnande för en grupp som vanligtvis har svårt att uttrycka sina behov och 

som inte kan ta del av samhällets vanliga utbud. Dessutom kan mer 

resurskrävande tillstånd förebyggas eller skjutas upp. 

5.1 Syftet med dagverksamhet  
Att ge personen möjlighet till social samvaro, kognitiv stimulans, innehåll och 

struktur i dagen samt meningsfulla aktiviteter som personen inte har förmåga att 

erhålla på annat sätt. 
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Att utifrån individuella rehabiliteringsmål förbättra/upprätthålla aktivitetsförmåga 

för att klara sitt dagliga liv så självständigt som möjligt. 

Erbjuda personcentrerad vård i anpassad miljö för att upprätthålla aktiviteter och 

funktioner, stärka självkänsla och öka välbefinnande.  

Avlösning för anhöriga. Anhörig erbjuds råd och stöd under tiden på 

dagverksamhet. Kontaktansvarig är ansvarig för att ge råd och stöd tillsammans 

med teamet.  

5.2 Målgrupp  
Dagverksamheten är till för människor med behov av stöd i den dagliga 

livsföringen som bor i ordinärt boende och som riskerar att få eller har nedsatt 

aktivitetsförmåga på grund av ålder eller sjukdom och som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.  
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6 Anhörigstöd 
Inom enheten finns kommunens kontaktperson för anhörigstöd, en person är 
anställd som anhörigkonsulent med ett förvaltningsövergripande uppdrag. Enligt 
socialtjänstlagen 5 kap. 10 § anges att socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller 
äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder”. Det är det 
individuella behovet som ska styra anhörigstödet.  
Verksamheten ska underlätta och stödja anhöriga så att de klarar sin vårdande 
situation och bidra till ökad livskvalitet till den som vårdar.  
Verksamheten ska erbjuda stöd för att främja den anhöriges möjlighet att behålla 
sin hälsa och sitt välbefinnande.  
Verksamheten ska bidra till möjligheten att bo kvar i ordinärt boende. 
Verksamheten ska bidra till ökad kunskap och trygghet hos den som vårdar och 
ger omsorg. 

6.1 Syftet med anhörigstöd 
Syftet med anhörigstödet är att ge fysiskt, psykiskt och socialt stöd och förebygga 
ohälsa hos den som vårdar och ger omsorg.  

6.2 Målgrupp 
Den anhöriga kan vara en familjemedlem, en nära släkting, en granne, en vän eller 
annan medmänniska. Anhörigstödet riktas till personer som bor inom Hallsbergs 
kommun eller som har sin närstående i kommunen. Anhörigstödet är en 
förebyggande och stödjande verksamhet. Stödet vänder sig till anhöriga som 
vårdar eller har omsorg om en person, som är långvarigt sjuk eller som har en 
psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom 
m.fl. och är beroende av stöd. Med anhöriga menas personer som vårdar eller 
stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd.  

6.3 Anhörigkonsulentens uppdrag 
I uppdraget ingår att ge information, råd och stöd till anhöriga individuellt och i 
grupp. Anhörigkonsulenten medverkar i det förbyggande arbetet och är 
nyckelpersoner i lokala nätverk. De planerar tillsammans innehåll och program för 
anhörigstödets aktiviteter. 
I uppdraget ingår att erbjuda ett konsultativt stöd och 
utbildnings/informationsstöd till medarbetare inom Social och 
arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter. Verksamheten ska samverka med 
både interna och externa aktörer som är nödvändiga för att verksamheten ska 
kunna bedrivas utifrån angivna mål och kvalitetskrav. Samverkan med 
frivilligaktörer ska eftersträvas. 
 
Anhörigkonsulent arbetar självständigt, evidensbaserat, med ett personcentrerat 
förhållningssätt och professionellt ansvar. Anhörigkonsulenten ska självständigt 
och tillsammans med övriga professioner verka för ett aktivt anhörigstöd i 
Hallsbergs kommun 
I anhörigkonsulentens roll ingår att: 

 Utveckla anhörigstödet i Hallsbergs kommun 

 Utbilda personal/arbetsgrupper i anhörigstöd.  

 Handleda vid situationer där personal upplever det svårt att bemöta 

anhöriga.  
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 Skapa nätverk internt för att sprida kunskapen om anhörigstöd.  

 Delta vid nätverksträffar för anhörigstöd i övriga kommuner i Örebro län.   

 Erbjuda följande till anhöriga:  
 Information och vägledning  
 Gemenskap med andra i liknande situation  
 Avkoppling  
 Anhöriggrupper, självhjälpsgrupper och föreläsningar 

samt erbjuda enskilt samtal. 
 Friskvård  
 Kontakt med frivilligorganisationer  

 Samverkan med korttidsverksamheterna för att stödja anhöriga som har 
närstående som vistas på korttidsplats.  

6.4 Information 
Anhörigstödjarna ska ge information till anhöriga, personal och allmänhet om 
vilket stöd som finns att tillgå och kunna ”lotsa” vidare till andra verksamheter 
och samhällstjänster. Anhörigstödjaren ska tillhandahålla digital information som 
ska vara ett komplement till övrigt anhörigstöd. Syftet är att ge information om 
vilket stöd man kan få som anhörig och spridning av kunskap om sådant som kan 
vara värdefullt att veta för anhörig, sidan bör kontinuerligt uppdateras med 
aktuell information. 
Anhörigstödjarna ska informera anhöriga om möjligheten till avlösning och vid 
behov hänvisa till biståndshandläggaren. 

6.5 Anhörigavlösning 
Insatsen avlösning i hemmet beviljas som bistånd då en anhörig som vårdar 

närstående behöver få egen tid/fri tid, vid enstaka tillfälle eller regelbundet. Det 

är den vårdbehövande som beviljas insatsen. Avlösning i hemmet beviljas med 

max 12 timmar per månad, efter individuell bedömning. De insatser som utförs 

under tiden för avlösningen är alltid knutna till vad den enskilde är i behov av och 

som den anhöriga normalt utför. Avlösning i hemmet utförs dag och kväll på 

vardagar. Beslut om anhörigavlösning verkställs av enheten för förebyggande 

arbete och det är anhörigkonsulenten som tar en första kontakt med anhörig för 

att stämma av behovet av när insatsen ska utföras samt etablera en kontakt för 

uppsökande anhörigstöd. 
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7 Demensvårdsutveckling 
I enheten ingår en person med titeln Demensvårdsutvecklare. Uppdraget som 

demensvårdsutvecklare är konsultativt gentemot äldreomsorgen i Hallsbergs 

kommun. 

Regeringen presenterade 2018 en nationell demensstrategi, utifrån nationella 

demensriktlinjer. Denna strategi innehåller prioriterade insatser. Dessa insatser 

behöver Hallsbergs äldreomsorg arbeta med för att uppnå en god kvalitet och 

kunna följa de nationella demensriktlinjerna. Hela vård- och omsorg behöver 

organiseras och kompetensutvecklas, från beställare till verkställare. 

Genom att arbeta utifrån de nationella demensriktlinjerna förväntas Hallsbergs 

kommun skapa en trygg och säker demensvård i alla vårdnivåer. 

7.1 Syfte 
Hallsbergs kommun ska bedriva god och säker vård utifrån de nationella 

demensriktlinjerna och demensvårdsutvecklarens syfte är att säkerställa att all 

utveckling sker utifrån demensriktlinjerna. 

7.2 Målgrupp 
All personal inom äldreomsorgen i Hallsbergs kommun. 

Personer med demenssjukdom och dennes anhöriga. 

7.3 Demensvårdsutvecklarens uppdrag 
Demensvårdsutvecklaren (DvU) arbetar enligt Hälso-och sjukvårdslagen och 

Socialtjänstlagen. 

I demensvårdsutvecklarens roll ingår att: 

 Utveckla demensvården i Hallsbergs kommun 

 Utbilda personal/arbetsgrupper utifrån kompetenstrappan som 

demensvårdsutvecklaren har tagit fram för utbildningar inom 

demensvården. Även utbildningarna som formas efter specifika behov. 

 Utbilda nya BPSD-administratörer.  

 Skapa nätverk internt med Hallsbergs kommuns demensombud/BPSD 

administratörer för att sprida kunskapen om demensvård.  

 Handleda vid situationer där personen med demenssjukdom får symtom 

som är svåra att bemöta. 

 Tillsammans med övriga professioner i kommunen ge råd och vägledning 

vid nydiagnostiserad demenssjukdom till personen med demenssjukdom 

samt dennes anhöriga. Detta innan inskrivning i hemsjukvård för att få en 

första kontakt med personen och anhörig.  

 Vid behov delta vid samordnad individuell planering (SIP)  

 Förskrivning av GPS-larm. 

 Delta vid nätverksträffar för demensteam i övriga kommuner i region 

Örebro samt för certifierade utbildare i BPSD.   

 Samverka med dagverksamheten, dagcentraler och anhörigkonsulent där 

demensproblematik finns. 
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 Kunskapsföreläsning där det efterfrågas i kommunen för att sprida 

kunskap och förebygga ohälsa och främja uppsökande verksamhet. 
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8 Kvalitet och uppföljning 

8.1 Kvalitetskrav  
• Alla deltagare/gäster i verksamheten ska bemötas på ett respektfullt sätt och i 
ett välkomnande klimat.  
• Verksamheten ska vara flexibel och individuellt anpassad och också kunna 
erbjudas i grupp. 
 • Verksamheten ska utformas för att stimulera till fysisk aktivitet och 
välbefinnande.  
• För att möte målgruppens behov ska verksamheten erbjudas regelbundet på 
vardagar dagtid samt vid behov på kvällstid.  
• Planering och genomförande av aktiviteter ska ske i samverkan med deltagarna.  
• Information om verksamheten, aktiviteter, öppettider, kontaktuppgifter mm ska 
finnas tillgänglig på strategiska informationsplatser, bland annat på kommunens 
hemsida och enhetens Facebooksida. 
• Information om anhörigstödets aktiviteter förmedlas till frivilligorganisationer 
samt enhetschefer för vidare spridning till berörda intressenter.  
• Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler som uppfyller 
tillgänglighetskrav i både inomhus- och utemiljö. 
• Den enskilde ska kunna nå personal på telefon eller telefonsvarare på vardagar 
dagtid. Hänvisning skall finnas där kommunens växel kan koppla vidare eller 
lämna meddelande. Återkoppling skall ske snarast möjligt. 
• Personal som är verksam i enheten ska bära namnskylt som visar att de är 
anställda av Hallsbergs kommun. 
• Personal som är verksam i anhörigstödet har tystnadsplikt och ingen 
dokumentationsskyldighet.  
• Vid ev. försäljning av förtäring, förbrukningsmaterial mm ska 
kontanthanteringen ske enligt rutiner. 

8.2 Uppföljning/egenkontroll 
Verksamheterna ska föra statistik över antalet besökare/deltagare per månad, 

träff, fördelade på män och kvinnor. Aktuella uppgifter ska årligen rapporteras till 

enhetschef för att kunna göra en utvärdering kring resultatet och påbörja ett 

förbättringsarbete. 

Verksamheten ska bedriva egenkontroll, d v s systematisk uppföljning och 

utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de 

processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ska upprättas årligen. 

8.3 Ansvar 
Enhetschef har ett samlat ledningsansvar för alla delar i Enheten och att 

verksamheterna bedriver en god vård och omsorg med hög kvalitet och säkerhet. 

Medarbetare har ansvar för att känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer och 

rutiner utifrån ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 
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9 Framtida utmaningar 
Enligt statistiska centralbyrån ökar andelen äldre. När kullen födda på 1940-talet 

fyller 80 år ökar denna åldersklass i antal. År 2017 var de drygt en halv miljon, de 

förväntas att vara 255 000 fler år 2027. Det är en ökning med 50 procent. Förutom 

att det är stora födelsekullar som är i denna åldersklass bidrar också den ökande 

livslängden till att antalet ökar. Mäns livslängd ökar snabbare än kvinnors och det 

blir tydligt i åldersgruppen 80 år och äldre. Idag är det 65 män per 100 kvinnor 

bland personer som är 80 år och äldre, om tio år är det 78 män per 100 kvinnor. 

Ytterligare utveckling av verksamhet behövs för att behålla personer i tredje 

åldern eftersom bristen är stor på omvårdnadspersonal är det också en viktig 

aspekt att arbeta förebyggande för att minska vård och omsorgsbehov. 

Verksamheten måste arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt för att möta 

individerna och deras behov utifrån dennes önskemål och intressen. Det kräver 

att personalen är lösningsfokuserad och flexibla i sitt arbetssätt och att 

verksamheten inte ser likadan ut varje dag. En utmaning för dagverksamheten är 

att ha ändamålsenliga lokaler för att kunna möte demenssjukas behov i alla 

dagverksamheter. Vilket också kräver att den personal som arbetar med 

dagverksamhet har kompetens att bemöta personer med demenssjukdom. 

För att möta framtida krav och utmaningar behöver enheten rekrytera nya 

yrkeskategorier med annan kompetens än undersköterskor. Det behövs mer 

kompetens inom det uppsökande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

Utmaningen för enheten är att ha resurser som räcker till att bedriva verksamhet i 

de geografiskt sprida lokalerna. 

9.1 Visioner 
För att följa med i forskning och utveckling inom alla de fyra delarna i enheten 

krävs ytterligare kompetens i arbetsgruppen. Idag har vi en anhörigkonsulent och 

en demensvårdsutvecklare med varsitt ansvar för två av enhetens fyra delar. För 

att kunna arbeta vidare med utvecklingen av de andra två delarna skulle en 

samordnare för dagverksamheten och en Äldrekonsulent för dagcentralerna 

kunna driva den utvecklingen. 

Seniorcenter där civilsamhället, seniorföreningar, väntjänst kan samverka sina 

verksamheter tillsammans med Enhetens (EFA) olika verksamheter. Ett 

seniorcenter som är levande med olika aktiviteter för att fånga många olika 

intressen. 

Personcentrerad dagverksamhet där verksamheten utvecklas och anpassas utifrån 

brukarens behov och mål med insatsen. Att samordnaren för dagverksamheten 

har kompetens att göra aktivitetsbedömningar för att säkerställa att personen får 

en så tillfredsställande dagverksamhet som möjligt och kan handleda övrig 

personal på dagverksamheten i ett personcentrerat och rehabiliterade 

förhållningssätt. 
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Att anhörigkonsulenten kan arbeta mer med att utveckla anhörigfokus i alla 

verksamheter. Detta skulle kunna göras genom att utbilda och samarbeta med 

representanter från olika enheter, skulle kunna kallas anhörigambassadörer. 

Utveckling och ett fortsatt arbete runt den nationella värdegrunden för äldre 

skulle kunna drivas från EFA då det kommer in som en naturlig del i den 

verksamhet som enheten bedriver. Dock kräver det mer resurser till enheten. 

Teamarbete inom demensvården där demensvårdsutvecklaren har 

specialistundersköterskor inom demens på varje område/enhet som en förlängd 

arm till att utveckla demensvården inom alla stödinsatser som hemtjänst, 

dagverksamhet, anhörigstöd och korttidsplats, vård boende. 

Att alla enheter inom Hallsbergs kommun blir Sjärnmärkta utifrån den 

utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. 

Demensvårdsutvecklaren planerar instruktörsutbildning ht 2021 och kan finnas 

som utbildare för verksamheterna. Stjärnmärktutbildningen består av fyra 

utbildningssteg och vänder sig främst till demensboenden, äldreboenden och 

hemtjänstenheter men även till biståndshandläggare. När minst 80 procent av 

medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir 

arbetsplatsen Stjärnmärkt. Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts 

symbol. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om 

demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har 

högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 

Det viktigaste för enheten är att vi alltid utvecklas för att möta seniorer utifrån där 

de befinner sig och framöver för att de ska känna att de har ett meningsfullt liv 

där de är idag och vill aktivera sig till att fortsätta vara i tredje åldern så länge de 

bara kan.  

  

Enhetschef

Dagcentraler

1,0 Äldrekonsulent

Dagverksamhet

1,0 Samordnare i 
dagverksamheten

Anhörigstöd

1,0 Anhörigkonsulent

Demensvårds-
utveckling

1,0 Demensvårds-
utveklare

6 usk/dagverksamhetspersonal 

Önskvärd framtida organisation för Enheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92 - Digitala inköp 
(21/SAN/158)

Ärendebeskrivning 
Idag blir den digitala näthandeln alltmer utbredd och de flesta livsmedelsbutiker tillhanda 
håller tjänsten att kunna handla via nätet. I vissa fall kan även hemlevererans av varorna 
tillhanda hållas. 
Digitala inköp innebär sannolikt en kvalitetshöjning för brukaren och en effektivisering av 
verksamheten.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 92) 
Områdeschef redogör för ärendet. 

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att införa digitala inköp och presentera utredningen på 
nämndens sammanträde i november. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa 
digitala inköp och presentera förslaget för nämnden.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheterna att införa digitala inköp och presentera utredningen för nämnden på 
sammanträdet i november.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Digitala inköp
 Uppdrag att utreda digitala inköp

Paragrafen är justerad
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Digitala inköp

§ 92

21/SAN/158
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/158 

Digitala inköp

Ärendebeskrivning 
Idag blir den digitala näthandeln alltmer utbredd och de flesta livsmedelsbutiker tillhanda håller 
tjänsten att kunna handla via nätet. I vissa fall kan även hemlevererans av varorna tillhanda hållas. 
Digitala inköp innebär sannolikt en kvalitetshöjning för brukaren och en effektivisering av 
verksamheten.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa digitala inköp och presentera förslaget för 
nämnden.

Ärendet 
Idag verkställs beslutet om inköp genom att hemtjänstpersonalen hämtar och eventuellt hjälper till 
att skriva inköpslista, åker till närmaste butik handlar varorna och levererar till brukaren. I de fall 
brukare behöver hjälp att packa in varor i skåp och kyl/frys får de såklart det. 

Idag blir den digitala näthandeln alltmer utbredd och de flesta livsmedelsbutiker tillhanda håller 
tjänsten att kunna handla via nätet. I vissa fall kan även hemlevererans av varorna tillhanda hållas. 

Digitala inköp innebär sannolikt en kvalitetshöjning för brukaren och en effektivisering av 
verksamheten. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Anette Dybeck

Förvaltningschef Områdeschef hemtjänst

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

Beslutad av: Förvaltningschef
Datum: 2021-05-27
Ärendenummer:  

Digitala inköp
Att verkställa insatsen "handling" via digitalt inköp
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Datum

2021-05-27
     

     
Sida

2(4)

1 Digitala inköp

1.1 Bakgrund
Enligt SoL (Socialtjänstlagen) 4 kap. 1§ har ”Den som inte själv kan tillgodose sina 
behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden”. Bland annat kan personer beviljas hjälp med inköp av 
dagligvaror. Enligt riktlinjer antagna av Social- och arbetsmarknadsnämnden, 
beviljas hemhandling en gång per vecka. 

Efter utredning och beviljat beslut görs en beställning av biståndshandläggare till 
utförare som verkställer beslutet.

Idag verkställs beslutet om inköp genom att hemtjänstpersonalen hämtar och 
eventuellt hjälper till att skriva inköpslista, åker till närmaste butik handlar 
varorna och levererar till brukaren. I de fall brukare behöver hjälp att packa in 
varor i skåp och kyl/frys får de såklart det. 

2 Önskat läge
Idag blir den digitala näthandeln alltmer utbredd och även de flesta 
livsmedelsbutiker tillhanda håller tjänsten att kunna handla via nätet i vissa fall 
kan även hemlevererans av varorna tillhanda hållas. 

Att kunna verkställa insatsen hemhandling via nätet medför många fördelar, som t 
ex

 Delaktighet och inflytande för brukaren. De kan sitta tillsammans med 
personalen och titta vilket sortiment som finns i butiken och själva välja 
varor. 

 Bättre arbetsmiljö för personalen. De får ofta bära tunga kassar med varor 
och skulle på det här sättet att kunna slippa det helt. 

 Helt slippa hantera andras betalkort och pengar. 

 Mindre transporter för kommunen. 

 Undviker smitta. Idag är personalen fysiskt i butiken, står i kö med andra 
osv. 

 En effektivisering av verksamheten som samtidigt är en kvalitetshöjning 
för brukaren. 

Det kan säkert medföra nackdelar också mot att handla via nätet. 

 Eventuellt kan misstro mot nya arbetssätt uppståbåde bland brukare och 
personal
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Datum

2021-05-27
     

     
Sida

3(4)

 Bank ID. Alla kanske inte har det om det är nödvändigt för att kunna 
betala

 Eventuellt är inköp via nätet förenat med kostnad, även hemkörning av 
varor. Hur hanteras det iså fall? 

Det är en hel del frågetecken att räta ut och få svar på. Därför behöver en grundlig 
utredning i frågan göras som belyser alla fördelar och nackdelar. Det bör också 
göras en uppskattning av kostnaderna med det här arbetssättet, ställt mot dagens 
kostnader, blir det en ekonomisk fördel, samma kostnad eller tom högre? 

Det finns en del kommuner i landet som har infört det här systemet, även i länet 
har en kommun infört det och det finns det en hel del omvärldsbevakning att 
göra. 

Förslaget är att förvaltningen får nämndens uppdrag att utreda möjligheterna till 
att införa digitala inköp och presentera ett förslag för nämnden. 

Anette Dybeck

Områdeschef hemtjänst
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2021-05-27
     

     
Sida

4(4)

Biagor

Bilaga 1 – Digitala inköp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93 - Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS 
(21/SAN/159)

Ärendebeskrivning 
Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i 
Hallsbergs kommun.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 93) 
Mätningen redovisas på nämndens sammanträde. 
 Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut. 

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Omsorgsmätning bostad med särskild service 2021
 Skillnaden på de olika mätningarna 2020-2021
 Manual för utfrågare vid omsorgsmätning

Paragrafen är justerad
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Omsorgsmätning bostad med särskild service 
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§ 93
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/159 

Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS

Ärendebeskrivning 
Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i Hallsbergs 
kommun.

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

Ärendet 
Verksamheten för funktionshinder har arbetat fram en modell för att mäta omsorgsbehovet för dom 
brukare som bor på våra grupp- och servicebostäder. Skattningsmodellen utgår från IBIC:s 
livsområden.

Mätningen genomförs för andra gången, och systematiseras två ggr/år. Mätningen är sedan 
föregående tillfälle uppdaterad med ”mjuka” parametrar. Bifogat finns manual för mätningen samt 
skillnaderna från 2020 till 2021.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Manual för utfrågare vid omsorgsmätning

Skillnaden på dom olika mätningarna 2020 - 2021
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Hösten 2020

Personlig Vård

Hygien

På- och avklädning

Toalettbesök

Omvårdnad i säng

Måltider

Inköp 

Tillaga måltid

Äta och dricka

HSL

Hemliv

Tvätt

Städning

Fritid

Kommunikation

Våren 2021

Personlig Vård
Hygien
På- och avklädning
Toalettbesök
Omvårdnad i säng
Måltider
Inköp 
Tillaga måltid
Äta och dricka
HSL
Hemliv
Tvätt
Städning
Fritid
Utanför boende
På boendet
Kommunikation
Förflyttning
Inomhus
Utomhus
Särskilda behov
Trygghet, kontakt
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Manual för utfrågare vid omsorgsmätning

Omsorgsmätningen är ingen mätning av kvaliteten på verksamheten utan enbart en mätning 
av tidsåtgång för personalen för olika aktiviteter.

Personlig vård
Hygien: Här räknas tid för att tvätta sig, duscha, raka sig, lägga makeup mm

På- och avklädning: Även tid för ex stödstrumpor mm

Toalettbesök: 

Omvårdnad i säng: All slags omvårdnad som sker i säng

Måltider
Inköp: Här räknas all tid för planering, inköp, uppackning av varor mm

Tillaga måltid: Planering, tillagning, dukning, avdukning, disk mm

Äta och dricka:

HSL All form av delegerade uppgifter. Ex sårvård, medicin, sondmatning
Hemliv
Tvätt

Städning

Fritid
Utanför boende Alla slags aktiviteter som kräver personalstöd och sker utanför 

boendet
På boende Alla slags aktiviteter som kräver personalstöd och sker på boendet

Kommunikation Stöd av tekniska hjälpmedel, teckenspråk eller annat stöd vi 
kommunikation

Förflyttning
Inomhus

Utomhus

Särskilda behov Beteende som kräver aktivt personalstöd
Trygghet
Tillsyn

Kontakt

Samvaro
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94- Information från förvaltningschef/områdeschef

Ärendebeskrivning
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.

Information om nuläge Covid-19.

Information om samverkan inom HSL-enheten.

Information om samverkan AMI.

Information om målbild Nära vård.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 94) 
Förvaltningschef redogör för den information som kommer att ges på nämnden.
 Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen.

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

§ 94
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Inga inkomna frågor.

Paragrafen är justerad
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Frågor till ordförande/förvaltningschef

§ 95
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96- Meddelanden 

Ärendebeskrivning
Inga inkomna meddelanden att redovisa.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-06-23

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 97- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas på nämndens sammanträde 2021-06-23:

1. Ordförandebeslut om förlängt beslut om att begränsa öppettider på dagcentralerna. 
20/SAN/95

2. Ordförandebeslut gällande umgängesbegränsning.

3. Ordförandebeslut gällande umgängesbegränsning.

4. Utredning/beslut avseende brister i serveringen enligt alkohollagens 9 kap § 17 
(2010:1622). 2021/SAN277

5. Beslut om individärenden fattade av nämndens individutskott §§ 99-119.

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

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

Paragrafen är justerad
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