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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-17
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2020-06-22 till och med 2020-07-14

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

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 81 Sammanträdets inledning
§ 82 Val av andre vice ordförande
§ 83 Ekonomisk uppföljning maj 2020
§ 84 Öppenvården Stegen
§ 85 Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden mars - maj 2020
§ 86 Statistik individ- och familjeomsorg 2020
§ 87 Korrigering riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten
§ 88 Förslag till ändring i delegationsförteckningen
§ 89 Information från förvaltningschef/områdeschef
§ 90 Revidering av riktlinjer för handläggning inom vård och omsorg
§ 91 Förvaltningens kompetensförsörjningsplan
§ 92 Utredning om att minska med en dagcentral
§ 93 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 94 Information om meddelanden
§ 95 Redovisning av delegeringsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 

2. Upprop förrättas av ordförande. Närvarolistan framgår av protokollets framsida. Ej 
inkallade ersättare deltar via telefon.  

3. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll. Tilläggsärende: val av 
andre vice ordförande.

4. Olle Isacsson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger rum 
måndagen den 22 juni kl 11:00.

5. Ingen anmälan av jäv. 
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Sammanträdets inledning

§ 81
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82- Val av andre vice ordförande

Ärendebeskrivning

Val av ny andre vice ordförande. 

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att Olle Isacsson (M) väljs till andre vice ordförande och därmed också 
till ledamot för beredningsutskottet och individutskottet.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att välja Olle Isacsson till andre vice 
ordförande och därmed också till ledamot för beredningsutskottet och individutskottet.
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Val av andre vice ordförande

§ 82
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Ekonomisk uppföljning maj 2020 
(20/SAN/25)

Ärendebeskrivning 

Ekonom Karin Björnram går igenom den ekonomiska uppföljningen från maj 2020.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 700 tkr.

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.
- att ge förvaltningen uppdrag att nå budget i balans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning maj 2020
 Övertid SAF 2018 - 2020
 Månadsrapport maj 2020
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Ekonomisk uppföljning maj 2020

§ 83

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

Ekonomisk uppföljning maj 2020

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 700 tkr.

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

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tidigare i år prognostiserat ett underskott med 
2 600 tkr. I april togs ett politiskt beslut att minska vård-och omsorgsboende med elva 
lägenheter, samt öka korttids-och växelvårdsplatser med fem platser. Denna åtgärd 
beräknas sänka kostnaderna med 3 800 tkr per år, varav 1 900 tkr beräknas ge effekt redan i 
år.  Social- och arbetsmarknadsförvaltningen förbättrar därmed prognosen för 2020, och 
beräknar den nu till ett underskott med 700 tkr. Underskottet beror främst på 
överanställningar inom verksamheten för funktionshindrade för brukare med stora behov.

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport maj 2020

Övertid SAF 2018-2020
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2018 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 5 16 3 11 12 47

Vård- och omsorgsboende 457 411 358 360 310 1 896

Hemtjänst 251 306 271 382 241 1 451

Verksamheten för funktionshindrade 100 107 125 134 151 616

Individ- och familjeomsorg 5 15 0 5 6 31

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0

Totalt 2018 818 854 757 892 720 4 042

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 2 438

SAF övertid 2020 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2020/2019 Diff i % Diff 2020/2018 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 -4 -100% -47 -100%

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 189 254 776 -477 -38% -1 120 -59%

Hemtjänst 133 129 107 220 133 723 147 26% -728 -50%

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 128 179 747 171 30% 130 21%

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 0 -1 -8 -37 -127% -39 -126%

Arbetsmarknad och integration 4 1 1 0 0 6 6 ##### 6 2165%

Totalt 2020 382 360 399 538 565 2 244 -193 -8% -1 797 -44%

 

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

Övertid 2018 818 854 757 892 720 4 042

Övertid 2019 505 576 535 431 390 2 438

Övertid 2020 382 360 399 538 565 2 244

Differens 2020 och 2019 -123 -216 -136 107 174 -193

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 193 tkr eller 8 % i 
jan-maj 2020 jämfört med samma period 2019.
Övertiden har dock ökat i april och maj 2020 jämfört 
med samma period 2019.

Övertiden har också minskat med cirka 1,8 mnkr eller 
44 % i jan-maj 2020 jämfört med samma period 2018.

2020-05-26 11:33 1
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport maj 2020

Verksamhet (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

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

Vård- och omsorgsboende -94 999 -94 999 0 0,0%

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

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

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

Totalt -351 345 -352 045 -700 -0,2%

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

Förvaltningen prognostiserar i dagsläget ett underskott med 700 tkr.  

Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelad budget.

Vård- och omsorgsboende: I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva lägenheter, samt öka 
korttids- och växelvårdsplatser med fem platser. Denna åtgärd beräknas sänka kostnaderna med 3 800 tkr per år, varav 1 900 tkr 
beräknas ge effekt redan i år, och balanserar därmed upp det underskott som området tidigare har prognostiserat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prognos sjuksköterskor (tkr) Belopp

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

Nettounderskott -600

Investeringar (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -300 -300 0 0,0%

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

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

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

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

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

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

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

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

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

Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha en budget i balans.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Öppenvården Stegen 
(20/SAN/78)

Ärendebeskrivning 

Redovisning av Öppenvården Stegen. 

Förslag till beslut 

Social - och arbetsmarknadsförvaltningen lämnar ärendet till social- och 
arbetsmarknadsnämnden för beslut. 

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om Öppenvården 
Stegen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Öppenvården Stegen
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Öppenvården Stegen

§ 84

20/SAN/78
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
socialforvaltning@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 6-8

Telefon
0582-68 50 00

Fax
0582-68 50 62

Sida
1(5)

Datum
2020-05-29

 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen

Öppenvården Stegen

Ärenden
Öppenvården Stegen har under perioden januari-maj 2020 haft totalt 18 inskrivna 
personer som erbjuds behandling för sitt missbruk. Utöver dessa erhåller nio 
personer anhörigstöd under samma period.

Med dessa ökade siffror av människor i behov av stöd och behandling hittills år 
2020 kan vi göra en prognos att kostnader för missbruksbehandling samt 
anhörigstöd kommer att öka. För att kunna tillgodose det framtida behovet 
behöver vi också ha personal som kan möta upp detta.

Anmälningar

Antal inkomna anmälningar vuxen/missbruk, år 2018-2020
2018 170
2019 181
2020 86 (jan-maj)

Antal anmälningar har ökat över tid, därmed ökar behovet av stöd för personer 
med missbruksproblematik. Att minska resurserna på Öppenvården Stegen eller 
att avveckla verksamheten skulle därmed få en direkt påverkan på förvaltningens 
ekonomi, men framförallt för invånarna i Hallsbergs kommun. 

Kostnader
Om de personer som har haft kontakt med Öppenvården Stegen under perioden 
januari-maj 2020 inte erhållit det stöd/vård/behandling som Öppenvården Stegen 
erbjuder skulle det medföra en ökad kostnad för kommunen. Hallsbergs kommun 
skulle då behöva erbjuda externa inköpta insatser. Tabellen nedan visar vad 
utfallet under perioden januari-maj skulle ha varit om Öppenvården Stegen inte 
skulle finnas idag. Dessa beräkningar är grundade på att personen är behov av 
vård under ett års tid, dock behöver flertalet längre tid är ett år för att få en stabil 
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Datum
2020-05-29

 
 

Sida
2(5)

drogfrihet över tid – vilket kan leda till ytterligare kostnader. De människor som 
idag genomgår vård och behandling på Öppenvården Stegen har pågående insats 
under två års tid.

Institutionsvård  18 stycken – 203 670 kronor/person (3 månader)
Total summa 3,7 miljoner kronor

Eftervård 18 stycken – 129 600 kronor/person (9 månader)
Total summa 2,3 miljoner kronor

Anhörig 9 stycken – 6 400 kronor/person (6 dagar)
Total summa 57 600 kronor

Total summa 6 miljoner kronor

Människor med spelmissbruk som Öppenvården Stegen haft i sin verksamhet i 
behandling är inte uppräknade och medräknade i tabellen ovan. Verksamheten 
har de senaste åren sett en ökning avseende personer som söker för sitt 
spelmissbruk. Kostnader för denna form av behandling tillkommer till 
sammanställningen ovan.

Om de personer som hade kontakt med Öppenvården Stegen under perioden 
2018-2019 inte hade erhållit det stöd/vård/behandling som Öppenvården Stegen 
erbjöd dem, skulle det med största sannolikhet ha medfört nedanstående 
kostnader för kommunen. Statistiken är framtagen utifrån det vårdbehov som 
människorna hade vid etablerad kontakt med medarbetarna på Öppenvården 
Stegen under dessa år.

LVM  9 stycken – 800 000 kronor/person (6 månader)
Total summa 7,2 miljoner kronor

Institutionsvård  16 stycken – 203 670 kronor/person (3 månader)
Total summa 3,2 miljoner kronor

Eftervård 16 stycken – 43 200 kronor/person (3 månader)
Total summa 691 200 kronor

Öppenvård 3 stycken – 86 400 kronor/person (6 månader)
Total summa 259 200 kronor

Anhörig 25 stycken – 6 400 kronor/person (6 dagar)
Total summa 160 000 kronor

Total summa 11,5 miljoner kronor

Öppenvården Stegen kostar år 2020 1,9 miljoner kronor per år att bedriva med tre 
anställda medarbetare.

Kostnadseffektivitet

Flera av de personer som söker vård- och behandling samt stöd från Öppenvården 
Stegen är egensökande och har under behandlingstiden aldrig någon kontakt med 
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Datum
2020-05-29

 
 

Sida
3(5)

missbrukshandläggare. Genom att dessa personer kan vara anonyma så når vi en 
större målgrupp i ett tidigare stadium av deras missbruk. Detta leder till Individ- 
och familjeomsorgen kan undvika kostnader för institutionsplaceringar.

Utifrån ovan har verksamheten de senaste åren sett både vinster för den enskilde 
samt en ekonomisk vinning för förvaltningen genom att kunna erbjuda vård och 
behandling på hemmaplan.

Genom att i ett tidigt stadium kunna möta och hjälpa personer med spel- och 
missbruksproblematik har vi över tid också sett att det kan medföra att framtida 
placeringar av barn och unga kan motverkas. Kommunen kan med tidiga insatser 
arbeta med hela familjen, vilket vi även ser är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta 
över tid. Öppenvården Stegen hjälper personer över längre tid än om kommunen 
skulle köpa insatser från annan extern aktör. För att personer med spel- och 
missbruksproblematik ska kunna garanteras att komma ur sitt missbruk om detta 
är deras önskan behöver de många gånger hjälp under en lång tid.  Korta 
lösningar och insatser i form av externa inköpta öppenvårdsplatser är ingen 
garanti att personen kan få stöd och hjälp under en lång tid då den insatsen är 
begränsad.

En annan viktig grupp som får stöd och hjälp av Öppenvården Stegen är anhöriga 
till missbrukare. I denna målgrupp finns kommuninvånare i Hallsbergs kommun 
som erhåller stöd och hjälp. Att kommuninvånarna kan erbjudas anhörigstöd har i 
många fall förhindrat sjukskrivningar samt lett till att exempelvis anställda i 
Hallsbergs kommun har kunnat återgå till sitt arbete tidigare än beräknat trots 
den situation som de befinner sig i. Detta är en stor ekonomisk vinst för Hallsbergs 
kommuns ekonomi, både i nutid och för framtiden.

Minska Öppenvården Stegens bemanning
Om bemanningen på Öppenvården Stegen skulle minskas till två medarbetare, 
istället för tre medarbetare, så skulle det medföra att tillgängligheten skulle 
minska utifrån att verksamheten måste stänga under viss del av sommarperiod, 
storhelger samt vid sjukdom. Verksamheten kan av säkerhetsskäl och utifrån 
medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet vid ensamarbete inte bedrivas med 
endast en person i tjänst. Vid exempelvis sjukdom kommer då vissa insatser och 
besök behöva avbokas. Vid minskad bemanning så skulle även kärnverksamheten 
i form av behandlingsgrupper och behandlingssamtal prioriteras högre och 
därmed skulle stöd till anhöriga att minska.

Om neddragning av tjänster blir aktuellt kommer vissa insatser som vi idag 
erbjuder behöva uteslutas från kärnverksamheten. Dessa insatser kommer då att 
behöva köpas externt. Kostnader för detta redovisas ovan i skrivelsen.

Konsekvensen av att minska bemanningen på Öppenvården Stegen blir då att vi 
inte skulle kunna erbjuda Hallsbergs kommuns invånare kontinuerlig vård över tid.
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Datum
2020-05-29

 
 

Sida
4(5)

Samarbetsmöjligheter med annan öppenvård i kommunen
Att endast erbjuda en öppenvård på Individ- och familjeomsorgen går inte idag att 
genomföra utifrån att personalen på Öppenvården Stegen och Öppenvården 
Familjeteamet har helt olika kunskap- och utbildningsbakgrunder. Det finns redan 
idag ett samarbete där Öppenvården Stegen kompletterar Öppenvården 
Familjeteamet med sin missbrukskompetens i familjer där det förekommer 
missbruksproblematik.

Så länge som inte all personal besitter samma kompetens och utbildning är det 
inte genomförbart att ha en sammanhållen öppenvård för all verksamhet. Att 
göra detta skulle kräva flera års utbildning för samtliga anställda inom 
öppenvården. Därmed ser vi inte att det finns möjlighet att ha endast en 
öppenvård. Dessutom är det inte lämpligt att bedriva vård och behandling 
samlokaliserat då det är mycket känsligt att blanda olika behandlingsformer med 
missbruksvård för vuxna.

Möjligheter att arbeta mer på hemmaplan
Att vara tre medarbetare på Öppenvården Stegen medför att personer även kan 
få mer strukturerat stöd och hjälp i hemmet.

Arbete på ”hemmaplan” med att hjälpa personer med spel- och 
missbruksproblematik samt anhöriga i ett tidigt stadium ger i de flesta fall bättre 
livskvalité för den enskilde och deras familjer och det är dessutom ett långsiktigt 
sparande för kommunen. Detta då de personer som inte får hjälp i ett tidigt 
stadium kan vara i behov av mer ingripande insatser i form av exempelvis 
institutionsvård, som både är kostsamt och i många fall inte ger det önskade 
hållbara resultatet över tid.

IFO ser ett ökat behov av att hitta lösningar på hemmaplan för att kunna minska 
behandling och placering utanför det egna hemmet för personer med 
missbruksproblematik. Öppenvården Stegen har idag tre medarbetare i budget. 
Det finns ett nämndmål om att arbeta med hemmaplanslösningar och det finns 
stora vinster för den enskilde att inte behöva placeras utanför eget hem. Detta ger 
både samhällsvinster och i vissa fall vinsten av att barn till ovan nämnda personer 
inte behöver separeras från sin familj. 

Vid avveckling av verksamheten kommer inte Individ- och familjeomsorgen kunna 
följa personer under en längre tid som Öppenvården Stegen kan idag. Det blir 
därmed svårt att arbeta långsiktigt på hemmaplan, vilket är ett av våra nämndmål.

Varumärket Öppenvården Stegen
Hallsbergs kommun har bedrivit Öppenvården Stegen i sexton år. Genom alla 
dessa år har vår verksamhet haft väldigt goda resultat som vi är mycket stolta och 
kända för, både i regionen men även i andra delar av Sverige. Många kommuner 
har blivit inspirerade av Öppenvården Stegens verksamhet för att sedan utveckla 
sin egen öppenvård efter att ha fått tagit del av våra erfarenheter och fått 
inspiration. Hallsbergs kommun är känd för sin goda missbruksöppenvård, som 
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har medfört ett av flera varumärken för kommunen – vilket vi som sagt är väldigt 
stolta över.

Hallsbergs kommun satsar just nu på framtiden och befinner sig i en 
utvecklingsfas för att få kommunen att växa ännu mer, både i invånarantal och i 
näringslivet. Med inflyttning i kommunen följer ett utökat behov av stöd och hjälp 
i livets olika faser. Det är viktigt att Hallsbergs kommun visar vad kommunen har 
att erbjuda här och nu samt i framtiden. Att ta bort Öppenvården Stegens 
verksamhet är att ta ett steg tillbaka då verksamheten är och har varit ett bra och 
känt varumärke för kommunens invånare under många år.

Hallsbergs kommun är en tillväxtkommun och vi ska värna om detta och visa våra 
kommuninvånare samt blivande kommuninvånare att vi väljer att satsa på stöd- 
och hjälpinsatser för personer i olika faser i livet.

Vår framtidsvision är att Öppenvården Stegen ska fortsätta att vara en 
verksamhet som erbjuder behandling och stöd för invånarna i Hallsbergs 
kommun.

Maria Johansson Engdahl

Områdeschef Individ- och familjeomsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85 - Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden mars - maj 
2020 
(20/SAN/81)

Ärendebeskrivning 

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande 
ekonomiskt bistånd.
Återrapportering från dec -19 - feb - 20 bifogas i jämförande syfte. 

Förslag till beslut 

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

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
återrapportering av ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse återrapportering ekonomiskt bistånd maj 2020
 Tjänsteskrivelse återrapportering ekonomiskt bistånd
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Återrapportering ekonomiskt bistånd för 
perioden mars - maj 2020

§ 85

20/SAN/81
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:

Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden mars - maj 2020

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

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

Ärendet 
Många som uppbär ekonomiskt bistånd idag är arbetslösa och saknar andra inkomstkällor. 
Exempelvis kan det vara en person med språksvårigheter och som har svårt att få arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. Socialsekreterarna arbetar kontinuerligt med att få ut dessa personer i 
språkpraktik genom AMI för att förbättra deras kunskaper i det svenska språket och öka 
möjligheterna till arbete och egenförsörjning. 

Individ- och familjeomsorgen har märkt en skillnad och försämring under 2019 utifrån att 
Arbetsförmedlingen inte längre arbetar lika aktivt med personer i arbetslöshet. Vår uppfattning är att 
det tar lång tid för arbetslösa personer att få tid med sin handläggare på Arbetsförmedlingen, vilket 
medför större ansvar för socialsekreterarna att göra upp en planering med den enskilde för att den 
ska ha rätt till försörjningsstöd. 

En annan orsak som har försvårat möjligheterna för socialsekreterarna att få ut personer i 
arbetsmarknaden under våren 2020 har varit den pandemi covid-19 som verkat under våren. Flera av 
socialtjänstens samverksanspartners avseende praktikverksamhet har utifrån rådande 
omständigheter haft intagningsstopp på deltagare, vissa av dessa verksamheter att nu nyligen åter 
öppna för att ta emot deltagare och arbete fortsätter kring detta. Utifrån rådande omständigheter 
har SFI hemstudier. Detta kan medföra svårigheter för de elever som socialtjänsten vet är 
analfabeter. Dessa elever är i behov av omfattande stöd för att klara undervisningen. Hemstudierna 
kan leda till att det tar längre tid för dessa elever att lära sig det svenska språket och komma ut i 
arbetslivet.  

En annan målgrupp som idag uppbär ekonomiskt bistånd är personer som är långtidssjukskrivna. 
Flertalet av dessa är sjukskrivna för psykisk problematik och saknar andra inkomster. Anledningen till 
att de saknar sjukpenning är för att många aldrig har arbetat och skapat sig en så kallad SGI 
(sjukpenningsgrundande inkomst) och har därmed inte rätt till sjukpenning. Många av dem har även 
fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning. Socialsekreterarna arbetar med att 
samordna insatser tillsammans med sjukvården för att möjliggöra för dessa personer att komma ut i 
arbete eller kunna erhålla annan ersättning om de har rätt till det. Samarbete har även påbörjats 
med Hallsbergs vårdcentrals rehabkoordinator för att hjälpa människor ut i anpassad sysselsättning. 

Ytterligare en målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd är familjer som har någon form av 
ersättning, antingen etableringsersättning eller föräldrapenning. Dessa familjer består av flera barn 
vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja en familj. Socialsekreterarna arbetar 
för att förbereda dessa personer att vara självförsörjande när inkomsterna i form av etablering och 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:

föräldrapenning upphör. I varje ärende där det förekommer barn beaktas barnens situation och 
föräldrarnas ekonomiska förutsättningar att tillgodose barnens behov av mat, kläder och så vidare. 

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

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

Beslutsorsaker ekonomiskt bistånd under perioden mars 2020 till maj 2020

Under perioden 200301 – 200531 har följande beslutsorsaker föranlett ekonomiskt bistånd:

Arbetslös utan ersättning               237 beslut (74 personer)

Arbetslös otillräcklig inkomst 99 beslut (22 personer)

Arbetshinder sociala skäl                          49 beslut (13 personer)

Arbetar deltid otillräcklig inkomst           18 beslut (6 personer)

Etablering otillräcklig inkomst                     11 beslut (8 personer) 

Etablering väntar på inkomst                   1 beslut (1 personer)

Föräldrapenning otillräcklig inkomst           5 beslut (3 personer)

Föräldrapenning väntar på inkomst         0 beslut 

Sjukskriven utan inkomst                             127 beslut (28 personer)

Sjukskriven otillräcklig inkomst                      5 beslut (4 personer)

Vård och behandling                                       29 beslut (5 personer)

Aktivitetsersättning/sjukersättning 5 beslut (2 personer)

☒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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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/SAN/81 

Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden  
december-19 till februari-20

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

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

Ärendet 
Många som uppbär ekonomiskt bistånd idag är arbetslösa och saknar andra inkomstkällor. 
Exempelvis kan det vara en person med språksvårigheter och som har svårt att få arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. Socialsekreterarna arbetar kontinuerligt med att få ut dessa personer i 
språkpraktik genom AMI för att förbättra deras kunskaper i det svenska språket och öka 
möjligheterna till arbete och egenförsörjning. 

Individ- och familjeomsorgen har märkt en skillnad och försämring under 2019 utifrån att 
Arbetsförmedlingen inte längre arbetar lika aktivt med personer i arbetslöshet. Vår uppfattning är att 
det tar lång tid för arbetslösa personer att få tid med sin handläggare på Arbetsförmedlingen, vilket 
medför större ansvar för socialsekreterarna att göra upp en planering med den enskilde för att den 
ska ha rätt till försörjningsstöd. 

En annan målgrupp som idag uppbär ekonomiskt bistånd är personer som är långtidssjukskrivna. 
Flertalet av dessa är sjukskrivna för psykisk problematik och saknar andra inkomster. Anledningen till 
att de saknar sjukpenning är för att många aldrig har arbetat och skapat sig en så kallad SGI 
(sjukpenningsgrundande inkomst) och har därmed inte rätt till sjukpenning. Många av dem har även 
fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning. Socialsekreterarna arbetar med att 
samordna insatser tillsammans med sjukvården för att möjliggöra för dessa personer att komma ut i 
arbete eller kunna erhålla annan ersättning om de har rätt till det. Samarbete har även påbörjats 
med Hallsbergs vårdcentrals rehabkoordinator för att hjälpa människor ut i anpassad sysselsättning. 

Ytterligare en målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd är familjer som har någon form av 
ersättning, antingen etableringsersättning eller föräldrapenning. Dessa familjer består av flera barn 
vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja en familj. Socialsekreterarna arbetar 
för att förbereda dessa personer att vara självförsörjande när inkomsterna i form av etablering och 
föräldrapenning upphör. I varje ärende där det förekommer barn beaktas barnens situation och 
föräldrarnas ekonomiska förutsättningar att tillgodose barnens behov av mat, kläder och så vidare. 

Det finns även människor som av olika sociala skäl uppbär ekonomiskt bistånd. De kan exempelvis 
vara utsatta för våld av närstående eller stå långt ifrån arbetsmarknaden och inte ha rätt till annan 
ersättning, exempelvis högfungerande personer inom LSS-kretsen. 
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Personer som genomgår vård och behandling för exempelvis missbruk uppbär också ekonomiskt 
bistånd i många fall. Socialsekreterarna bedömer att den närmsta vägen till egen försörjning är att 
fullfölja behandlingen för sitt missbruk. Det ska även finnas en planering för personen där denne på 
sikt ska komma ut i praktik genom kommunens arbetsmarknadsenhet för att närma sig målet 
självförsörjning. 

Beslutsorsaker ekonomiskt bistånd under perioden december 2019 till februari 2020

Under perioden 191201 - 200228 har följande beslutsorsaker föranlett ekonomiskt bistånd:

Arbetslös utan ersättning               180 beslut (68 personer)

Arbetslös otillräcklig inkomst 88 beslut (40 personer)

Arbetshinder sociala skäl                          46 beslut (20 personer)

Arbetar deltid otillräcklig inkomst           7 beslut (5 personer)

Etablering otillräcklig inkomst                     18 beslut (9 personer) 

Etablering väntar på inkomst                   2 beslut (2 personer)

Föräldrapenning otillräcklig inkomst           12 beslut (6 personer)

Föräldrapenning väntar på inkomst         7 beslut (1 personer)

Sjukskriven utan inkomst                             140 beslut (51 personer)

Sjukskriven otillräcklig inkomst                      5 beslut (1 personer)

Vård och behandling                                       22 beslut (10 personer)

☒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 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 - Statistik individ- och familjeomsorg 2020 
(20/SAN/71)

Ärendebeskrivning 

Statistik från individ- och familjeomsorgen januari–maj 2020

Förslag till beslut 

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

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om statistik från 
individ- och familjeomsorgen jan-maj 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Statistik IFO maj 2020
 Statistik IFO - maj
 Statistik IFO mars - dec 2019
 IFO statistik jan-feb 2019
 IFO statistik 2017-2018
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20/SAN/71
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/71 

Statistik individ- och familjeomsorg 2020

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari–maj 2020

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

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson   Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Statistik IFO januari - maj 2020

Statistik IFO mars – dec 2019

Statistik IFO jan-feb 2019

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

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 218 222 215 224 201 1080

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 43 22 28 29 24 146

Anmälningar vuxen 17 16 13 22 16 84

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 8 7 4 3 28
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 16 6 5 4 39

Anmälningar 116 111 129 97 80 533

Inledda utredningar 37 32 27 22 18 136

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 63 72 80 79 84 378

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

Orsak oro för barn och ungdom 61 48 60 50 35 254

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 15 20 21 12 28 96

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 18 18 24 10 4 74

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 9 9 8 7 3 36

Orsak oro för barn och ungdom – våld 13 16 16 18 10 73
Hur inkom anmälan?
Anhörig 8 7 5 3 10 33
Anonym 11 6 10 3 1 31
Den enskilde 0 1 1 3 0 5
Domstol 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 11 11 7 3 6 38
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 2 1 0 0 2 5
Migrationsverket 2 1 0 4 0 7
Polis 16 23 36 17 23 115
Privatperson 6 1 1 9 5 22
Sjukvården 23 16 19 12 8 78
Skola/förskola 24 25 36 21 17 123
Åklagare 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 13 19 14 22 8 76
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 - Korrigering riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- 
och familjeenheten 
(20/SAN/109)

Ärendebeskrivning 

Korrigering av riktlinjer för barn- och familjeenheten, som beslutas 1 april 2020.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta riktlinjerna för barn- och familjeenheten 
med bifogade korrigeringar.

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för barn- och 
familjeenheten med bifogade korrigeringar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse korrigering Riktlinjer barn och familj
 Förkortning av Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten
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insatser inom barn- och familjeenheten
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/SAN/109 

Korrigering Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och 
familjeenheten

Ärendebeskrivning 
Korrigering av riktlinjer för barn- och familjeenheten, som beslutas 1 april 2020. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta riktlinjerna för barn- och familjeenheten med 
bifogade korrigeringar. 

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden antog riktlinjer för barn- och familjeenheten den 1 april 2020. I 
riktlinjerna smög sig ett antal fel in och riktlinjerna behöver korrigeras. 

Korrigeringarna framgår av bilaga, riktlinje-texten. Rubriker utan korrigeringar står med för läsbarhet 
för dem som vill jämföra med tidigare upplaga. Observera att sidnumreringen inte stämmer med 
tidigare upplaga eftersom korrekt text inte tagits med. 

7.5.10: Vårdplan görs vid placering utanför hemmet, inte i samband med öppenvårdsinsats.

7.6: SOSFS 1997:15 har upphört att gälla. Ny handbok från Socialstyrelsen har kommit istället.  

7.6.1: Av 6 § LVU med flera paragrafer framgår att det är ”nämndens ordförande eller annan ledamot 
som nämnden har förordnat” som kan fatta beslut när det inte går att avvakta. 

7.7.1: Vård enligt 3 § LVU upphör senast då den unge fyller 21 år. Inget särskilt händer i samband 
med 18-årsdagen. 

7.8.2: Det heter sedan 2015 straffvarning. 

7.8.4: Antalet timmar ungdomstjänst är 20-150, och kommunerna är enligt 5 kap. 5 b § SoL skyldig 
att anordna detta. 

7.9: Numera talar man om överklagande istället för ”besvär”, också i 33 § Förvaltningslagen. 

8.3: Det ska självklart inte beslutas om insats inom öppenvården samtidigt med kontaktperson eller 
kontaktfamilj. Det kan finnas många skäl till varför dessa insatser beviljas, och det behöver inte finnas 
behov av ytterligare insats. Öppenvård ska övervägas, på samma sätt som vid placering utanför 
hemmet. 

Barnkonsekvensanalys är gjord i samband med föregående upplaga av riktlinjerna, som beslutades i 
april. Dessa korrigeringar bidrar till mer rättssäker hantering av ärenden vilket torde vara positivt för 
alla involverade, inklusive barn.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:20/SAN/109 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Tarja Nordling

Förvaltningschef Tf enhetschef

Bilagor
Förkortade Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten
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Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Beslutad av: Social- och arbetsmarknadsnämnden
Datum: 2020-05-18
Reviderad:  
Dokumentet gäller för: Socialsekreterare/handläggare/familjebehandlare inom IFO
Dokumentansvarig: Enhetschef Barn- och familjeenheten
Ärendenummer:  

Riktlinjer för handläggning 
och insatser inom barn- och 
familjeenheten
Handbok med handläggningsstöd.

Page 41 of 158



Datum

2020-05-18
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

     
Sida

2(6)

Innehållsförteckning
1 Inledning......................................................................................... 4

1.1 Kommunens ansvar.............................................................................................. 4
1.2 Socialnämndens ansvar........................................................................................ 4
1.3 Syftet och målet med riktlinjerna......................................................................... 5
1.4 Målgrupp.............................................................................................................. 5
1.5 Definitioner.......................................................................................................... 6
1.5.1 Barn.................................................................................................................. 6
1.5.2 Barn som far illa................................................................................................ 6

2 Lagstiftning..................................................................................... 8

2.1 Lagar som reglerar verksamheten........................................................................ 8
2.2 Barnkonventionen................................................................................................ 8
2.3 Dataskyddsförordningen (GDPR)......................................................................... 9

3 Barnperspektivet.......................................................................... 10

3.1 Barns rätt att komma till tals.............................................................................. 10
3.2 Utredningskontakter med barn.......................................................................... 11
3.3 Rätt att ta med sig någon till socialkontoret...................................................... 11

4 Barns juridiska ställning................................................................ 12

4.1 Barns rätt att komma till tals.............................................................................. 12
4.2 Ungdomars rätt att själva söka bistånd.............................................................. 12
4.3 Föräldrars rätt till insyn i socialnämndens uppgifter om deras barn................. 12

5 Barns behov i centrum (BBIC)....................................................... 13

6 iRiSk (insatser och riskskyddsbedömningar för våldsutsatta barn)
...................................................................................................... 13

7 Handläggning och dokumentation............................................... 14

7.1 Social dokumentation........................................................................................ 14
7.1.1 Personakt........................................................................................................ 14
7.1.2 Dokumentation............................................................................................... 14
7.2 Handläggningsregler.......................................................................................... 15
7.3 Tolk..................................................................................................................... 16
7.4 ”Hjälp oss att bli bättre” – Synpunkter och klagomålshantering....................... 16
7.5 Ärendegången.................................................................................................... 16
7.5.1 Utredningsskyldighet...................................................................................... 16
7.5.2 Tidsfrister........................................................................................................ 16
7.5.3 Beslutsnivåer/delegation................................................................................ 17
7.5.4 Ansökan/Anmälan.......................................................................................... 17
7.5.5 Dokumentation............................................................................................... 18
7.5.6 Förhandsbedömning....................................................................................... 18
7.5.7 Utredning och behovsbedömning.................................................................. 19

Page 42 of 158



Datum

2020-05-18
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

     
Sida

3(6)

7.5.8 Kommunicering............................................................................................... 20
7.5.9 Beslut.............................................................................................................. 20
7.5.10 Insats............................................................................................................... 21
7.5.11 Uppföljning av beviljade insatser.................................................................... 22
7.5.12 Ej verkställda beslut........................................................................................ 22
7.6 Ansökan om vård enligt LVU (se även SOSFS 1997:15 (S) allmänna råd)........... 23
7.6.1 Omedelbart omhändertagande...................................................................... 23
7.7 Vård utanför eget hem....................................................................................... 23
7.7.1 Upphörande av vård....................................................................................... 24
7.8 Unga lagöverträdare.......................................................................................... 24
7.8.1 Yttrande.......................................................................................................... 24
7.8.2 Åtalsunderlåtelse............................................................................................ 25
7.8.3 Socialnämndens skyldighet att underrätta åklagaren.................................... 25
7.8.4 Ungdomstjänst............................................................................................... 25
7.8.5 Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU).................... 25
7.9 Besvärsmöjligheter............................................................................................. 25
7.9.1 Tillvägagångssätt vid överklagan.................................................................... 25
7.9.2 Rättelse och omprövning av beslut................................................................ 26

8 Insatser......................................................................................... 26

8.1 Öppenvård.......................................................................................................... 26
8.2 Samarbetssamtal................................................................................................ 27
8.3 Kontaktperson/kontaktfamilj............................................................................. 27
8.4 Familjehem/HVB................................................................................................ 27

9 Vistelse i annan kommun............................................................. 28

9.1 Kommunens ansvar............................................................................................ 28
9.2 Placeringskommunens ansvar............................................................................ 28
9.3 Vistelsekommunen............................................................................................. 28
9.4 Bosättningskommunen...................................................................................... 29
9.5 Överflyttning av ärende till annan kommun...................................................... 29

10 Referenslista................................................................................. 30

Page 43 of 158



Datum

2020-05-18
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

     
Sida

4(6)

1 Inledning

2 Lagstiftning

3 Barnperspektivet

4 Barns juridiska ställning

5 Barns behov i centrum (BBIC)

6 iRiSk (insatser och riskskyddsbedömningar för 
våldsutsatta barn)

7 Handläggning och dokumentation

7.1 Social dokumentation

7.2 Handläggningsregler

7.3 Tolk

7.4 ”Hjälp oss att bli bättre” – Synpunkter och 
klagomålshantering

7.5 Ärendegången

7.5.1 Utredningsskyldighet

7.5.2 Tidsfrister

7.5.3 Beslutsnivåer/delegation

7.5.4 Ansökan/Anmälan

7.5.5 Dokumentation

7.5.6 Förhandsbedömning

7.5.7 Utredning och behovsbedömning

7.5.8 Kommunicering

7.5.9 Beslut

Page 44 of 158



Datum

2020-05-18
Reviderad

Klicka här för att 
ange datum.

     

     
Sida

5(6)

7.5.10 Insats

Vårdplan
När beslut om insats placering utanför hemmet fattats eller planeras så ska en 
vårdplan upprättas. Den upprättas som särskilt dokument, enligt BBIC. 
Vårdplanen ska ligga till grund för vårdnadshavarens och den unges om denne 
fyllt 15 år ställningstagande till eventuellt samtycke. Vårdplanen måste kunna 
förstås i alla sina delar av dem den berör. Vårdnadshavaren och den unge ska 
underteckna planen så att det klart framgår att de tagit del av den och huruvida 
de samtyckt till den eller inte. Samtycket avser endast vårdplanen, inte övrigt 
dokumenterat utredningsmaterial. 

7.5.11 Uppföljning av beviljade insatser

7.5.12 Ej verkställda beslut

7.6 Ansökan om vård enligt LVU (se även SOSFS 1997:15 (S) 
allmänna råd LVU – handbok för socialtjänsten)

7.6.1 Omedelbart omhändertagande
Beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU kan fattas av social 
-och arbetsmarknadsnämndens individutskotts ordförande.

7.7 Vård utanför eget hem

7.7.1 Upphörande av vård
Vård utanför eget hem ska avslutas så snart den inte längre behövs. Om den unge 
under vårdtiden fyller 18 år ska nytt beslut fattas efter egen ansökan eftersom 
tidigare beslut grundats på vårdnadshavares ställningstagande och den unges 
situation som omyndig. Detta avser inte 3 § LVU. 

7.8 Unga lagöverträdare

7.8.1 Yttrande

7.8.2 Åtalsunderlåtelse Straffvarning
Om åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse straffvarning ska, förutom den unge 
själv och vårdnadshavaren även socialnämnden underrättas. Åklagaren ska 
arrangera ett personligt sammanträffande inom två veckor efter beslutet. En 
representant från socialtjänstens kan närvara för att kunna bedöma eventuella 
behov av insatser från socialtjänstens sida.

7.8.3 Socialnämndens skyldighet att underrätta åklagaren

7.8.4 Ungdomstjänst
Domstolen kan besluta om föreskrift att den unge ska delta i ungdomstjänst 20 till 
100  150 timmar. Kommunerna har inte ålagts något formellt krav att anordna 
ungdomstjänst enligt 5 kap. 5 b § SoL (i Hallsbergs kommun är AMI behjälpliga 
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med detta). Så snart den unge ålagts ungdomstjänst ska socialsekreteraren 
upprätta en plan över hur ungdomstjänsten ska utformas. Om arbetsplanen inte 
följs ska socialtjänsten underrätta åklagarmyndigheten. Arbetsplanen ska 
innehålla uppgifter om vart arbetet ska utföras, arbetstider, det lägsta och det 
högsta antalet timmar som ska utföras varje vecka/månad samt om det finns 
några övriga villkor.

7.8.5 Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU)

7.9 Besvärsmöjligheter Möjlighet att överklaga
Beslut som går den enskilde emot kan i vissa fall överklagas genom 
förvaltningsbesvär. Vid beslut vilka som kan överklagas med förvaltningsbesvär 
ska alltid skriftlig besvärshänvisning underrättelse om hur man överklagar lämnas 
till den som har rätt att överklaga, det vill säga den enskilde eller i förekommande 
fall god man/förvaltare/särskilt förordnad vårdnadshavare.

8 Insatser

8.1 Öppenvård

8.2 Samarbetssamtal

8.3 Kontaktperson/kontaktfamilj
Efter utredning kan biståndet kontaktperson eller kontaktfamilj beviljas som ett 
bistånd till barnet. Vid denna typ av bistånd ska det alltid samtidigt beviljas 
övervägas insats hos kommunens öppenvård familjeteamet. Målet ska alltid vara 
att vårdnadshavare på sikt ska kunna tillgodose barnets behov. Om barnet/den 
unge tillhör personkrets LSS så ska familjen hänvisas till biståndshandläggare för 
ansökan.

8.4 Familjehem/HVB

9 Vistelse i annan kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 - Förslag till ändring i delegationsförteckningen 
(19/SAN/401)

Ärendebeskrivning 

Förslag att i delegationsförteckningen ändra att alla beslut som idag är delegerade att fattas 
av 1:e socialsekreterare fortsättningsvis ska fattas av delegat sakkunnig socialsekreterare.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna föreslagen ändring i befintlig delegationsförteckning.

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen ändring i befintlig 
delegationsförteckning.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ändring i delegationsförteckningen

Page 47 of 158



Förslag till ändring i delegationsförteckningen

§ 88

19/SAN/401
   

Page 48 of 158



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/SAN/401 

Förslag till ändring i delegationsförteckningen 

Ärendebeskrivning 
Förslag att i delegationsförteckningen ändra att alla beslut som idag är delegerade att fattas av 
1:e socialsekreterare fortsättningsvis ska fattas av delegat sakkunnig socialsekreterare.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
föreslagen ändring i befintlig delegationsförteckning.

Ärendet 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, påbörjade redan för två år sedan på Vuxenenheten och på 
Biståndsenheten förändringen att använda namnet sakkunnig socialsekreterare som yrkesbenämning 
och tjänstetitel för de medarbetare som innehar dessa tjänster. Då IFO nu rekryterar en ny 
medarbetare till den tjänst som idag har tjänstetiteln 1:e socialsekreterare på Barn- och 
familjeenheten kommer vår nya medarbetare som anställs få titeln sakkunnig socialsekreterare efter 
samverkan med fackliga företrädare. Detta som ett led att anpassa yrkestitlarna till de som används 
mer frekvent i dagens socialtjänst. Med anledning av detta behöver delegationsförteckningen ändras 
i form av att alla beslut som idag är delegerade att fattas av delegat 1:e socialsekreterare 
fortsättningsvis ska fattas av delegat sakkunnig socialsekreterare.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef                                                      Områdeschef Individ- och familjeomsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89- Information från förvaltningschef/områdeschef

Ärendebeskrivning

Information om nuläget angående Covid-19.

Information om beslutad sommarbonus. 

 

Förslag till beslut

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

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 - Revidering av riktlinjer för handläggning inom vård och omsorg 
(19/SAN/7)

Ärendebeskrivning 

Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen, vård och omsorg, 
för 2020.

1:e socialsekreterare för bistånd går igenom föreslagna ändringar. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna reviderade riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen, vård och 
omsorg, för 2020.

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna reviderade riktlinjer för 
handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen, vård och omsorg, för 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - revidering av Riktlinjer handlägging vård och omsorg 2020
 Riktlinjer - Handläggning vård och omsorg 2020
 Konsekvensbeskrivning - Riktlinjer handläggning vård och omsorg 2020
 Barnkonsekvensanalys - Riktlinjer handläggning vård och omsorg 2020
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:19/SAN/7 

Revidering av riktlinjer för handläggning inom vård och omsorg

Ärendebeskrivning 
Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen, vård och omsorg, för 
2020.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
reviderade riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen, vård och omsorg, för 2020.

Ärendet 
Riktlinjer bör revideras årligen för att innehållet ska hållas uppdaterat med verksamhets- och 
lagförändringar. Riktlinjerna för handläggning av bistånd enligt Socialtjänstlagen, vård och omsorg, är 
nu uppdaterade för verksamhetsår 2020.

Riktlinjerna innefattar bland annat relevant lagstiftning, information om insatser, barnperspektiv, 
handläggningsförfarande. Riktlinjer har vid revideringen anpassats efter livsområden inom IBIC 
(Individens Behov i Centrum).

I bilaga riktlinjer är förslag till ändring/tillägg av text markerat med grönt. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Klicka här för att ange text

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys

Konsekvensbeskrivning riktlinjer handläggning vård och omsorg

Riktlinjer för handläggning – vård och omsorg
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Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.

Beslutad av: Social- och arbetsmarknadsnämnden
Datum:  
Reviderad: 2020-06-22
Dokumentet gäller för: Biståndshandläggare inom IFO 
Dokumentansvarig: Enhetschef Vuxenenheten
Ärendenummer:  

Riktlinjer för 
biståndshandläggning – Vård 
och omsorg
Handbok med handläggningsstöd
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1 Inledning
Handläggning av bistånd ska ske enligt gällande lagstiftning, rättspraxis, 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt utifrån Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens riktlinjer, avtal, överenskommelser och rutiner för 
verksamheten. Insatser som beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) i äldreomsorgen 
ska vara förebyggande, kompletterande och individuellt utformade för att främja 
den enskildes självständighet. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller 
kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av socialnämnden, för 
sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjlighet att leva ett självständigt liv (SoL 4 kapitel 1 §). Begreppet 
livsföring i övrigt rymmer alla de olika behov som den enskilde kan ha för att 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det är därför inte möjligt att ange vilka insatser 
eller behov som ska ingå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Insatser ska i första hand verka som främjande för att den enskilde ska kunna bo 
kvar i den egna bostaden, enligt kvarboendeprincipen (Socialstyrelsen, 2007). 
Enligt Socialtjänstlagen kan hjälp i hemmet delas in i omvårdnadsinsatser och 
serviceinsatser. Med omvårdnad avses bland annat de personliga insatser som 
behövs för att tillgodose fysiska, psykiska eller sociala behov. Med serviceinsatser 
avses bland annat praktisk hjälp med hemmets skötsel såsom städning, tvätt, 
inköp och att få hem färdiglagad mat (mattjänst).

I riktlinjerna beskrivs de mest förekommande insatserna inom vård och omsorg. 
Riktlinjerna ska också bidra till en ökad tydlighet i organisationen och skapa 
förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete och därmed öka kvaliteten för den 
enskilde. Riktlinjerna ska vara en vägledning inför beslut. De är tolkningar av 
lagtexter, författningar, domar och utlåtanden från Socialstyrelsen.

1.1 Syftet med riktlinjerna
Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med handläggning och 
verkställande av insatser enligt SoL.

Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge den enskilde och 
förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och riktlinjer samt vägledningar 
som berörd nämnd antagit som politisk grund för myndighetsutövningen enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Syftet är också att biståndshandläggare ska få vägledning i 
myndighetsutövningen och genom detta nå enhetlighet i sina bedömningar. 
Riktlinjerna ska ses som en vägledning och anvisning vad gäller tolkning och 
tillämpning av lagstiftningen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet bygger på en helhetssyn av människan med utgångspunkt för 
individuellt anpassade insatser. Syftet med riktlinjerna är att upprätthålla 
rättssäkerhet och lika behandling när det gäller utredning, bedömning samt 
tillgång till befintliga insatser. I varje enskilt fall ska en individuell bedömning ske. 
Beslut utöver riktlinjerna fattas av Social- och arbetsmarknadsnämnden.
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1.2 Mål med riktlinjerna
Målet med utformade riktlinjer är att främja en utveckling som syftar till jämlikhet 
i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet. Verksamheten ska syfta till att öka den 
enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap och förebygga 
uppkomsten av social ohälsa. Social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamhet ska särskilt inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas egna 
resurser utan att ta över den enskildes eget ansvar.

1.2.1 Socialtjänstens mål – 1 kapitlet
1 § Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas:

 ekonomiska och sociala trygghet

 jämlikhet i levnadsvillkor

 aktiva deltagande i samhällslivet

Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.

1.3 Uppsökande verksamhet
Enligt 3 kapitel 4 § SoL ska socialnämnden i den uppsökande verksamheten 
upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda hjälp. Det innebär att 
om socialtjänsten har vetskap om att en person har behov av insatser, men att 
denne tackar nej till dessa, kan kommunen dock ha ett visst ansvar för att på nytt 
erbjuda bistånd.

1.4 Kommunens ansvar
Enligt 2 kapitel 1 § SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Huvudregeln är att 
bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för den enskilde. 
Bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den 
enskilde tillfälligt eller under längre tid vistas i annan kommun.

1.4.1 Serviceskyldighet
Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp 
till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska 
lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den 
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska 
besvaras så snart som möjligt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa 
denne till rätta. (FL 4 §).
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Myndigheterna ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda 
tider för detta är bestämda, ska allmänheten underrättas om dem på lämpligt 
sätt.

Myndigheterna ska också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem 
med hjälp av fax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt. En 
myndighet ska ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för 
att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar samt för att kunna ta emot 
framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos 
myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

1.5 Målgrupp
Riktlinjerna avser personer som har ett beslut enligt socialtjänstlagen (2011:453) 
inom verksamhetsområdet vård och omsorg. Riktlinjerna omfattar bland annat 
hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård, vård- och omsorgsboende, ledsagning 
och kontaktperson.

2 Lagstiftning
Enligt 5 kapitel 4-8 §§ SoL anges särskilda bestämmelser för äldre människor och 
människor med funktionshinder.

De lagar som främst reglerar verksamheten för vård och omsorg är:

 Socialtjänstlagen (SoL)

 Förvaltningslagen (FL)

 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

 Kommunallagen (KL)

Verksamheten påverkas även av andra lagar så som:

 Barnkonventionen

 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

 Äktenskapsbalken (ÄktB)

 Sambolagen (2003:376)

 Lag om registrerat partnerskap

 Föräldrabalken (1949:381)

Andra lagar som finns inom socialtjänstens verksamhetsområden och som 
påverkar verksamheten:

 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

 Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
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 Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

2.1 Sekretess
För den som är anställd av kommunen gäller sekretesslagens bestämmelser enligt 
2 kapitel 1 § OSL (offentlighets- och sekretesslagen). Den som är eller har varit 
verksam inom någon verksamhet enligt SoL, såväl myndighet som utförande, får 
inte berätta sådant som rör enskildas personliga förhållanden till någon 
utomstående. Sekretessen gäller även mot annan lagstiftning som exempelvis HSL 
(hälso- och sjukvårdslagen) och LSS (Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade). Statliga myndigheter som exempelvis Försäkringskassan har 
dock rätt att kräva uppgifter om personen. Sekretessen kan hävas om den 
enskilde eller god man/förvaltare ger sitt samtycke.

2.2 Lex Sarah 14 kapitel 2 § Socialtjänstlagen
Var och en som fullgör uppgifter enligt SoL ska vaka över att de personer som får 
insatser enligt lagen får gott stöd, god service och lever under trygga 
förhållanden. Den som får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör en 
person med insats enligt SoL, ska genast anmäla detta till Social- och 
arbetsmarknadsnämnden, vilket vanligtvis görs via närmaste chef. Se separat 
riktlinje och rutin.

2.3 Lex Maria 6 kapitel 4 § i lagen (1998:531) om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Händelser där den enskilde drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för 
allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen. Beslut om 
anmälan ska göras tas av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Vårdgivare är 
skyldiga att använda och sprida erfarenheter från negativa händelser och tillbud 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Erfarenheterna är viktiga i det 
riskförebyggande arbetet, både i den verksamhet där händelsen inträffat och i 
andra verksamheter i landet.

2.4 Tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har det övergripande tillsynsansvaret. De 
ska följa, stödja och utvärdera de insatser som ges enligt SoL. IVO kan inspektera 
vid särskilda tillfällen. IVO i respektive region har den direkta tillsynen över 
enskilda ärenden och över verksamheten i de olika kommunerna i länet.

2.5 GDPR- Dataskyddsförordningen
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur 
vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra IT-
system till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden. 
Dessa och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även 
mallar som stöd för att underlätta arbetet. 
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Kort om förordningen
 Alla personuppgiftsbehandlingar måste ha rättslig grund, exempelvis avtal 

(anställningsavtal, avtal med kund), allmänt intresse (forskning, statistik, arkiv) 
myndighetsutövning (bygglov, ekonomiskt bistånd) och rättsliga förpliktelser 
(exempelvis bokföringsskyldighet). Har vi ingen rättslig grund kan vi i vissa fall 
arbeta med samtycken.

 Varje verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar

 Rättigheterna stärks för enskilda personer. Det ställs strängare krav på att vi 
ska informera om hur vi hanterar medborgarens personuppgifter.

 Kraven på IT-system som hanterar personuppgifter stärks. Personuppgifter 
ska exempelvis skyddas så att bara de som är behöriga kan se eller arbeta 
med uppgifterna. Uppgifterna måste även skyddas så de inte förstörs genom 
olyckshändelse.

 Ändamålet måste vara tydligt vid insamlingen av uppgifter. Vi får inte samla in 
fler personuppgifter än nödvändigt, exempelvis för att "det kan vara bra att 
ha".

 En sanktionsavgift kan utdömas vid brott mot förordningen. Det är 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 Vid brott mot dataskyddsförordningen eller datalagen kan även den eller de 
drabbade begära skadestånd/ersättning.

3 Social dokumentation
Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla 
uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i 
förhållande till vad saken gäller. Social dokumentation är en del av kvalitetssäkring 
i verksamheten som enligt lag vara av god kvalitet. Social dokumentation kräver 
ett gemensamt synsätt och det ligger till grund för personalens förhållningssätt 
och arbetsmetod. Att dokumentera är att sätta ord på sitt arbete.

3.1 Personakt
Handlingar ska hållas samman i en personakt. En personakt ska avse endast en 
person. Personakten ska innehålla namn, personnummer och andra 
kontaktuppgifter till den enskilde. Om den enskilde saknar svenskt personnummer 
ska personakten i stället innehålla födelsedata, samordningsnummer eller andra 
uppgifter om den enskilde. Personakten ska innehålla uppgifter om behov av tolk, 
behov av kommunikationsstöd, god man, förvaltare samt om det finns skyddade 
personuppgifter genom sekretessmarkering i folkbokföringen. Personakten ska 
innehålla en upprättad journal. Anteckningarna ska hållas ordnade så att det går 
att följa och granska handläggningen av ärendet. De ska vara strukturerade och 
tydligt utformade. Av handlingarna ska det framgå vad som är faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedömningar. 
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Dokumentation av händelser av betydelse ska även innehålla uppgifter om när 
händelsen har inträffat samt varifrån uppgifterna kommer, vem (namn, befattning 
eller titel) som har upprättat den och när den gjordes (år, månad, dag). Åtgärder i 
ett ärende ska fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål dokumenteras i journalen.

3.2 Dokumentation
Dokumentation av telefonsamtal, hembesök, vårdplanering och elektroniska 
meddelanden ska göras i journalanteckningarna. Dokumentation av en ansökan, 
begäran eller anmälan ska innehålla uppgifter om vad saker gäller, vem eller vilka 
som uppgifterna avser, vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har 
lämnats anonymt, när och hur uppgifterna har lämnats och namn och befattning 
på den som tagit emot uppgifterna. Om den enskilde lämnar samtycke till att 
nämnden får kontakta andra myndigheter eller personer ska det dokumenteras. 
Om den enskilde återkallar sitt samtycke ska detta dokumenteras.

Av dokumentation ska framgå hur den enskilde uppfattar sina behov, om det 
använts standardiserade bedömningsmetoder i utredningen och i så fall vilka, 
vilken bedömning som nämnden gjort av den enskildes behov och vilka faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens 
bedömning. Av dokumentation ska det också framgå om och i så fall när och på 
vilket sätt beslutsunderlaget eller andra uppgifter har kommunicerats. Det ska 
framgå vilka synpunkter den enskilde har fört fram till nämnden. Dokumentation 
av ett beslut ska innehålla uppgifter om vem eller vilka beslutet avser, vad som 
har beslutats, vilket lagrum som ligger till grund för beslutet, vilka skäl som ligger 
till grund för beslutet, beslutsdatum och vilken nämnd eller person (namn och 
befattning eller titel) som har fattat beslutet. Dokumentationen ska även 
innehålla vad den enskildes ansökan eller begäran avser, vilka insatser som har 
beviljats eller avslagits helt eller delvis och om beslutet är tidsbegränsat eller 
förenat med något annat förbehåll. Det ska framgå om beslutet går att överklaga, 
hur det går till samt att nämnden kan vara behjälplig med en överklagan. Det ska 
framgå om den enskilde överklagat beslutet, om nämnden omprövat beslutet, 
samt om nämnden skickat ett överklagande vidare till förvaltningsrätten. Av 
dokumentation ska det framgå när förvaltningsrätten har avgjort målet och när 
avgörandet har vunnit laga kraft. Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett 
beslut om insats ska det av dokumentationen framgå när beslutet återkallats helt 
eller delvis, vilka skäl som ligger till grund för återkallelsen samt namn och titel på 
den som fattat beslutet om återkallelse.

Åtgärder som vidtas av nämnden för att följa upp insatsen ska dokumenteras. Av 
dokumentationen bör framgå när och på vilket sätt insatsen har följts upp, hur 
den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål, om 
nämnden har använt standardiserade bedömningsmetoder och i så fall vilka, 
vilken bedömning nämnden har gjort om insatsens genomförande av beslutet, 
vilken bedömning nämnden gjort av den enskildes situation och om några av 
åtgärderna har identifierats genom uppföljningen. Om behoven hos den enskilde 
förändras på ett sätt som gör att nämnden bedömer att den beslutade insatsen 
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inte längre svarar mot den enskildes behov, ska detta dokumenteras. Det ska 
framgå vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa insatsen till den enskildes 
behov. Avslutande av insatser ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har 
avslutats, om målen är uppnådda eller om insatsen avslutats på egen begäran av 
den enskilde.

3.3 IBIC (Individens behov i centrum)
Individens behov i centrum, (IBIC), stödjer ett behovsinriktat och systematiskt 
arbetssätt och ger möjlighet till strukturerad dokumentation. För att strukturerat 
beskriva funktionstillstånd och hälsa används klassifikation av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, ICF. Att IBIC är behovsinriktat betyder att det syftar till 
att ge den enskilde hjälp och stöd med utgångspunkt i personens individuella 
behov och inte från utbudet av existerande insatser.

3.3.1 IBIC utgår från individens behov
Syftet med IBIC är bland annat att ge stöd för att identifiera och beskriva 
individens behov på ett likvärdigt sätt. Genom att använda ICF som utgår från 
WHO:s definition av hälsa är det möjligt att beskriva individens situation såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt. Individens behov blir då synliggjorda och 
uppmärksammade vilket ger stöd för vilka insatser som är lämpliga och hur dessa 
kan utformas och följas upp. Det ger även underlag för vilken kompetens som 
behövs för att tillgodose individens behov och stärka individens egna resurser. Att 
utgå från behov i planeringen för genomförandet av insatser ger verksamheter 
bättre underlag för att organisera och bemanna. Planering och organisering som 
enbart utgår från insatser säkerställer inte individperspektivet. I ett behovsinriktat 
och systematiskt arbetssätt sker därför också uppföljning utifrån individens mål, 
resultat och upplevelse av kvalitet. Att säkerställa att insatser blir utförda och att 
individens behov tillgodoses samt stärka individens egna resurser är en av 
förutsättningarna för att omsorg om äldre personer inriktas på att de får leva ett 
värdigt liv och känna välbefinnande.

3.3.2 IBIC består av kärnkomponenterna
 Ett behovsinriktat arbetssätt med individen i centrum

 Ett systematiskt arbetssätt

 En strukturerad dokumentation som bygger på nationell informations struktur 
och nationellt fackspråk

3.3.3 IBIC bidrar till:
 Transparens, dvs. handläggningen blir tydligare och därmed även lättare för 

individen att förstå

 Bättre möjlighet till delaktighet för individen

 Ökad rättssäkerhet, likvärdig hantering av ansökan, utredning, planering och 
uppföljning i hela landet

 Bättre möjlighet att beskriva individens behov
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 Användning av nationellt fackspråk inom äldreomsorgen

 Informationsöverföring som utgår från en enhetlig, entydig terminologi, vilket 
kan bidra till minskad dubbeldokumentation och bättre underlag för planering 
och genomförande av beslutade insatser, oavsett boendeform

 Möjlighet att göra uppföljning på individnivå av resultat, mål och upplevelse 
av kvalitet

 Underlag för verksamhetsuppföljning som är jämförbar på lokal, regional och 
nationell nivå

 Organisering och resursplanering utifrån behov

 Utveckling av nationell statistik

 Utveckling av en evidensbaserad praktik

4 Handläggningen

4.1 Handläggningsregler
I förvaltningslagen finns regler för kommunens myndighetsutövning. Under 
utredningstiden ska allt som är av vikt för ärendet dokumenteras. Före ett beslut 
ska innehållet i utredningen kommuniceras med den enskilde. Har den enskilde 
avvikande uppfattning om sakförhållanden ska detta anges. I utredningen ska 
faktadel och bedömning vara tydligt åtskilda. Såväl gynnande beslut som avslag 
ska motiveras och delges den enskilde med besvärshänvisning.

Bestämmelser om ärendehandläggning inom socialtjänsten anges i 11 kapitel SoL. 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad 
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Alla ärenden startar med en ansökan från den enskilde själv eller en legal 
företrädare, vanligtvis god man/förvaltare. Ärendet kan ha aktualiserats genom 
en anmälan från exempelvis sjukhus, anhörig och granne eller på annat sätt 
exempelvisvis genom iakttagelser i kommunens egen verksamhet. Handläggaren 
är ansvarig för att ta reda på om en anmälan ska leda till en ansökan, det innebär 
att den enskilde alltid måste ge sitt samtycke till om en utredning ska påbörjas. 
Det ska noggrant dokumenteras vad ansökan avser. Detta för att den enskilde ska 
kunna överklaga beslutet helt eller delvis.

En gemensam planering av olika insatser bör ske av olika berörda 
personalkategorier och med medverkan av den enskilde eller legal företrädare.
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4.2 Handläggningen avser följande ärendetyper enligt 4 kapitel 
1 § SoL

4.2.1 Ansökan om bistånd i form av hemtjänst
Tidsbegränsat beslut samt tillsvidare i vissa fall. Beslutet följs upp och omprövas 
vid behov, dock minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.2 Ansökan om bistånd i form av trygghetslarm
Tillsvidarebeslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en gång 
per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.3 Ansökan om bistånd i form av mattjänst
Tillsvidarebeslut. Beslutet följs upp och omprövas vid behov dock minst en gång 
per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.4 Ansökan om bistånd i form av avlösning i hemmet
Tidsbegränsat beslut. Omprövas var sjätte månad.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.5 Ansökan om bistånd i form av trygg hemgång
Tidsbegränsat beslut upp till två veckor. Följs upp inom två veckor.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.6 Ansökan om bistånd i form av plats i riktad dagverksamhet med social 
inriktning

Tidsbegränsade beslut. Beslut upp till ett år med uppföljning efter sex månader.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.7 Ansökan om bistånd i form av plats i riktad dagverksamhet med 
demensinriktning

Tidsbegränsade beslut. Beslut upp till ett år med uppföljning efter sex månader.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.8 Ansökan om bistånd i form av ledsagning
Tidsbegränsade beslut. Beslut upp till ett år med möjlighet till omprövning.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.9 Ansökan om bistånd i form av kontaktperson
Tidsbegränsade beslut. Beslut upp till ett år med möjlighet till omprövning.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.10 Ansökan om bistånd i form av korttids- eller växelvårdsplats
Tidsbegränsade beslut. Korttidsplats omprövas inom två veckor och 
växelvårdsplats omprövas inom sex månader.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
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4.2.11 Ansökan om bistånd i form av särskild boendeform, servicelägenhet
Tillsvidarebeslut. Följ upp en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.12 Ansökan om bistånd i form av boende i särskild boendeform, permanent 
boendeplats och parboende

Tillsvidarebeslut. Följs upp en gång per år. För medboende vid parboendebeslut, 
se separat rubrik.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.2.13 Ansökan om bistånd i form av förhandsbesked
Tidsbegränsat. Beslut upp till sex månader.
Delegation: Se gällande delegationsordning.

4.3 Tolk
För att säkerställa det ömsesidiga informationsutbytet tillhandahåller 
förvaltningen tolk vid behov. Kommunen har avtal med tolkservice vars service 
används vid behov av tolk. Vid muntlig delgivning av beslut ska tolk alltid 
tillhandahållas för att säkerställa att den enskilde kan tillgodogöra sig den 
information som lämnas. Barn under 18 år ska inte användas som tolk.

4.4 ”Hjälp oss att bli bättre” – Synpunkter- och 
klagomålshantering

Handläggaren ska informera den enskilde om rutiner för synpunkter och 
klagomålshantering. Synpunkter och klagomålshanteringen kan gälla insatsens 
utförande eller ärendets formella handläggning. Rapportering av synpunkter och 
klagomål sker enligt Social- och arbetsmarknadsnämndens instruktion och ska 
diarieföras. Registratorn förvarar originalet av blanketten med synpunkter efter 
att ärendet är avslutat.

5 Rätten till bistånd
Rätten till bistånd har sin grund i 4 kapitel 1 § SoL. Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till 
bistånd av socialnämnden. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes 
resurser att leva ett självständigt liv. Omvårdnadsinsatser ska tillgodose 
grundläggande behov. Med annat sätt, menas att personen inte klarar av det själv 
eller med hjälp av maka/make/närstående. Vad gäller rätt till bistånd finns det 
inga begränsningar i 4 kapitel 1 § SoL om vad den enskilde kan ansöka om. Det 
finns således inga rättsliga begränsningar för vilka behov eller typer av insatser 
som kan komma i fråga eller vad den enskilde får ansöka om genom kommunala 
riktlinjer. Den enskilde har rätt att ansöka om andra former av insatser eller 
insatser i annan omfattning än de som ingår i kommunens riktlinjer och få dessa 
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individuellt behovsprövade (prop. 2005/06:115 s. 87f.). Därför är det viktigt att 
biståndshandläggare informerar den enskildes rättigheter till bistånd.

5.1 Skälig levnadsnivå
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå. En övergripande 
definition av skälig levnadsnivå för äldre personer med funktionshinder i 
Hallsbergs kommun innefattar att kunna sköta sin personliga omvårdnad, sin 
mathållning och i hemmet vanligen förekommande sysslor samt att delta i 
samhällslivet med bibehållet självbestämmande. I bedömningen av vad som är 
skäligt görs en sammantagen bedömning av den enskilde personens totala behov. 
Hänsyn tas till hur livssituationen kan se ut för personer i jämförbar ålder i 
kommunen.

5.2 Ansökan
Enligt 11 kapitel 1 § SoL ska socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad 
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Inkommande information om att 
den enskilde kan komma att behöva social- och arbetsmarknadsnämndens 
insatser kan ske genom anmälan, förfrågan, ansökan eller på annat sätt. Anmälan 
kan göras av enskilda personer, myndigheter och andra organisationer, muntligt 
eller skriftligt. En muntlig ansökan ska nedtecknas och dateras. Då en anmälan 
inkommit ska handläggaren kontakta den enskilde som anmälan gäller för att få 
bekräftat att han eller hon vill ge in en ansökan. I de fall en person informerats om 
de insatser kommunen kan erbjuda och någon klar ansökan inte föreligger ska 
inget ärende aktualiseras. När en ansökan, en anmälan eller information om att 
den enskilde kan behöva insatser från social- och arbetsmarknadsnämnden har 
inkommit ska en första bedömning omgående göras, en så kallad 
förhandsbedömning. Beslut om att inleda utredning eller att inte inleda utredning 
ska därefter fattas. Om personen är i behov av akuta insatser ska utredning, 
beslut och verkställighet ske omgående (muntligt). Om ärendet inte är akut ska 
utredning startas utan dröjsmål.

5.2.1 Utredning och behovsbedömning
Biståndshandläggaren ska utreda den enskildes behov utifrån ansökan, behov och 
önskemål. Av utredningen ska framgå vad den enskilde ansöker om samt hans 
eller hennes behov och egen uppfattning om aktuella svårigheter och resurser. 
Utredningens omfattning kan variera beroende på den enskildes behov och vilken 
typ av insats som efterfrågas. Utredningen ska vara tillräckligt omfattande för att 
ge ett tillfredsställande underlag för beslut, men får inte innehålla andra uppgifter 
än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. Utredning och bedömning ska 
genomföras i samråd med den enskilde och beslutet ska bygga på en helhetssyn 
där hänsyn tas till sociala, medicinska, psykologiska och pedagogiska behov. Den 
enskildes önskemål och förslag ska prövas. Anhöriga, närstående eller företrädare 
ska, om den enskilde så önskar, beredas möjlighet att ge sina synpunkter. 
Utredningen ska även omfatta mål för de insatser som föreslås.
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5.2.2 Barnperspektivet
I 1 kapitel 2 § SoL stadgas att ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt 
beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 
för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje 
människa under 18 år.”

Utifrån FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet. När 
en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt som möjligt beaktas. Hänsyn 
ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. Hänsyn måste 
också alltid tas till vad som är bäst för barnet både när det gäller olika 
avlastningsformer och barnets möjligheter att få leva ett liv som andra barn. Vid 
all handläggning och utförande av insatser i Hallsbergs kommun ska barnets bästa 
beaktas. Barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet. I en del familjer finns 
barn som behöver stöd när föräldrarna inte räcker till och behöver vård. Det är 
viktigt att särskilt uppmärksamma situationen för barn till personer med psykisk 
funktionsnedsättning och hitta samarbetsformer med andra områden inom 
socialtjänsten, myndigheter och organisationer för att ge barnen och familjerna 
lämpligt stöd.

Fyra av sak-artiklarna i Barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska 
tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna:

 Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter och att ingen får 
diskrimineras.

 Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens 
grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i 
Barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall 
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

 Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. 
Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den 
andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen

 Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få 
dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska 
hänsyn tas till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen).

I handläggning av ärende som rör barn är det av särskilt vikt att ha ett 
barnperspektiv. Barnperspektivet i handläggningen innefattar:

 Att i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och situation 
med tydlig koppling till föräldrarnas funktionshinder alternativt psykiska 
mående.
Att vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma 
vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov.

 Att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet, med beaktande 
av dess ålder och mognad, för att bedöma vilket bistånd familjen behöver 
med hänsyn till barnets behov.
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Att bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd 
i lokala riktlinjer och policydokument, Barnkonventionen och med hjälp av de 
kunskaper som finns om barn och barns behov.

 Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga om råden som exempelvis. 
boende, umgänge med föräldrar, hälsa, fritidsaktiviteter, skolaktiviteter och 
ungdomars ferieinkomster.

 Att dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden 
som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa 
som positiva beslut.

5.2.3 Kommunicering
När utredningen är sammanställd ska den kommuniceras, d.v.s. att den sökande 
ska underrättas om uppgifter som tillförts utredningen av någon annan än den 
sökande. Denne kan också lämna synpunkter/kommentarer på uppgifterna som 
finns i utredningen. Dessa skrivs in även i journalanteckningarna.

5.2.4 Beslut
Ett beslut kan vara gynnande i sin helhet, ett delvis avslag eller ett helt avslag. 
Beslutet ska alltid formuleras på ett enkelt sätt så att den enskilde kan förstå 
innebörden av beslutet. I beslutet ska alltid framgå:

 Vad ansökan avser

 Vem beslutet avser

 Vad som har beviljats, insats och frekvens, och vad som avslagits eller avvisats

 Tidsbegränsning av beslut i enlighet med riktlinjerna

 På vilka lagliga grunder som beslutet fattats

 Handläggarens underskrift och titel samt datum när beslutet fattats

5.2.5 Bifallsbeslut
Beslutsmeddelande skickas till den enskilde. Biståndsbeslut enligt 4 kapitel 1 § SoL 
kan omprövas då ändrade förhållanden påkallar det. Omprövning kan göras på 
initiativ av den enskilde eller genom att handläggaren på annat sätt får vetskap 
om förändrade behov. Ett gynnande beslut får dock inte försämras mot den 
enskildes vilja under pågående beslutstid såtillvida den enskildes tillstånd inte 
förändrats i betydande omfattning.

5.2.6 Uppföljning av insatser
Handläggaren ska årligen göra uppföljning av tidsbegränsade beslut, för att utröna 
om den enskildes behov har förändrats och om beslutet bör omprövas. 
Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs och 
att dessa tillgodoser den enskildes behov. Ett viktigt redskap för uppföljningen är 
den genomförandeplan som utföraren ska upprätta i samråd med den enskilde.
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5.2.7 Omprövning av pågående insats
Handläggaren ska följa upp beslutet inför att beslutstiden upphör för att bedöma 
om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Innan beslutstiden löpt ut ska 
behovet prövas på nytt och handläggningsförfarandet är detsamma som vid ett 
nytt ärende, d.v.s. efter det att den enskilde framställt sin ansökan gör 
biståndshandläggaren en bedömning av hjälpbehovet och fattar därefter ett nytt 
beslut. Omprövningen kan även ske om förändring skett av de förutsättningar 
som legat till grund för beslutet. Vid behov kan omprövning av beslut göras på 
begäran av den sökande. Vid en omprövning av pågående insats kan inte insatsen 
minskas om inte förutsättningarna för beslutet är väsentligen förändrad. Ett 
förbehåll om återkallelse ska finnas med i beslutet (gäller endast gynnande 
beslut). 

5.3 Besvärsmöjligheter
Beslut enligt 4 kapitel 1 § SoL kan överklagas genom förvaltningsbesvär i enlighet 
med 16 kapitel SoL. Övriga beslut kan enbart laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Vid beslut vilka kan överklagas med förvaltningsbesvär ska alltid 
skriftlig besvärshänvisning lämnas till den som har rätt att överklaga, det vill säga 
den enskilde eller i förekommande fall god man/förvaltare.

5.3.1 Tillvägagångssätt vid överklagan
Den enskilde och/eller dennes ombud ska alltid informeras om möjligheten att 
överklaga avslagsbeslut enligt förvaltningslagen. I beslutet ska det finnas 
information om hur den enskilde kan överklaga beslutet, och när en eventuell 
överklagan senast ska inkomma till social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Den 
enskilde ska underrättas om sådana avvikande meningar som avses i 19 § eller 
som har antecknats enligt särskilda bestämmelser (21 § FL). Delgivningen ska 
innehålla utredning, behovsbedömning och samtliga handlingar som utgör grund 
för beslutet. Beslut enligt 4 kapitel 1 § SoL kan överklagas både avseende insats 
och omfattning. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan anges vilket beslut 
som överklagas och vilken ändring som önskas. Vid behov ska handläggaren hjälpa 
den enskilde med överklagan. Det är den sökande själv eller dennes ombud som 
står för innehållet och som undertecknar överklagan.

Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten men lämnas till Social- och 
arbetsmarknadsnämnden och ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från 
den dag sökanden fick del av beslutet (23 § FL). Den handläggare som fattat det 
överklagade beslutet ska göra en skyndsam prövning om ärendet ska omprövas. 
Ärendet kan även gå vidare till Kammarrätten och högsta Förvaltningsdomstolen.

Skäl till omprövning kan uppenbart fel eller att, i överklagan framförda 
förhållanden var okända vid beslutsfattandet. Om ett nytt beslut fattas i enlighet 
med överklagandet ska detta meddelas den enskilde och snarast verkställas. Om 
det första beslutet kvarstår ska överklagandet skyndsamt, vidarebefordras till 
Förvaltningsrätten, som får avgöra utgången i ärendet. Till överklagandet bifogas 
handlingarna i målet, det vill säga beslutet, utredningen samt ett yttrande, vilket 
bemöter överklagandet.
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5.3.2 Rättelse och omprövning av beslut
Enligt 26 § FL får en myndighet som meddelat ett beslut rätta ett uppenbart 
skrivfel, räknefel eller liknande fel i beslutet. Skyldigheten gäller inte, om 
myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om 
det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet (27 § FL). 
När överklagan har inkommit till Social- och arbetsmarknadsnämnden ska 
handläggaren omgående pröva om överklagan har inkommit i rätt tid. Skulle 
överklagan innehålla nya uppgifter av sådant slag att en omprövning med stöd av 
27 § Förvaltningslagen bör göras måste följande punkter vara uppfyllda:

 Beslutet är uppenbart oriktigt

 Ändringen kan ske snabbt och enkelt

 Ändring är inte till nackdel för den enskilde

Om omprövningen inte medför ändringar av nämndens beslut ska överklagan 
skickas skyndsamt, normalt inom en vecka, till Förvaltningsrätten.

5.4 Bistånd i annan form
Social- och arbetsmarknadsnämnden får ge bistånd i annan form eller utöver vad 
som följer av 4 Kapitel 1 § SoL om det finns skäl för det. Denna typ av beslut finns 
inte med i delegationsordningen.

5.5 Avgifter
Taxe- och avgiftsnämnden hanterar alla avgifter för vård och omsorg.

Avgifter för hemtjänst, vård och omsorg i särskilda boenden, dagverksamhet, 
korttidsvård, trygghetslarm samt kommunal hälso- och sjukvård baseras på 8 
kapitlet 5 § Socialtjänstlagen.

I lagen regleras hur hög hemtjänstavgift som får tas ut. Avgifterna är kopplade till 
det så kallade prisbasbeloppet och kan därför komma att ändras. För 
hemtjänstinsatser finns ett högkostnadstak och för trygghetslarm betalas en fast 
kostnad varje månad, information om avgifter hänvisas till taxe- och 
avgiftsnämndens hemsida. Om det är mer fördelaktigt för personen debiteras 
istället en timtaxa. Utöver hemtjänstavgift tas avgift ut för måltider och boende. 
Avgiften är individuellt uträknad och baserad på inkomst. Enbart korttidsvård 
debiteras per dygn, och beräknas enligt samma modell som hemtjänstavgiften, 
även här finns ett högkostnadstak. Dygnskostnad för mat tillkommer.

5.6 Verkställighet
Ansvarig enhetschef för aktuell insats informeras när beslut som ska verkställas 
har fattats av biståndshandläggare. Detta görs via en beställning av insatsen i 
verksamhetssystemet Lifecare handläggare. Alla insatser ska verkställas 
skyndsamt. Gällande hemtjänstinsatser skickas beställning istället till respektive 
centralplanerare, vilka lägger en planering för när insatserna ska utföras. 
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I samband med nya insatser eller vid avslut av insatser ska också 
avgiftshandläggare informeras. Vid hemtjänstbeslut ska antalet beviljade timmar 
framgå till avgiftshandläggare, detta görs lättast via en kopia av 
beslutsmeddelande från Lifecare.

5.7 Icke verkställda beslut
Nämnden bör verkställa besluten omgående. Icke verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I vissa 
fall kan Förvaltningsrätten utdöma sanktionsavgift då beslutet inte har verkställts 
inom tre månader, efter att beslutet tagits. När beslut om vård- och 
omsorgsboende inte kan verkställas omgående erbjuds annan insats i form av 
utökade hemtjänstinsatser.

6 Vistelse i annan kommun

6.1 Kommunens ansvar
I 2 kapitel 1 § SoL framgår det att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt 
område, och att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan 
kommuner, gällande frågan om stöd och hjälp enligt SoL, finns i 2 a kapitel För 
den enskilde som omfattas av Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande 
med flera, finns särskilda bestämmelser om bistånd i samma lag. Lag (2011:328).

6.2 Placeringskommunens ansvar
En kommun ska behålla ansvaret för allt stöd och all hjälp som en enskild kan 
behöva när en enskild till följd av ett beslut av en kommun vistas i en annan 
kommun i:

 Särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kapitel 5 § andra eller tredje 
stycket eller 7 kapitel 1 § första stycket 2,Bostad med särskild service enl. 5 
kapitel 7 §.

 Annat boende, om det inte är klarlagt vilken kommun som är den enskildes 
bosättningskommun.

6.3 Förhandsbesked
Om en enskild bosatt i kommunen önskar flytta till en annan kommun får denne, 
enligt 2a kapitel SoL, ansöka om insatser i den kommunen om den enskilde

 till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett 
varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan 
bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon 
behöver lämnas, eller
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 på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun 
men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, 
Lag (2011:328).

En ansökan enligt 8 § 2a kapitel SoL ska behandlas som om den enskilde var 
bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i 
bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan 
prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning 
som inflyttningskommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

6.4 Vistelsekommunen
Vistelsebegreppet infördes med den grundläggande och praktiska avsikten att den 
enskilde som vistas i kommunen och där får behov av bistånd, ska kunna få stöd 
och hjälp av kommunen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det är 
således den kommun där den enskilde befinner sig när hjälpbehovet inträder som 
har ansvaret för att den enskilde får den hjälp som han eller hon behöver. Det är 
oftast den kommun där personen har sitt permanenta boende. Vistelsebegreppet 
bör emellertid inte leda till att vistelsekommunen ska vidta alla de åtgärder som 
kan behövas när den enskilde är bosatt i annan kommun, (Kommittédirektiv, 
2008:13).

Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och 
hjälp som behövs men ansvaret begränsas. Om det står klart att en annan 
kommun är ansvarig kommun så är vistelsekommunens ansvar begränsat till 
akuta situationer, Lag (2011:328). Akuta situationer är situationer som uppstår 
oväntat och oförutsett. När en person inte är folkbokförd i Sverige har 
vistelsekommunen biståndsansvaret för akuta insatser. (SKL cirkulärdatabas, 
2019).

Med ansvarig kommun enligt vistelsebegreppet 2 kapitel SoL menas:

 1 § Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 
kapitlet 1 § om inte annat följer av 3-5 §§.

 2 § Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar 
för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till 
akuta situationer. 

 3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, 
ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde 
behöver. Lag (2011:328).

Vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som 
bosättningskommun behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och 
hjälp. Eftersom vistelsekommunen är skyldig att lämna information kan uppgifter 
lämnas utan hinder av eventuell sekretess. Vistelsekommunen är också skyldig att 
på begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Vistelsekommunen ansvarar 
för dokumentationen som ska ske i samband med genomförandet.
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Vistelsekommunen väljer om insatsen ska verkställas i egen regi eller om 
kommunen genom avtal ska låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen 
verkställer ett beslut på begäran av bosättningskommun och inte på begäran av 
den enskilde.

6.5 Bosättningskommunen
Med bosättningskommun avses:

 den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller

 om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste 
anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller

 om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han 
eller hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).

Bosättningskommunen ansvarar för det stöd och den hjälp som den enskilde 
behöver även om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun (SoL 2a kapitel). 
Äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med allvarlig 
sjukdom har rätt till stöd och hjälpinsatser om den enskilde vistas under en 
kortare tid – högst sex månader – i en annan kommun. Det kan exempelvis gälla 
när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året eller besöker sina 
närstående i andra kommuner. Bosättningskommunens ansvar gäller även då 
behov av bistånd enbart föreligger i vistelsekommunen. Bosättningskommunen 
ska ansvara för stöd och hjälp till den enskilde så länge han eller hon inte bosätter 
sig i den andra kommunen. Eventuella synpunkter på uppdraget ska därmed 
kommuniceras med bosättningskommunen. Skulle det, under en tillfällig vistelse, 
uppkomma helt nya behov, exempelvis på grund av att den enskildes hälsa 
försämras kraftigt eller att något akut händer, är det vistelsekommunens ansvar 
att besluta om nödvändiga insatser, i den akuta situationen samt informera 
bosättningskommunen om förändrade insatser. Lag (2011:328).

Den enskilde ska informera biståndshandläggare i sin hemkommun om att vistelse 
i annan kommun planeras. Biståndshandläggare begär då verkställighet av 
brukarens insatser i vistelsekommunen. Begäran görs på blankett ”Begäran om 
verkställighet” där insats och beviljad tid anges. Blanketten sparas i brukarens akt. 
Hallsbergs kommun ska ersätta vistelsekommunen för kostnader som uppstår när 
biståndsbeslut verkställs på grund av att en person till följd av hög ålder, sjukdom 
eller funktionsnedsättning har behov av insatser för att kunna genomföra en 
kortare tids vistelse i en annan kommun än bostadskommunen. Ersättningen för 
verkställighet betalas enligt den taxa som Hallsbergs kommun tillämpar. När 
Hallsbergs kommun begär verkställighet ska vistelsekommunen få information om 
fakturarutiner och vilken taxa som gäller. 

Den enskilde betalar avgift till bosättningskommunen på samma sätt som när den 
enskilde vistas i, och får sitt bistånd från, bosättningskommun. 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader med 
anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen ska 
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för 
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motsvarande insatser. Bosättningskommunen ska inte lämna ersättning för den 
eventuella hjälp med utredningen som vistelsekommunen bistått med. 

7 Lifecare SP
Lifecare SP är ett webbaserat IT-stöd för samverkan inför utskrivning från 
slutenvård (SPU) och samordnad individuell plan (SIP) mellan Region Örebro län 
och länets kommuner. Lifecare SP ersätter det tidigare IT-stödet ”Meddix” och ger 
stöd för den utskrivningsprocess som regleras i Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i kraft 1 januari 2018, och 
ersatte tidigare betalningsansvarslagen. Stödet underlättar och effektiviserar 
kommunikationen mellan olika statliga och kommunala vårdgivare.

7.1 Utskrivningsplanering
Efter vistelse på sjukhuset är huvudregeln att den enskilde ska återvända hem till 
sin bostad. Syftet med utskrivningsplanering är att ordna med vård och omsorg 
inför hemgång, så att den enskilde får ett säkert omhändertagande tills förnyad 
planering sker i hemmet. För att betalningsansvaret ska övergå till kommunen 
krävs att kommunen har fått både ett inskrivningsmeddelande och ett 
meddelande om utskrivningsklar i Lifecare SP. Om ingenting annat har bestämts 
inträder kommunens betalningsansvar tre kalenderdagar efter att den slutna 
vården har underrättat om att patienten är utskrivningsklar.

7.1.1 Samordnad individuell plan (SIP)
När en person har behov av insatser både från Socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell 
plan. Detta är lagstadgat sedan 2010 och anges både i 2 kapitel 7 § SoL och i HSL 
3f §.

Syftet med en samordnad individuell plan är att ge den enskilde ökat inflytande 
och delaktighet, förbättrad samordning samt att ge en helhetsbild av den 
enskildes situation för både den enskilde, närstående och berörda vård- och 
omsorgsgivare. Planen ska vara aktuell och följas upp kontinuerligt. En samordnad 
individuell plan kan endast upprättas om den enskilde samtycker till detta. När 
personal från en huvudman blir kallad till planeringsmöte har parten skyldighet 
att infinna sig. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde, som ska ges 
möjlighet att delta aktivt. SIP-mötet ska dokumenteras i en så kallad SIP-plan. Av 
planen ska framgå:

 Den enskildes behov.

 Mål för insatserna på kort och lång sikt när det är lämpligt.

 Vilka insatser respektive huvudman ska svara för.

 Vilka åtgärder som vidtas av annan än landstinget och kommunen.

 Vem som ska ha det övergripande ansvaret för planen.
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 Tid för uppföljning.

Den enskilde ska alltid få en utskrift av planeringsdokumentet. Samordnaren 
ansvarar för uppföljning av den samordnade individuella planen, och är den som 
kallar till eventuella fortsatta möten.

I LifeCare SP sker all kommunicering gällande SIP (Samordnad Individuell Plan) allt 
ifrån kallelse, meddelande, till själva planen. Alla verksamheter och huvudmän 
inom Socialtjänsten och landstinget kan kalla till en SIP och är skyldiga att göra det 
när det finns samordningsbehov och då den enskilde har gett samtycke till det. 
Det finns aktörer som inte har tillgång till LifeCare SP t ex skola, polis, 
arbetsförmedling och försäkringskassa. Till dessa utomstående aktörer ska 
papperskallelse skickas.

8 Insatser

8.1 Hjälp och stöd i ordinärt boende
Enligt 4 kapitel 1 §, har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
livsföring. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. Den enskilde har dock alltid i första hand ett eget ansvar för att 
klara sin livsföring. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt 
får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden. Rätten att ta ut 
avgifter för biståndet regleras i 8 kapitel SoL.

I begreppet livsföring ryms alla de behov som den sökande kan ha för att nå en 
skälig levnadsnivå. Hemtjänst är ett individuellt behovsprövat bistånd som kan 
beviljas personer som har behov av hjälp i det egna hemmet. Det är viktigt att den 
enskilde utför de moment som den fortfarande klarar av för att bibehålla 
självständighet.

Hemtjänst omfattar insatser av servicekaraktär och/eller personlig omvårdnad 
och beviljas enligt 4 kapitel 1 § SoL. För respektive insats har en schablontid 
angivits. Denna schablontid avser vad en insats i snitt tar att utföra. Vid varje 
ansökan görs en individuell bedömning av den enskildes förutsättningar och 
behov av insatser för att denne ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Rehabiliterande arbetssätt
I Hallsbergs kommun ska ett rehabiliterande arbetssätt tillämpas. Detta innebär 
att yrkeskategorier arbetar med insatser vid rätt tidpunkt för att ge den enskilde 
möjligheten att påverka sig egen rehabilitering utifrån egna mål och resurser. Vid 
bedömning av vilken insats som ska erbjudas ska individens möjlighet att öka sin 
självständighet och förbättra eller bibehålla sin funktionsförmåga alltid beaktas.

Socialtjänsten ska enligt 1 kapitel 1 § SoL under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser.
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8.1.1 Hemtjänst i form av serviceinsatser
Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom hjälp med 
städ, tvätt, inköp och andra viktiga ärenden. Hit hör också hjälp med att få hem 
färdiglagade matlådor (mattjänst).

Städning
Den som av olika skäl inte längre klarar av hemmets skötsel i form av städ kan 
ansöka om hjälp med detta, förutsatt att behovet inte kan tillgodoses på annat 
sätt. Städning medges vanligtvis var tredje vecka och avser två rum och kök samt 
hygienutrymme och hall, detta oavsett storlek på bostaden. Om bostaden rymmer 
mer än två rum, kan städning varieras mellan rummen. Har två makar beviljats 
städ samt har skilda sovrum, kan städning medges för tre rum och kök. För att 
städning ska kunna utföras av hemtjänst förutsätts att den enskilde håller med 
nödvändig städutrustning såsom modern golvmopp, dammsugare samt 
rengöringsmedel. Om den enskilde endast har behov av hjälp med städning ska 
det prövas om den enskilde kan anses uppnå skälig levnadsnivå utan hjälpinsats 
eller om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Att anlita en städfirma blir i regel 
ekonomiskt fördelaktigt för den enskilde om denne inte har andra insatser.

Hjälp med städning kan innefatta:

 Dammsugning av golv

 Våttorkning av golv

 Avtorkning av fria ytor i kök och badrum

 Städning av toalett

 Ta ut sopor

Hjälp med städning innefattar inte:

 Storstädning

 Flyttstädning

 Fönsterputs

 Rengöring av kylskåp, spis och fläkt

 Avfrostning av kyl och frys

 Rengöring av garderober

 Källsortering, hänvisning till väntjänst eller anhörig

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klarar av de flesta eller delar av städmomenten 
självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande eller 
rehabiliterande syfte.

Tvätt och klädvård
Den som av olika skäl inte längre klarar av att själv sköta sin tvätt och som inte kan 
få behovet tillgodosett på annat sätt, kan få hjälp med det. Hjälp med tvätt 
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medges vanligtvis i omfattningen var tredje vecka. Om omvårdnadsbehov som 
kan föranleda tvätt av textilier i högre omfattning än var tredje vecka föreligger, 
kan detta medges efter individuell bedömning.

Hjälp med tvätt och klädvård kan innefatta:

 Boka tvättstuga

 Ladda och/eller starta tvättmaskin

 Tömma tvättmaskin

 Hänga upp och ta ner tvätt

 Strykning och mangling

 Vika in ren tvätt

 Enklare lagning av kläder

Hjälp med tvätt och klädvård innefattar inte:

 Tvätt av större textilier, såsom mattor

 Kemtvätt

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av tvättmomentet 
självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande eller 
rehabiliterande syfte.

Planering och inköp av dagligvaror
Den som inte klarar av att handla själv och som inte kan få behovet tillgodosett på 
annat sätt kan få hjälp med det. Biståndet avser hjälp med inköp av dagligvaror. 
Inköp medges i regel en gång i veckan och ska ske i närmaste butik med fullgott 
sortiment. Inköpen görs endast för den enskildes eget bruk.

Hemtjänsten hanterar inte kontanter varför användandet av kundkort är en 
förutsättning för att insatsen ska kunna genomföras.

Hjälp med planering av inköp av dagligvaror kan innefatta:

 Planera veckans måltider

 Planera och skriva inköpslista

 Inhandla dagligvaror

 Plocka in matvaror i skåp

Hjälp med planering av inköp av dagligvaror innefattar inte:

 Inköp av större/tyngre förpackningar

Rehabiliterande arbetssätt:

Page 80 of 158



Datum

     
Reviderad

2020-06-22
     

     
Sida

27(53)

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av planering/inköp 
självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande eller 
rehabiliterande syfte.

Post- och apoteksärenden
Den som inte klarar av att utföra post- och apoteksärenden och som inte kan få 
behovet tillgodosett på annat sätt kan få hjälp med det. Insatsen beviljas personer 
som inte har några närstående eller andra som kan vara behjälpliga och som inte 
självständigt kan använda sig av färdtjänst för att utföra ärenden. Postärenden 
kan medges en gång i månaden.

Hjälp med post- och apoteksärenden kan innefatta:

 Att hjälpa till att posta brev

 Ta in post/tidning

 Apoteksärenden som inte avser receptbelagd medicin, detta ska dock i första 
hand ordnas via dos-centrum, i undantagsfall kan personal hämta detta på 
apoteket

Hjälp med post- och apoteksärenden innefattar inte:

 Apoteksärenden som avser receptbelagd medicin

 Ta ut pengar (kan i undantagsfall beviljas i avvaktan på god man)

 Hämta paket på posten

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av post- och 
apoteksärenden självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i 
bibehållande eller rehabiliterande syfte. I de fall den enskilde har intresse och 
förmåga att göra post- och apoteksärenden digitalt kan stöttning till detta ges 
som en del i att bidra till den enskildes självständighet.

Mattjänst
Den som har begränsade möjligheter att på egen hand laga mat eller inte kan ta 
sig till någon av kommunens dagcentraler med lunchservering, kan beviljas 
bistånd i form av mattjänst. Mattjänst innebär hemleverans av färdig matlåda och 
avser en huvudmåltid. Matlådorna framställs i storkök och levereras kalla tre 
gånger i veckan (måndag, onsdag och fredag) oavsett om den enskilde önskar 
matdistribution för en hel vecka. Från det att biståndsbeslut fattats tar det ca 1-2 
veckor innan leveransen kommer igång. Matlådorna beställs utifrån en matsedel 
två veckor innan leverans. Endast helportion distribueras. Finns behov av 
värmning och/eller hjälp med servering av matlåda – se rubrik Måltidsstöd.

Trygghetslarm
Trygghetslarm avser ett personbundet, tekniskt hjälpmedel som bärs i bostaden 
och som underlättar när den enskilde behöver få kontakt med personal för hjälp 
vid akuta behov. Trygghetslarm syftar till att öka tryggheten i den egna bostaden 
samt att skapa förutsättningar för den enskilde att bo kvar i sin invanda miljö. Den 
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enskilde ska själv eller med hjälp av annan kunna hantera trygghetslarmet på ett 
sådant sätt att hjälp kan påkallas då ett omedelbart behov uppstår. Den enskilde 
ska vid påkallande av hjälp inom rimlig tid, vanligtvis inom 30 minuter från dess 
att hemtjänstpersonalen mottagit larmet från larmcentralen, kunna få hjälp med 
att åtgärda de behov vilka föranlett larmet. Vid beviljande av trygghetslarm ska 
den enskilde noggrant informeras om syftet och användningen av larmet.

Den enskilde behöver inte ha en telefon i bostaden för att larmet ska kunna 
installeras. Hemtjänsten i Hallsbergs kommun är ”nyckelfri”, vilket innebär att 
personal låser upp bostaden via sin telefon (digitala nycklar). För att ett larm ska 
kunna installeras behöver dock den enskilde överlämna en extranyckel till 
personal, detta som en säkerhetsåtgärd om digitala nycklar skulle vara ur 
funktion.

Aktivering
Syftet med insatsen är att erbjuda möjlighet till social samvaro i eller utanför den 
enskildes hem. Insatsen aktivering beviljas max en gång per vecka och 30 minuter 
per gång. Aktiveringen görs tillsammans med den enskilde och kan innebära 
följande:

 Möjlighet till kortare promenad med personal

 Möjlighet till samtal och social kontakt i hemmet

Förutsättningar för att beviljas insatsen:

 Avsaknad av nätverk, risk för isolering, behov av stimulans

 Funktionshinder/ohälsa som omöjliggör för den enskilde att ta sig ut på egen 
hand

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har önskemål och förmåga att med hjälp bli självständig 
avseende social samvaro kan insatsen beviljas i ett bibehållande eller 
rehabiliterande syfte. En del av insatser kan vara att introducera den enskilde för 
dagverksamhet.

8.1.2 Hemtjänst i form av personlig omvårdnad
Personlig omvårdnad avser de insatser som behövs för att tillgodose den enskildes 
grundläggande fysiska, psykiska och sociala behov. Det är främst uppgifter som 
berör den personliga skötseln såsom hjälp att äta och dricka, klä på och av sig, 
sköta personlig hygien och i övrigt insatser för att känna trygghet och säkerhet i 
det egna hemmet. Det är viktigt att den enskilde får möjlighet att göra det som 
den enskilde klarar av för att bevara sina förmågor. Om behov av stöd och hjälp 
med förflyttningar föreligger ryms detta inom beviljad insats som föranleder 
behovet av förflyttningen, exempelvis vid toalettbesök. 

Personlig omvårdnad kan ges dag, kväll och natt. Den enskilde har möjlighet att 
önska tidpunkt för uppstigning på morgonen samt för sänggående på kvällen. 
Under nattetid (kl. 21.30 - 07.00) beviljas endast insatser för hjälp med dryck, 
mellanmål, vändningar, toalettbesök samt byte av inkontinensskydd.
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I samband med utförandet av insatser för den personliga omvårdnaden kan även 
lättare städning medges i form av rengöring av medel som används i samband 
med omvårdnaden. Det kan även innefatta rengöring av toalettstol.

Hygien
Den som saknar förmåga att på egen hand sköta sin hygien eller inte får behovet 
tillgodosett på annat sätt kan få hjälp med det. Den enskilde kan få daglig hjälp 
med att tvätta övre och/eller nedre delen av kroppen.

Hjälp med hygien kan innefatta:

 Övre hygien

 Nedre hygien

 Munvård

 Rakning

 Borsta/kamma hår

 Insmörjning (inte HSL)

 Klippa naglar övre och nedre (medicinska undantag kan förekomma, 
exempelvis vid diabetes)

Hjälp hygien innefattar inte:

 Fotvård

 Personlig omvårdnad enligt HSL-ordinationer

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av den personliga 
hygienen självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande 
eller rehabiliterande syfte.

Dusch
Hjälp med dusch kan beviljas 1-2 gånger i veckan och innebär att den enskilde får 
stöd och hjälp med de moment som den enskilde inte klarar av på egen hand.

Hjälp med dusch kan innefatta:

 Hjälp i och ur dusch

 Kroppsvård, hel eller delar av

 Hårvård, hel eller delar av

 Torkning

 Insmörjning (inte HSL)

 Enklare nagelvård

 Torkning av vått badrumsgolv

 Närvarande personal ur ett trygghetsperspektiv
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Hjälp med dusch innefattar inte:

 Dusch i annan lokal än hemmet

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av duschmomentet 
självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande eller 
rehabiliterande syfte.

På- och avklädning
Den enskilde kan få delvis eller hel hjälp med på- och/eller avklädning om den 
enskilde saknar egen förmåga och inte kan tillgodose detta på annat sätt. Hjälpen 
kan också innebära endast handräckning eller ”påputtning” avseende klädseln.

Hjälp med på- och avklädning kan innefatta:

 Nedre på-/avklädning, hel eller delar av

 Övre på-/avklädning, hel eller delar av

 Ta fram kläder

 Hjälp med stödstrumpor

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av på- och 
avklädning självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande 
eller rehabiliterande syfte.

Toalettbesök
Den som saknar förmåga att på egen hand sköta toalettbesök eller inte får 
behovet tillgodosett på annat sätt kan få hjälp med det. Hjälp med nedre- 
och/eller övre hygien i samband med toalettbesök ingår om behov finns.

Hjälp med toalettbesök kan innefatta:

 Byte av inkontinensskydd

 Förflyttning till och från toalett

 Tömning av kateter

 Hjälp med på- och avklädning i samband med toalettbesök

 Hjälp med torkning

 Hjälp att tvätta händerna

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av toalettbesöket 
självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande eller 
rehabiliterande syfte.
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Förflyttning
Den som saknar förmåga att på egen hand förflytta sig eller inte får behovet 
tillgodosett på annat sätt kan få hjälp med det. Hjälp med förflyttning innebär 
förflyttning inom bostaden. Behov av stöd och hjälp med förflyttningar i samband 
med annan beviljad insats ryms inom den beviljade insatsen, exempelvis vid 
toalettbesök, dusch och måltidsstöd.

Hjälp med förflyttning kan innefatta:

 I och ur säng

 Till och från rullstol

 Till och från annan sittplats

Hjälp förflyttning innefattar inte:

 Gå i trappor om brukaren är ostadig

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av förflyttningen 
självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande eller 
rehabiliterande syfte. Vid behov av hjälp med förflyttning bör en arbetsterapeut 
involveras i ärendet.

Bäddning/renbäddning
Den som av olika skäl inte klarar att på egen hand bädda/bädda upp sin säng 
och/eller byta sina sängkläder och som inte kan få behovet tillgodosett på annat 
sätt, kan få hjälp med detta. Hjälp med bäddning och uppbäddning kan medges 
morgon och kväll. Hjälp med renbäddning medges vanligtvis i omfattningen var 
tredje vecka. Vid omvårdnadsbehov som kan föranleda behov av renbäddning i 
högre omfattning än var tredje vecka, kan medges efter individuell bedömning.

Hjälp med bäddning/renbäddning kan innefatta:

 Bäddning och uppbäddning av säng, morgon/kväll

 Justering av sängkläder (exempelvis ”skaka rätt” täcket)

 Renbäddning

 Dra upp och ner persienner/gardiner i sovrum, morgon/kväll

Hjälp bäddning/renbäddning innefattar inte:

 Vädra sängkläder

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av 
bäddning/renbäddning självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i 
bibehållande eller rehabiliterande syfte.

Måltidsstöd
Den som inte själv kan laga sin mat eller kan få behovet tillgodosett på annat sätt, 
kan få hjälp med måltidsstöd/enklare tillredning av frukost, mellanmål, lunch och 
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kvällsmat samt värmning av färdiglagad mat/matlåda. Med enklare tillredning 
avses koka gröt, koka ägg, steka korv, koka potatis/pasta och dylikt. Bedömning 
ska ske utifrån tillredningstid för ansökt hjälp. En rimlig tidsåtgång är max 20 
minuter.

Hjälp med måltidsstöd kan innefatta:

 Fram- och avdukning

 Värma måltid

 Enklare tillredning av måltid

 Servering av måltid

 Hjälp att finfördela maten

 Hjälp med beredning av dryck/näring mellan huvudmål (mellanmål)

 Disk, en gång per dag

 Påminnelse/”påputtning” gällande måltider

 Matning eller närvaro av annan person, om detta är en förutsättning för att 
den enskilde ska kunna inta sin måltid

Hjälp med måltidsstöd innefattar inte:

 Tillredning av mer omfattande måltider

 Bakning

Rehabiliterande arbetssätt:

Om den enskilde har förmåga att klara av de flesta eller delar av momenten kring 
måltider självständigt kan hemtjänsten utföra enstaka moment i bibehållande 
eller rehabiliterande syfte.

Tillsyn
Tillsyn i ordinärt boende kan beviljas i regel enbart då den enskilde har en 
demenssjukdom eller har kognitiv svikt som gör att den enskilde inte förmår att 
larma med trygghetslarm. Föreligger behov av tillsyn i väntan på larminstallation 
gör enhetschef i respektive hemtjänstområde en bedömning efter dialog med 
biståndshandläggare. Tillsyn kan ske via besök eller telefonkontakt. Tillsyn kan ske 
under dygnets alla timmar. I första hand ska den enskilde informeras om samt 
erbjudas tillsyn via tillsynskamera.

Hjälp med tillsyn kan innefatta:

 Tillsyn av personal via trygghetskamera

 Besök till den enskilde

 Telefonkontakt med den enskilde

Hjälp med tillsyn innefattar inte:

 Tillsyn beviljas inte om särskilda förutsättningar inte föreligger 

Page 86 of 158



Datum

     
Reviderad

2020-06-22
     

     
Sida

33(53)

Rehabiliterande arbetssätt:

Om det finns sätt att stärka den enskildes trygghet i hemmet ska personal arbeta 
för att minska tillsynens omfattning. Ett rehabiliterande arbetssätt kan även 
innebära att arbeta från fysisk tillsyn till tillsyn via trygghetskamera.

Dubbel bemanning
Om särskilda arbetsmiljöskäl föreligger kan respektive enhetschef för aktuell 
hemtjänstgrupp besluta om dubbel bemanning för den del av insatsen som kräver 
det.

8.1.3 Avlösning i hemmet
Insatsen 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, och utförs alltid av hemtjänstpersonal. 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. Avlösning bör inte beviljas när den enskilde har 
beslut om växelvård då den anhörige bedöms få avlastning genom växelvården.

8.1.4 Trygg hemgång
För att möjliggöra en tryggare och säkrare hemgång efter utskrivning från sjukhus 
eller korttidsplats samt för att bevara möjligheten att kunna bo kvar hemma, finns 
insatsen Trygg hemgång att ansöka om. Beslut om Trygg hemgång fattas av 
biståndshandläggare, ofta i samband med utskrivningsplanering. Insatsen vänder 
sig till enskild som på grund av förändrat hälsotillstånd fått begränsade 
förutsättningar att på egen hand tillgodose behov av service och omsorg i den 
egna bostaden. Insatsen kan också beviljas då omfattningen av hjälpbehovet är 
svårbedömt och inte anses kunna tillgodoses inom ordinarie hemtjänst. Insatsen 
vänder sig också till enskild som efter längre sjukhus- eller korttidsvistelse 
upplever stor oro och otrygghet inför att återgå till det ordinära boendet och där 
trygghetsbehovet inte bedöms kunna tillgodoses med hjälp av ordinarie 
hemtjänst.

Trygg hemgångs-teamet består av ett utredningsteam med undersköterskor, 
sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare som jobbar tillsammans 
för att den enskilde ska känna trygghet och delaktighet när denne kommer hem 
från sjukhus eller korttidsvistelse. Teamet samverkar även med din vårdcentral. 
Teamet kan stötta dig i hemmet upp till 14 dagar. Personalen i Trygg hemgång 
arbetar dagtid vardagar. Utöver dessa tider ger hemtjänstens utförare stöd kväll 
och helg, samt nattpatrullen under natten.

Insatsens utförande
På hemkomstdagen möte teamet upp den enskilde i hemmet när denne kommer 
hem efter sjukhusvistelse, eller efter en tid på korttidsboende. Tillsammans 
planeras praktiska göromål, exempelvis. trygghetslarm, matinköp, hur ev. 
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hjälpmedel fungerar och läkemedel. Planering gällande de vardagliga sysslorna 
som de enskilde ska utföra i sitt hem sker också. 

Under första veckan så sker en uppföljning/planeringsmöte i hemmet där den 
enskilde och personal går igenom vad den enskilde klarar själv och vad denne 
behöver träna på för att få en ökad självständighet i fortsättningen. 

Under andra veckan sker en samordnad individuell planering (SIP) som hålls i 
hemmet tillsammans med den enskilde, eventuellt närstående, 
biståndshandläggare, undersköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut samt fast 
vårdkontakt från vårdcentralen. Om det inte är aktuellt med en SIP så hålls istället 
ett avslutningsmöte. Om behov av fortsatt hemtjänst föreligger efter 
trygghemgångsperioden tar ordinarie hemtjänstgrupp över.

Utformning av trygg hemgång:

 Beviljas upp till 14 dagar

 Utförs under dagtid på vardagar

 Kväll, natt och helg bemannas av hemtjänstpersonal

8.1.5 Schablontid för insatser

Insats Schablontid per tillfälle
Hemliv
Att städa bostaden
Dammsugning av golv 30 minuter/tillfälle
Våttorkning av golv 30 minuter/tillfälle
Avtorkning av fria ytor i kök och/eller 
badrum 

10 minuter/tillfälle

Städning av toalett 10 minuter/tillfälle
Torkning av vått badrumsgolv 10 minuter/tillfälle
Avlägsna avfall 10 minuter/tillfälle
Att tvätta och torka kläder och textilier 
med hushållsapparater
Ladda och/eller starta tvättmaskin 5 minuter/tillfälle
Tömma tvättmaskin 10 minuter/tillfälle
Strykning och mangling 20 minuter/tillfälle
Att tvätta och torka kläder
Boka tvättstuga 5 minuter/tillfälle
Hänga upp och ta ner tvätt 15 minuter/tillfälle
Vika in ren tvätt 15 minuter/tillfälle
Enklare lagning av kläder 10 minuter/tillfälle
Att skaffa varor och tjänster
Planera och skriva inköpslista 10 minuter/tillfälle
Inhandla dagligvaror 30 minuter/vecka
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Planera veckans måltider 5 minuter/tillfälle
Hämta ut beställda varor vid apotek 15 minuter/tillfälle
Att hjälpa till att posta brev 5 minuter/tillfälle
Ta in post/tidning 5 minuter/tillfälle
Att förvara förnödenheter
Plocka in matvaror i skåp 10 minuter/tillfälle
Att bereda måltider
Mattjänst
Enklare tillredning av måltid 10 minuter/tillfälle
Värma måltid 5 minuter/tillfälle
Finfördelning av mat 5 minuter/tillfälle
Hjälp med beredning av dryck/näring 
mellan huvudmål

10 minuter/tillfälle

Hushållsarbete
Fram- och avdukning 5 minuter/tillfälle
Disk, en gång per dag 10 minuter/tillfälle
Att ta hand om hemmets föremål
Bäddning och uppbäddning av säng, 
morgon/kväll

5 minuter/tillfälle

Justering av sängkläder 5 minuter/tillfälle
Renbäddning 10 minuter/tillfälle
Dra upp och ner persienner/gardiner 5 minuter/tillfälle
Känsla av trygghet
Trygghetslarm
Trygg hemgång 4 timmar/dag
Närvarande personal ur ett 
trygghetsperspektiv

10 minuter/tillfälle

Tillsyn av personal via trygghetskamera 10 minuter/tillfälle
Besök till den enskilde 10 minuter/tillfälle
Telefonkontakt med den enskilde 10 minuter/tillfälle
Person som vårdar eller stödjer 
närstående
Avlösning i hemmet 12 timmar/månad
Mellanmänskliga interaktioner och 
relationer
Informella sociala relationer
Möjlighet till samtal och social kontakt 30 minuter/vecka
Personlig vård
Att tvätta sig
Kroppsvård, hel eller delar av 15 minuter/tillfälle
Hårvård, hel eller delar av 5 minuter/tillfälle
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Torkning 5 minuter/tillfälle
Kroppsvård
Övre hygien 10 minuter/tillfälle
Nedre hygien 5 minuter/tillfälle
Munvård 5 minuter/tillfälle
Rakning 10 minuter/tillfälle
Borsta/kamma hår 5 minuter/tillfälle
Insmörjning 5 minuter/tillfälle
Klippa naglar övre och nedre 5 minuter/tillfälle
Att klä sig
Nedre på-/avklädning, hel eller delar av 5 till 10 minuter/tillfälle
Övre på-/avklädning, hel eller delar av 5 till 10 minuter/tillfälle
Ta fram kläder 5 minuter/tillfälle
Hjälp med stödstrumpor 5 minuter/tillfälle
Att sköta toalettbehov
Byte av inkontinensskydd 10 minuter/tillfälle
Tömning av kateter 10 minuter/tillfälle
Hjälp med torkning 10 minuter/tillfälle
Hjälp att tvätta händerna 5 minuter/tillfälle
Att äta
Påminnelse/”påputtning” gällande 
måltider

5 minuter/tillfälle

Matning eller närvaro av annan person 10 minuter/tillfälle
Förflyttning
Att förflytta sig själv
I och ur säng 10 minuter/tillfälle
Till och från rullstol 10 minuter/tillfälle
Hjälp i och ur dusch 10 minuter/tillfälle
Att gå
Förflyttning till och från toalett 10 minuter/tillfälle
Möjlighet till kortare promenad med 
personal

30 minuter/vecka

8.2 Egenvård
Åtgärder som endast kan utföras av viss behörig personal eller kräver viss 
sjukvårdsutbildning eller mer omfattade instruktion och handledd träning är att 
beteckna som hälso- och sjukvård. För att hemtjänstpersonal ska utföra sådana 
åtgärder krävs en delegering/instruktion från legitimerad personal. Sådana 
åtgärder är inte omvårdnadsinsatser enligt Socialtjänstlagen och omfattas därför 
inte av biståndsbeslut.
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Om legitimerad personal bedömer att hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras 
som egenvård kan insatser enligt Socialtjänstlagen beviljas för egenvård. En 
förutsättning för att beviljas ett sådant bistånd är att den enskilde själv eller med 
hjälp från anhörig, klarar av att ta ansvar för uppgiften men behöver praktisk hjälp 
i utförandet. Behovet ska inte kunna tillgodoses på annat sätt. Om den enskilde 
exempelvis. har nedsatt kognitiv förmåga som innebär att denne inte har förmåga 
att ansvara för sin medicinering så ska hanteringen av läkemedel och andra 
medicinska åtgärder skötas av hälso- och sjukvårdspersonal och inte som 
egenvård.

Förutsättning för att bevilja egenvård
För att bistånd för egenvårdsåtgärd ska kunna beviljas krävs ett egenvårdsintyg av 
legitimerad personal, som bekräftar att åtgärden bedömts som egenvård och att 
den enskilde själv bedömts kunna ansvara för insatsen samt att personal som ska 
genomföra åtgärden inte behöver särskild utbildning (Socialstyrelsen, 2013).

8.3 Bistånd i form av riktad dagverksamhet
I Socialtjänstlagen framgår att människor ska kunna träffas och få möjlighet till 
gemenskap med andra. För detta ändamål bedriver kommunen riktad 
dagverksamhet med olika inriktning - social inriktning och demensinriktning. 
Syftet med riktad dagverksamhet är 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. I 3 kapitel 6 § SoL står skrivet att kommunen bör genom hemtjänst, 
dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att 
bo hemma och att ha kontakt med andra. 

Avgränsning
Om den enskilde är beviljad både växelvård och dagverksamhet nyttjas inte 
dagverksamhetsplatsen under perioden som den enskilde befinner sig på 
växelvårdsboendet, detta då behovet av social stimulans anses vara tillgodosett 
genom vistelse på boendet.

8.3.1 Riktad dagverksamhet med social inriktning
Riktad dagverksamhet är till för den enskilde som har behov av social gemenskap 
eller social träning och som inte får detta tillgodosett på annat vis. Insatsen ska 
verka för att förlänga kvarboende i ordinärt boende. Insatsen ska vara 
tidsbestämd, dock längst ett år med uppföljning efter sex månader. 

8.3.2 Riktad dagverksamhet med demensinriktning
Insatsen riktar sig till den enskilde med demenssjukdom eller demensliknande 
symptom, där behov av social gemenskap, stöd, stimulans och/eller struktur i 
vardagen föreligger och där behoven inte tillgodoses på annat sätt. Insatsen ska 
verka för att förlänga kvarboende i ordinärt boende. Dagverksamheten riktar sig 
främst till personer med lätt/medelsvår demens. Den enskilde ska ha uttalade 
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demensliknande symtom. Insatsen ska vara tidsbestämd, dock längst ett år med 
uppföljning efter sex månader.

8.4 Bistånd i form av ledsagning
Ledsagning beviljas då den enskilde inte själv, eller med hjälp av annan exempelvis 
anhörig eller frivilligorganisation, kan klara sig till sociala/kulturella aktiviteter 
samt alternativ vårdinrättning och sedan tillbaka till hemmet. Ledsagning i 
närområdet utförs av hemtjänstpersonal, vanligen vardagar och dagtid. Beslut om 
ledsagning omfattar inte promenad för att besöka affär, i träningssyfte (beslut 
krävs av arbetsterapeut eller sjukgymnast, HSL) eller enbart i syfte att komma ut 
för att få frisk luft.

8.4.1 Ledsagning till läkare och/eller annan vårdinrättning
Ledsagning till vårdinrättning kan bli aktuellt då den enskilde inte själv eller med 
hjälp av annan kan klara sig från bostaden till; sjukhus, vårdcentral eller annan 
medicinsk inrättning. I första hand ska det övervägas om det finns närstående som 
kan vara behjälpliga och i andra hand väntjänsten. Om den enskilde inte kan få 
ledsagning av någon annan, utan är beroende av hjälp från kommunen, kan detta 
medges bistånd för. Ledsagning omfattar tiden från bostad till 
sjukhus/vårdinrättning, tiden fram tills någon annan övertar ledsagaransvaret 
exempelvis. vårdpersonal, samt tiden för återresa till bostaden. I alla ärenden görs 
alltid en individuell prövning med beslutsmotivering. Det åligger den enskilde att 
själv eller med stöd av annan ordna transportmedel, t ex sjukresa. Vid akuta 
behov av ledsagning görs bedömning av ansvarig för respektive hemtjänstgrupp 
huruvida hemtjänsten kan vara behjälplig med ledsagningen.

8.4.2 Ledsagning till dagverksamhet
Om den enskilde är beviljad dagverksamhet och bor i servicelägenhet eller egen 
lägenhet anslutande till dagcentral, men inte har förmåga att på egen hand ta sig 
till dagverksamheten, kan den enskilde beviljas ledsagning till och från 
dagverksamhet. I första hand ska det övervägas om det finns närstående som kan 
vara behjälpliga och i andra hand väntjänsten. Möjlighet finns också att beviljas så 
kallad ”kommunresa”, det vill säga taxi till och från dagverksamhet. Avgiften för 
detta ingår i avgiften för dagverksamhet. I alla ärenden görs alltid en individuell 
prövning med beslutsmotivering.

8.4.3 Ledsagning till dagcentralernas matsal
Ledsagning kan beviljas till och från matsal för enskilda som bor i servicelägenhet 
eller egen lägenhet anslutande till dagcentral och som inte på egen hand eller 
med hjälp av annan kan ta sig till dagcentralernas matsal. Ledsagning kan då ske 
dagligen. I alla ärenden görs alltid en individuell prövning med beslutsmotivering.

8.4.4 Annan typ av ledsagning
Ledsagning kan beviljas i syfte att öka möjligheten att leva ett självständigt liv och 
motverka isolering. Bedömningen ska grunda sig i ett faktiskt behov utifrån ålder, 
hälsotillstånd, nätverk och omfattningen på den enskildes behov. Prövning bör ske 
om den enskilde är i behov av aktiviteten för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
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Insatsens omfattning beror på den enskildes individuella behov, insatsen kan dock 
beviljas med maximalt tio timmar i månaden. 

8.5 Bistånd i form av kontaktperson
I enstaka fall kan det bli aktuellt med att bevilja bistånd i form av kontaktperson 
enligt SoL. För handläggning kring denna insats se Hallsbergs kommuns riktlinjer 
avseende Socialpsykiatri. 

8.6 Bistånd i form av boende i särskild boendeform

8.6.1 Värdighetsgarantier
I Hallsbergs kommun finns värdighetsgarantier för särskilda boenden vilka grundar 
sig i den nationella värdegrunden för äldre. Värdegrunden har sin utgångspunkt i 
bestämmelser i Socialtjänstlagen och innebär att socialtjänstens omsorg om äldre 
ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

8.6.2 Korttidsplats
En korttidsplats innefattar en tillfällig vistelse på ett korttidsboende där vård, 
omsorg och tillsyn erbjuds dygnet runt. Korttidsplats beviljas utifrån ett särskilt 
syfte. Det kan exempelvis röra sig om behov av rehabilitering efter sjukhusvistelse 
eller av intensivare träningsinsatser som inte kan utföras i det egna hemmet. 
Korttidsplats kan också beviljas i väntan på bostadsanpassning av det egna 
hemmet, vid akuta behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i det egna 
hemmet, i väntan på plats i vård- och omsorgsboende där vård- och 
omsorgsbehovet inte längre kan tillgodoses i ordinärt boende eller då det kan 
finnas behov av utredning av hälso- och omsorgsbehov som inte kan genomföras i 
hemmet. Insatsen kan även, i undantagsfall, vara aktuell när enskild upplever 
betydande oro och otrygghet inför att återgå till/befinna sig i sitt ordinära boende 
och där trygghetsbehovet vid tillfället inte bedöms kunna tillgodoses med hjälp av 
hemtjänst/trygghetslarm. Insatsen avser tillfällig vistelse och följs upp varannan 
vecka för kontinuerlig bedömning av behov av insatsen.

Prioriteringsordningen vid anvisning av korttidsplatser ser ut enligt följande:

 Person som bedöms ha det största behovet och där annan lösning inte finns. 

 Person som befinner sig på sjukhuset, är utskrivningsklar och vid tillfället inte 
bedöms kunna återgå till ordinärt boende.

Avgränsning:
Den som vistas på korttidsboende och väntar på vård- och omsorgsboende och 
tackar nej till erbjudet boende hänvisas till sitt ordinära boende och erbjuds där 
att få andra insatser, exempelvis hemtjänst.

Rehabiliterande arbetssätt:

Korttidsplatsens huvudmål ska vara att stötta den enskilde att återfå eller 
bibehålla sina förmågor i möjligaste mån. Om den enskilde har förmåga att klara 
av de flesta eller delar av moment i sin personliga vård och/eller i sin dagliga 
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livsföring självständigt ska personal arbeta tillsammans med den enskilde i 
bibehållande eller rehabiliterande syfte.

8.6.3 Växelvård
Växelvård kan vara ett bra alternativ när enskilda i eget boende vårdas av anhörig 
och anhörig har ett omfattande behov av kontinuerlig avlastning i 
omvårdnadsarbetet, som inte kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst. Växelvård 
innebär konkret att den enskilde har regelbundet återkommande perioder av vård 
mellan den egna bostaden och en växelvårdplats där vård, omsorg och tillsyn 
erbjuds dygnet runt. Växelvård kan bidra till att den enskilde kan bo kvar hemma i 
sitt ordinära boende längre än vad som annars hade varit möjligt. Växelvård kan 
även innebära möjlighet för den enskilde att rehabilitera och/eller bibehålla 
förmågor. Omfattningen av växelvård kan variera beroende på behovet. Vistelsen 
på växelvårdsplatsen ska dock inte överstiga tiden i det ordinära boendet. 
Insatsen beviljas under en tidsbegränsad period med möjlighet till förlängning. 
Uppföljning sker kontinuerligt.

8.6.4 Servicelägenheter
I Hallsbergs kommun finns möjlighet att ansöka om att få bo i en servicelägenhet. 
Servicelägenheterna är lämpliga för äldre och funktionsnedsatta då de ligger i 
anslutning till kommunens dagcentraler. I dagcentralerna finns bland annat 
cafeteria, matservering och lokaler för dagverksamhet samt hobby och 
studiecirklar. Servicelägenheterna är generellt sätt bostadsanpassade, exempelvis 
med borttagna trösklar, breddade dörrar samt utrustade med dusch istället för 
badkar. Dock utförs inga mer omfattande bostadsanpassningar.

Personer som är aktuella för en servicelägenhet ska:

 Ha behov av en särskild anpassad bostad

 Ha behov av närhet till angränsande dagcentrals matservering/sociala 
aktiviteter för att uppnå skälig levnadsnivå

 För att möjliggöras självständighet

Personer aktuella för en servicelägenhet bör dessutom ha någon av kommunen 
beslutad stödinsats. Vid varje enskild ansökan görs dock en individuell bedömning 
om behov av servicelägenhet anses föreligga. En servicelägenhet hyrs som en 
vanlig hyresrätt genom Hallbo eller kommunen. Vid behov av servicelägenhet 
ansöker den enskilde om bistånd enligt 4 kapitel 1§ SoL, hos kommunens 
biståndshandläggare och ställs vid ett gynnande beslut i kö till lägenheterna. 
Dessa fördelas sedan efter behov.

Avgränsning
Servicelägenhet beviljas inte i förebyggande syfte. De personer som inte uppfyller 
kriterierna och som vid ansökningstillfället därmed inte bedöms ha behov av en 
servicelägenhet hänvisas till hyresbolag.
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8.6.5 Permanent boendeplats
Utgångspunkten för äldreomsorgen är att socialnämnden ska verka för den 
enskildes rätt att kunna bo kvar i sitt hem även om behoven av tillsyn, vård och 
omsorg är omfattande. Denna inställning grundar sig i kvarboendeprincipen som 
kort innebär att vård och service ska flyttas till den enskilde istället för tvärtom 
och utformas individuellt efter den enskildes behov (Socialstyrelsen, 2007). 
Huvudinriktningen vid beviljande av insatser är att stärka möjligheterna till eget, 
ordinärt boende. Det gäller även i de fall den enskilde har omfattande behov av 
omsorg. Biståndshandläggare ska informera den enskilde om möjligheter att 
exempelvis byta bostad eller ta hjälp av arbetsterapeut med hjälpmedel och 
bostadsanpassning för att möjliggöra ett kvarboende. Även om huvudinriktningen 
är att stärka den enskildes möjligheter att bo kvar hemma finns det förhållanden 
när en skälig levnadsnivå endast kan nås i ett vård- och omsorgsboende.

Vård- och omsorgsboende enligt SoL innefattar ett stadigvarande boende och 
syftar till att ge den enskilde med omfattande vård- och omsorgsbehov en hög 
grad av säkerhet och trygghet. Det är av stor vikt att det ges möjligheter för den 
enskilde att bibehålla sina resurser. Beslut om vård- och omsorgsboende 
föranleds av en utredning där bedömning görs av den enskildes förutsättningar att 
kunna bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. I utredningen ska även en 
helhetsbedömning göras där den enskildes situation och möjligheter vägs 
samman med fysiska, psykiska, medicinska samt sociala förutsättningar.

Vård- och omsorgsboende finns i två kategorier
 Vårdboende - för personer med omfattande somatiska vårdbehov och/eller 

omvårdnads- och trygghetsbehov.

 Demensboende - för personer med en utredd demenssjukdom eller påtagliga 
demensliknande symptom.

En eller flera kriterier ska vara uppfyllda för att bistånd i form av vård- och 
omsorgsboende ska vara aktuellt:

 Den enskilde har ett omfattande behov av hjälp med de grundläggande 
behoven av fysiska och/eller medicinsk orsak som inte anses kunna tillgodoses 
i ordinärt boende med exempelvis hemtjänstinsatser.

 Den enskilde lider av psykisk ohälsa eller upplever otrygghet som inte går att 
avhjälpa med kontinuerlig hemtjänst.

 Andra faktorer som gör att säkerheten i hemmet inte kan garanteras, 
exempelvis vid återkommande fall eller personer som inte har kognitiv 
förmåga att påkalla hjälp. En bedömning ska också göras gällande om 
personen kan bo kvar i hemmet efter installation av trygghetslarm, spisvakt, 
dörrlarm eller annan pejlutrustning.

Avgränsningar – anvisningar:
 De anhörigas behov av trygghet ska inte beaktas i bedömningen.

 En ansökan om boende kan inte bygga på anhörigas önskemål kring en flytt 
för den enskilde. Att den anhöriga inte vill att den enskilde ska bo kvar i 
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hemmet är inte en anledning till att bevilja boende, då detta inte är förenligt 
med kvarboendeprincipen och den enskildes självbestämmanderätt.

 Önskemål om att flytta till ett specifikt boende omfattas inte av 
rättighetsprövningen. Den enskilde har dock rätt att uttrycka ett önskemål om 
ett specifikt boende, vilket ansvarig verkställare tar hänsyn till i möjligaste 
mån. Möjlighet finns att byta boende.

 Om den sökande inte accepterar anvisad boendeplats erbjuds denne annan 
boendeplats när sådan finns ledig.

8.6.6 Parboende
I socialtjänstlagstiftningen finns det två bestämmelser som reglerar rätten till 
parboende i särskilda boendeformer för äldre. Bestämmelserna återfinns i 4 kap. 
1 c § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och i 2 kap. 2 § socialtjänstförordningen 
(2001:937), SoF. Den senare bestämmelsen ger rätt till parboende då båda är 
behov av ett särskilt boende, medan den första bestämmelsen även ger den 
rätten då endast den ena av makarna eller samborna behöver ett särskilt boende.

Begreppsdefinition
 Biståndsberättigade: den person som beviljats bistånd i form av vård- och 

omsorgsboende.

 Medboende: den person som flyttar med till ett vård- och omsorgsboende 
utan att själv ha beviljats den insatsen.

 Make: avser både make/maka. Make är könsneutralt. Registrerad partner 
jämställs med make.

 Sambo: avser två personer som stadigvarande bor tillsammans och har ett 
gemensamt hushåll.

Ansökan
En ansökan om parboende görs lämpligast av den biståndsberättigade själv eller 
dess företrädare. Det finns dock inga begränsningar för vilka biståndsinsatser en 
ansökan enligt socialtjänstlagen kan avse, varför även make eller sambo som inte 
är beviljad vård- och omsorgsboende skulle kunna göra en ansökan. Om det sker 
bör det leda till att den biståndsberättigade tillfrågas eller att handläggaren så 
långt som möjligt försöker utreda den biståndsberättigades vilja.

Varaktigt sammanboende
En förutsättning för att paret ska ha rätt att sammanbo i vård- och 
omsorgsboende är att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena i paret 
redan bor i ett sådant boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. 
Det kan således inte vara fråga om en sammanlevnad av kortvarigare karaktär. Av 
förarbetena framgår att det inte är lämpligt att ange hur lång tid som avses med 
varaktigt sammanboende. Frågan får avgöras efter en helhetsbedömning i varje 
enskilt fall. Faktorer att beakta är till exempel förekomsten av en gemensam 
permanent bostad och ett gemensamt hushåll. Vidare kan även sådant som 
gemensam folkbokföringsadress påverka bedömningen.
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Båda makarnas vilja
En annan förutsättning för att paret ska ha rätt att sammanbo i vård- och 
omsorgsboende är att båda makarna vill fortsätta att bo tillsammans i ett sådant 
boende. Om endast en i paret vill det, finns det inga förutsättningar för att en 
ansökan om parboende ska bifallas. Båda makarna måste kunna säga nej till 
fortsatt sammanboende. Ett sätt att ta reda på så väl den biståndberättigades 
som makens vilja att fortsätta sammanbo kan vara att prata med båda makarna 
tillsammans och med dem var för sig. Enskilda samtal kan ibland ge 
förutsättningar för var och en att uttrycka sin vilja oberoende av den andres.

Beslut
Förutsättningarna för att nämnden ska kunna fatta ett bifallsbeslut med stöd av 4 
kap. 1 och 1 c §§ SoL är att makarna varaktigt har sammanbott, eller om den ena 
parten redan bor på ett vård- och omsorgsboende, att paret dessförinnan 
varaktigt har sammanbott samt att de vill fortsätta leva tillsammans i ett vård- och 
omsorgsboende. Det förutsätts även att en av makarna har rätt till insats i form av 
vård- och omsorgsboende eller sedan tidigare har beviljats en sådan insats.

Vid beslut om parboende ska båda lagrummen – 4 kap. 1 och 1 c §§ SoL – anges.

Provbo
Det kan vara svårt att förutse vad det innebär att vara sammanboende i ett vård- 
och omsorgsboende. Paret behöver därför ha möjlighet att kunna provbo för att 
sedan avgöra om de vill fortsätta att bo tillsammans. Om den biståndsberättigade 
ansöker om parboende för en tidsbegränsad period (provboende) kan nämnden 
fatta ett beslut som motsvarar ansökan.

Vad ingår för den medboende
Som medboende ingår inga insatser på boendet, varken omvårdnadsinsatser eller 
hälso- och sjukvårdsinsatser. Den som är medboende förväntas ta hand om sin 
egen person, mathållning och hushållssysslor som är möjliga. Matdistribution kan 
ingå som medboende om lägenheten saknar förutsättningar för egen matlagning. 
Den medboende har sina sjukvårdskontakter via vårdcentral.

Om den medboende har egna hjälpbehov görs en ansökan om hemtjänstinsatser 
som utreds på sedvanligt vis av en biståndshandläggare. Dessa kommer sedan 
utföras av boendepersonal på avdelningen.

Om behov finns av trygghetslarm görs en anmälan till biståndshandläggare.

Avgifter för den medboende
Om den medboende beviljas hemtjänstinsatser tas avgift ut enligt gällande 
bestämmelser. Eventuellt matdistribution och hyra faktureras månadsvis.

Hyreskontrakt och avstående från besittningsskydd
Vid inflyttning till ett vård- och omsorgsboende upprättas ett hyreskontrakt av 
aktuellt vård- och omsorgsboende. Det är den biståndsberättigade som står på 
hyreskontraktet.

Inför inflyttning som medboende görs en ansökan till hyresnämnden om 
godkännande om avstående från besittningsskydd för bostad enligt 12 Kap. 45 a § 
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Jordabalken. Till ansökan bifogas en bilaga med en mer detaljerat beskriven 
överenskommelse om avstående från besittningsskydd. Denna ska anges vara 
giltig i 4 år. Boendet ansvarar för att därefter upprätta en ny överenskommelse, 
som då inte behöver godkännas av hyresnämnden.

Detta görs för att lägenheterna på kommunens vård- och omsorgsboenden är 
avsedda för de personer som har ett så pass omfattande omvårdnadsbehov att 
det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet.

Upphörande av beslut
Beslut om parboende enligt Socialtjänstlagen upphör om den biståndsberättigade 
avlider. Detsamma gäller om förhållandena förändras, exempelvis om någon av 
parterna inte längre önskar sammanbo. Den medboende kan också ha fått ett 
eget behov av vård- och omsorgsboende – då reglas rätten till parboende istället i 
2 kap. 2 § socialtjänstförordningen.

Om den som är beviljad vård- och omsorgsboende avlider har den medboende 
uppsägningstid enligt hyreskontrakt. Om den medboende i samband med detta 
ansöker om vård- och omsorgsboende och får ett avslag gäller samma tidsfrist. 
Tidsfristen gäller även om den medboende ansöker om överprövning av 
kommunens beslut.

I samband med att frågan om parboende aktualiseras informerar 
biståndshandläggaren om ovanstående samt ger rekommendationer om att 
bibehålla tidigare boende eller ställa sig i bostadskö.

8.6.7 Hemtjänst vid beslut om vård- och omsorgsboende
Personer som bor på vård- och omsorgsboende kan, i särskilda fall, beviljas 
hemtjänst vid vistelse utanför boendet för att exempelvis besöka en nära anhörig 
under en kortare period, om vistelsen är en förutsättning för att den enskilde ska 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Hemtjänst vid vistelse utanför vård- och 
omsorgsboende medges max två gånger per år. Vid varje enskilt fall görs en 
individuell prövning.

8.6.8 Jour- och trygghetsplats
Vid akut behov av korttidsplats under helgdagar samt vardag efter klockan 16.00, 
kan den enskilde eller anhörig själv kontakta tjänstgörande sjuksköterska. Platsen 
kan bara användas under tre dygn utan biståndsbedömning. Information lämnas 
till biståndshandläggare nästkommande vardag.

8.6.9 Ansökan om insatser i annan kommun/förhandsbesked
Om en enskild bosatt i kommunen önskar flytta till en annan kommun får denne, 
enligt 2a kapitlet SoL, ansöka om insatser i den kommunen om den enskilde

 Till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett 
varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan 
bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon 
behöver lämnas, eller
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 På grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun 
men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, 
Lag (2011:328).

En ansökan enligt 8 § 2a kapitel SoL ska behandlas som om den enskilde var 
bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i 
bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan 
prövas. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning 
som inflyttningskommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

8.7 Typer av ansökningar som inte beviljas

8.7.1 Anhöriganställning
När en person ansöker om att anhöriga/närstående ska få ersättning för att hjälpa 
den enskilde görs först och främst en prövning på sedvanligt sätt om behov av 
hjälp finns. Om så är fallet görs ett bifall gällande vård- och/eller omsorgsbehovet. 
Önskemål om att anhörig anställs ska framgå i utredningen men ett avslag ska 
göras på den ansökan eftersom beviljade insatser normalt utföras av 
hemtjänstpersonal. Stöd till närstående och anhöriga erbjuds i första hand genom 
avlastning i hemmet, eller genom stöd från anhörigkonsulent.

8.7.2 Skötsel av husdjur
Bistånd beviljas inte för skötsel av husdjur, då detta inte bedöms ingå i skälig 
levnadsnivå. Inköp av djurfoder i samband med veckohandling kan dock göras 
(dock inte stora förpackningar).

8.7.3 Hårklippning och fotvård
För hjälp med hårklippning och/eller avancerad fot/nagelvård hänvisar 
kommunen till auktoriserade frisersalonger samt fotvårdsspecialister.

9 Annat typ av stöd

9.1 Stöd till närstående
Av förarbeten till den tidigare socialtjänstlagen framgår att det förutsätts att 
andra resurser i en hushållsgemenskap används för att tillgodose eventuella 
behov av hjälp och stöd. Detta gäller främst i fråga om makar och sambor. Att 
dessa ger varandra viss praktisk hjälp, som exempelvis sköta hem och hushåll, är 
normalt och ska beaktas vid en biståndsbedömning enligt 4 kapitel 1 § SoL. 
Däremot kan inte mera omfattande vårdbehov anses ligga inom ramen för vad 
man normalt bistår varandra med inom en familj. I sådana fall finns rätt till bistånd 
även om det finns andra vuxna i familjen (Regeringens proposition 1996/97:124 
och prop. 2008/09:82).

Enligt 5 kapitel 10 § SoL ska Social- och arbetsmarknadsnämnden erbjuda stöd för 
att underlätta för de personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, 
äldre eller som stödjer en närstående med funktionsnedsättning.
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Samverkan ska ske med närstående och deras erfarenheter och kunskaper om 
den enskilde ska tas tillvara. Avlastning ska erbjudas vid behov och utbildad 
personal ska finnas att tillgå för anhöriga där det behövs. Kommunen ska 
uppmärksamma behov av stöd och utveckla metoder för att kunna erbjuda 
närstående till personer med psykiska funktionsnedsättningar stöd och hjälp.

9.1.1 Prövningsgrund
Då anhörig finns, som ger stöd och hjälp till den enskilde, kan det innebära att 
bistånd i form av hemtjänst inte medges. Den anhörige kan dock behöva stöd och 
avlastning. Följande hjälpformer av avlastning kan medges. För mer information 
om insatserna, se Bistånd.

 Hjälp i hemmet i form av personlig omvårdnad

 Trygghetslarm

 Växelvårdsplats

 Dagverksamhet

 Avlösarservice max 12 timmar/månad

9.2 Anhörigkonsulent
Målet med anhörigstöd är att minska den fysiska och psykiska belastningen hos 
den som hjälper, vårdar eller stödjer en närstående. Insatserna ska på olika sätt 
stötta och underlätta för anhöriga. Den anhöriga kan genom stödet få en 
förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas. Stödet kan 
utformas på olika sätt. Det kan vara riktat till den som vårdas och indirekt 
innebära ett stöd för den som vårdar eller det kan riktas till den som vårdar direkt. 
Information och stöd kan även ges i form av; handledning/utbildning, 
samtalskontakt eller anhörigstödsgrupp.

9.3 Väntjänst
Väntjänst är en ideell förening som består av personer som vill vara till hjälp och 
stöd för sina medmänniskor. Väntjänsten ersätter inte hemtjänsten, utan kan ses 
som ett extra stöd för den äldre eller för andra personer som behöver stöd. 
Väntjänsten hjälper exempelvis till med att vara sällskap på promenader, till 
läkare, till kyrkan och på teater, de kan också erbjuda hjälp med andra sysslor 
samt erbjuda vardagssamtal. Hjälpen är kostnadsfri.

9.4 Tandvårdsstöd, munhälsobedömning
Tandvårdsstödet innebär ett erbjudande om munhälsobedömning samt 
nödvändig tandvård till reducerat pris. Handläggaren ska, när den identifierat 
personen med rätt till tandvårdsstöd, dela ut blanketten från Tandvårdsenheten. 
När blanketten fyllts i av personen skickar handläggaren den till 
Tandvårdsenheten, som därefter skickar ett tandvårdkort till personen.

En gång per år skickar Tandvårdsenheten kontrollistor till handläggarna där 
uppdatering av aktuella och inaktuella tandvårdsbrukare ska ske.
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9.5 Rehabiliteringsinriktade åtgärder
Rehabilitering syftar till att ge personer med funktionshinder bästa möjliga 
förutsättningar för delaktighet i samhället och möjlighet till kvarboende.

9.5.1 Vardags-/hemrehabilitering
Vardags-/hemrehabilitering syftar till att höja eller bibehålla funktionsförmågor så 
länge som möjligt genom stöd av personal. Det kan exempelvis ske genom 
gångträning och promenader eller att den enskilde försöker sköta sina aktiviteter i 
dagligt liv (ADL) i så stor utsträckning som möjligt.

9.6 Medicinska insatser
Det är kommunens sjuksköterska som tillsammans med läkare har ansvar för de 
medicinska insatserna. I ordinärt boende förutsätter detta att den enskilde är 
inskriven i kommunens hemsjukvård, vilket initieras av primärvården eller 
sjukhus.

10 God man/förvaltare/fullmakt
Handläggare samt enhetschef för verkställighet har enligt 
Socialtjänstförordningen (2001:937) 5 kapitel 3 § skyldighet att till 
överförmyndaren i kommunen anmäla om en person har behov av god man eller 
förvaltare. Handläggare anmäler behovet till Överförmyndarhandläggare på 
Sydnärkes överförmyndarkansli, avsedd blankett på Kumla kommuns hemsida.

10.1 God man/förvaltare
Om en person på grund av sin funktionsnedsättning inte kan företräda sig själv ska 
en god man/förvaltare utses. Om personal ser att en god man eller förvaltare 
behöver utses eller om ett sådant förordnande bör kunna upphöra, är de skyldiga 
att anmäla detta till enhetschef eller handläggare som i sin tur anmäler det till 
överförmyndaren. Anhörig till vuxen som inte är god man eller förvaltare, kan inte 
göra en ansökan för personen med funktionsnedsättning eller föra dennes talan.

En god man måste alltid ha sin huvudmans godkännande när det gäller olika 
åtgärder. Den som har hjälp av en god man behåller sin rättshandlingsförmåga 
och har därmed full bestämmanderätt över personliga angelägenheter och 
tillgångar likt andra medborgare (Föräldrabalken 11 kapitel 4 §).

I lagen finns nedskrivet att en god man kan erhållas om den enskilde har behov av 
att:

 Bevaka sin rätt.

 Förvalta sin egendom.

 Sörja för sin person.
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10.1.1 Bevaka rätt
Bevaka rätt kan beskrivas som det juridiska uppdraget. Ställföreträdaren ska 
tillvarata huvudmannens intressen gentemot myndigheter och instanser i 
samhället och även företräda huvudmannen vid speciella rättshandlingar. Det kan 
exempelvis handla om att ansöka om bostadstillägg och andra bidrag, överklaga 
beslut, bevaka rätt i dödsbo, teckna kontrakt eller sälja en fastighet.

10.1.2 Förvalta egendom
Förvalta egendom inbegriper att ta hand om huvudmannens egendom. En 
grundregel är att huvudmannens kapital ska vara tryggt placerat och ge skälig 
avkastning och att egendom ska var försäkrad. Ställföreträdaren tar ansvar för att 
ekonomin sköts och räkningarna blir betalda; vid behov kan han/hon även 
portionera ut fickpengar. En ställföreträdare får inte ge bort fast eller lös 
egendom som tillhör huvudmannen och får aldrig blanda ihop sin egen ekonomi 
med huvudmannens.

10.1.3 Sörja för person
Sörja för person innebär att se till att huvudmannens personliga intressen 
tillgodoses, såväl behov av vård och social service, som daglig sysselsättning och 
rekreation. Inom ett vanligt uppdrag bör god man/förvaltare besöka sin 
huvudman en gång i månaden.

10.2 Förvaltare
Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som tillgrips när en person är ur stånd att vårda 
sig och/eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd. Den 
som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån 
sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam har 
behörighet att företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom 
ramen för förordnandet. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens 
samtycke för att kunna vidta olika åtgärder. Förvaltarskapet kan begränsas och 
anpassas till behovet i varje enskilt fall. Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett 
stort ingrepp i den personliga integriteten prövas frågan restriktivt av tingsrätten 
och rätten utser ett biträde som för huvudmannens talan vid muntlig förhandling. 
Ansökan om förvaltare görs i princip på samma sätt och av samma personer som 
vid ansökan om god man (Föräldrabalken 11 kapitel 7 §). När det gäller förvaltare 
kan ansökan även göras av den gode mannen. Nämnden ska om den finner att 
god man eller förvaltare bör förordnas för någon, anmäla detta till 
överförmyndaren. Överförmyndaren avgör därefter om det finns tillräckliga skäl 
för att ansöka hos förvaltningsrätten om förvaltare.

10.3 Fullmakt
Ett sätt för den enskilde att ha en företrädare är att ge en fullmakt till en anhörig 
att vara dennes ombud. Genom fullmakten ger den enskilde rätten till en person 
att företräda den enskilde. Den enskilde kan antingen lämna en fullmakt för en 
specifik åtgärd som exempelvis att ansöka om bistånd eller att utföra 
bankärenden. Den enskilde kan också lämna en generell fullmakt som ger 
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fullmaktsinnehavaren rätt att i princip alla tänkbara rättshandlingar för den 
enskildes räkning. Det bör alltid framgå tydligt vad fullmakten handlar om och hur 
länge den gäller. På juridiska sidor på Internet och på bankkontor brukar det 
finnas mallar att använda, för detta ändamål.

10.3.1 Framtidsfullmakt
En ny lag om framtidsfullmakter ger den enskilde möjlighet att utse någon som 
kan ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter om den enskilde 
senare i livet inte själv kan göra det. Samtidigt införs nya regler för 
anhörigbehörighet. Framtidsfullmakten är en ny typ av ställföreträdarskap som 
kan ses som ett alternativ till reglerna om god man och förvaltare och ett 
komplement till vanliga fullmakter. En fullmakt är en förklaring av den enskilde 
som fullmaktsgivare att den som tar emot fullmakten, fullmäktigen, har rätt att 
agera för den enskildes räkning. Tanken med framtidsfullmakten är att den ska ge 
den enskilde möjlighet att själv utse den som ska ta hand om personliga och 
ekonomiska angelägenheter om den enskilde själv varaktigt förlorat den 
förmågan. Det kan exempelvis ske i samband med att den enskilde drabbas av en 
olycka, sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd på grund av ålder.

Fullmaktshavaren kan därför vara en familjemedlem. Du kan även välja att utse 
flera personer, exempelvis en fullmaktshavare för dina juridiska frågor, en annan 
för ekonomiska frågor och en tredje som kan bistå dig vid vårdkontakter. Beslut 
om åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård omfattas dock inte av 
framtidsfullmakten. Det gör inte heller familje- och arvsrättsliga ärenden som 
exempelvis ansökan om äktenskapsskillnad eller upprättande av testamente.

Upprättande:
För att du ska kunna upprätta en framtidsfullmakt krävs att du fyllt 18 år och att 
du är beslutskapabel. En framtidsfullmakt ska i likhet med ett testamente 
bevittnas av två samtidigt närvarande personer som inte är släkt med dig 
(Regeringens proposition 2016/17:30, 2019).

10.4 Anhörigbehörighet
Anhörigbehörighet är en ny form av legalt ställföreträdarskap från 2017-07-01. 
Reglerna finns i Föräldrabalken kapitel 17. De nya reglerna innebär en möjlighet 
för anhöriga att företräda en familjemedlem utan att det finns en fullmakt i de 
frågor som gäller personen. Många anhöriga hjälper redan idag en familjemedlem 
och tanken är att lagändringen ska skapa större trygghet för anhöriga att biträda 
exempelvis en äldre förälder. 

Anhörigas behörighet gäller ordinära rättshandlingar i den dagliga livsföringen, 
som att sköta ekonomin och ingå avtal. Det kan vara att betala räkningar för 
boende, hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster, transporter, försäkringar, 
skatter, tv och telefon. Anhöriga kan upprätta nya autogiron. Ofta behövs också 
hjälp att köpa mat, kläder och hygienartiklar. Den anhöriga kan även lämna in 
inkomstdeklarationen.
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Information om anhörigbehörighet:
 Behörigheten gäller bara i ekonomiska angelägenheter för ordinära 

rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen.

 Om den enskilde har en god man, förvaltare eller en framtidsfullmaktshavare 
så gäller inte anhörigbehörigheten i den delen.

 Anhörigbehörigheten innebär inte att en anhörig kan föra den enskildes talan 
i domstol. För det krävs en god man.

 I frågor där den anhöriga och den enskilde kan ha motstridiga intressen 
uppstår jäv och då gäller inte anhörigbehörigheten.

 En anhörig har inte rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter om den 
enskilde.

 Behöriga anhöriga att företräda den enskilde är, i tur och ordning, den 
enskildes make/maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon
syskonbarn (JP Infonet, 2017).

11 Utländska medborgare

11.1 Asylsökande
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av asylsökande. 
I lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA finns regler om bl.a. 
bistånd till denna grupp. Asylsökande har enligt lagen inte rätt till bistånd enligt 4 
kapitel 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär, dvs. förmåner som 
motsvarar det bistånd som en asylsökande har rätt till enligt LMA. Det bistånd 
som lämnas enligt LMA består av logi samt ekonomisk ersättning i form av 
bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag (13 § LMA). Asylsökande som 
inte själva ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning (14 § 7 LMA). 
Migrationsverket är ansvarig för bistånd i form av logi, men vad som omfattas av 
begreppet är inte helt tydligt. I förarbetena till lagen (Prop. 1993/94:94) finns stöd 
för att Migrationsverket ansvar för att de asylsökande som inte kan ordna bostad 
på egen hand tas emot på förläggning och i övrigt får det mottagande som 
erfordras för att tillgodose de särskilda behov som kan finnas. De asylsökande 
som valt att bo i ett eget boende kan istället välja att bo på ett asylboende och där 
få sina behov tillgodosedda. Personer som omfattas av denna lag hänvisas därför 
till den anläggning där personen är inskriven. Vill personen ändå ansöka om 
bistånd av motsvarande karaktär enligt 4 kapitel 1 § SoL ska ansökan prövas och 
avslås. Kommunens yttersta ansvar enligt 2 kapitel 1 § SoL gäller även personer 
som omfattas av LMA. 

11.2 EU-medborgare/EES-medborgare
Rätten till likabehandling innebär att EU/EES-medborgare som bedöms ha 
uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt bistånd och andra sociala förmåner på 
samma villkor som svenska medborgare. EU/EES-medborgare har uppehållsrätt 
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efter tre månader om de uppfyller något av villkoren för uppehållsrätt. Till skillnad 
från uppehållstillstånd prövas inte uppehållsrätt, utan gäller så länge ett villkor är 
uppfyllt. 

EU/EES-medborgare delas in i ekonomiskt aktiva och ekonomiskt icke-aktiva.

11.2.1 Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare
Som ekonomiskt aktiva räknas företagare, arbetstagare och arbetssökande som 
aktivt söker arbete och anses ha en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige. 
Ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare har rätt till likabehandling med svenska 
medborgare i samma situation när det gäller ekonomiskt bistånd.

11.2.2 Ekonomiskt icke-aktiva EU/EES-medborgare
Som ekonomiskt icke-aktiva räknas exempelvis studenter och pensionärer. De har 
uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina 
familjemedlemmars försörjning.

11.2.3 Familjemedlemmar till EU/EES-medborgare
Om en EU/EES-medborgare har uppehållsrätt har även make eller sambo 
uppehållsrätt. För ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare gäller uppehållsrätten 
även för vissa andra familjemedlemmar och släktingar, som är beroende av 
EU/EES-medborgaren för sin försörjning eller för annan hjälp.

11.2.4 Socialtjänstens ansvar för EU/EES-medborgare
Socialtjänstlagen gäller för alla som vistas i Sverige. Ekonomiskt aktiva EU/EES-
medborgare Även turister och utlänningar utan uppehållstillstånd eller 
uppehållsrätt har rätt att få en ansökan om ekonomiskt bistånd prövad av 
vistelsekommunen. Liksom för tillfälliga besökare från andra kommuner i Sverige, 
kan dock biståndet bli begränsat exempelvisvis hjälp till hemresa, (Socialstyrelsen, 
2019).
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen

Konsekvensbeskrivning avlösning i hemmet
Under år 2019 fanns det fyra pågående beslut avseende Avlösning i hemmet.

Ett av ärendena togs upp i nämnd och personen beviljades avlösning i hemmet 
om 8 timmar/månaden. Resterande ärenden avser avlösning i hemmet om 4 
timmar/månaden. Som mest har avlösning i hemmet beviljas med totalt 20 
timmar/månaden. Ärendena har varit aktuella under olika tidpunkter under året 
och har därför inte varit aktuella alla 12 månader under år 2019.

Förslag i de reviderade riktlinjerna 2020 avseende handläggning inom vård och 
omsorg avser ökat antal timmar avlösning i hemmet, till maximalt 12 
timmar/månaden. Bedömning sker efter individuell prövning och innebär att det 
enskilde inte per automatik beviljas 12 timmar.

Anledningen till förslag om att öka antalet timmar för avlösning i hemmet är att 
biståndshandläggare har fått förklarat för sig att anhöriga ofta har ett regelbundet 
behov av avlösning där en timme i veckan inte är tillräckligt för att de exempelvis 
ska kunna medverka på sociala aktiviteter. Dessa anhöriga har också beskrivit 
aktiviteten som en nödvändighet för att de ska orka vårda sina anhöriga som har 
stora omvårdnadsbehov och/eller som har kognitiva nedsättningar.

Konsekvenser
Biståndshandläggare har i vissa fall fått förfrågan om insatsen avlösning i hemmet, 
men då det enligt riktlinjerna tagna 2019 endast avsett avlösning i hemmet om 4 
timmar/månaden har den enskilde valt att inte ansöka om insatsen då de upplevt 
4 timmar som för lite tid. Detta kan innebära att anhöriga inte orkar att vårda sina 
nära i samma utsträckning, vilket kan leda till att den enskilde ansöker om andra 
insatser, såsom daglig verksamhet, växelvård eller vård- och omsorgsboende. 
Dock kan insatsen avlösning i hemmet, om maximalt 12 timmar/månad, leda till 
att den enskilde kan bo kvar i sitt ordinära boende.

Konsekvensen av att höja antalet timmar vid avlösning i hemmet är att antal 
hemtjänsttimmar ökar, vilket innebär en ökning av personalomkostnader. En 
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annan konsekvens av att höja antalet timmar är att detta kan innebära en ökning 
av ansökningar om insatsen, då den eventuellt är mer förenlig med den anhöriges 
behov. 
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BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Individ- och familjeomsorgen, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnen ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser 
inom vård och omsorg. Riktlinjerna syftar till att ge handläggarstöd till biståndshandläggarna och 
därmed säkerställa rättsäkerhet.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser 
inom vård och omsorg.

Vilka barn berörs?

Insatser inom vård och omsorg riktar sig till personer i behov av hemtjänst- och serviceinsatser 
samt äldre som har behov av exempelvis dagverksamhet, korttidsplats eller boende. 
Förekomster av barn i ärenden inom vård och omsorg är därmed liten.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

I de fall barn förekommer i ärenden inom vård och omsorg ska alla barns behov tillvaratas och 
synliggöras i allt arbete.

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

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Maria Johansson Engdahl 2020-05-27
I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91 - Förvaltningens kompetensförsörjningsplan 
(20/SAN/184)

Ärendebeskrivning 

I och med att vi idag lever i ett kunskapsintensivt samhälle blir det allt viktigare för oss att 
kunna förstå på djupet vilken kompetens vi behöver utifrån de krav som kommer med de 
tjänster vi levererar.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) har med bakgrund av detta arbetat med att 
ta fram en kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. Arbetet har pågått sedan 
årsskiftet 2019/2020.

HR-konsult och förvaltningschef redogör för kompetensförsörjningsplanen.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
förvaltningens kompetensförsörjningsplan. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse kompetensförsörjningsplan
 Kompetensförsörjningsplan SAF 2020-06-02 inkl. bilagor
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Dnr: 

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan

Ärendebeskrivning 
I och med att vi idag lever i ett kunskapsintensivt samhälle blir det allt viktigare för oss att kunna 
förstå på djupet vilken kompetens vi behöver utifrån de krav som kommer med de tjänster vi 
levererar.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) har med bakgrund av detta arbetat
med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. Arbetet har
pågått sedan årsskiftet 2019/2020.

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

Ärendet 
Förvaltningens kompetensförsörjningsplan är gjord utifrån kompetensinventeringar där ett antal 
behov identifierats på förvaltningsnivå. De åtgärder och aktiviteter som har planerats här är 
generella och omfattar hela förvaltningen. Syftet med planen är att styra förvaltningens och 
medarbetarnas kompetens i rätt riktning för att uppnå verksamhetsmålen. Planen ska ge en 
översiktlig bild över vilka åtgärder och aktiviteter förvaltningen avser vidta för att uppfylla framtida
kompetensbehov. Den beskriver ett förhållningssätt, som innebär ett systematiskt, medvetet och 
proaktivt arbete. Behov har identifierats att skapa en enhetlighet, tydlighet och professionalism i
rekryteringsprocessen. Första mötet med förvaltningen ska vara positivt och
professionellt.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Caroline Lindeskär

Förvaltningschef HR-konsult

Beslutsunderlag 

Kompetensförsörjningsplan
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1 Inledning  
Behovet av personal till välfärden är stort de kommande åren. I SKR:s 

rekryteri gsrapport frå  8 fra går att ”Välfärde  ko er ehöva öka a talet 
anställda med knappt 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar 

sker...” ”Behovsök i g o h pe sionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 

perso er. Störst är ehovsök i ge  i o  äldreo sorg o h gy asieskola.” 

I och med att vi idag lever i ett kunskapsintensivt samhälle blir det därför allt 

viktigare för oss att kunna förstå på djupet vilken kompetens vi behöver utifrån de 

krav som kommer med de tjänster vi levererar.  

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) har med bakgrund av detta arbetat 

med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. Arbetet har 

pågått sedan årsskiftet 2019/2020.  

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en persons förmåga att utföra en uppgift 

genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Försörjning innebär bland annat 

att skaffa, underhålla, livnära, tillföra och att leverera.  

Kompetensförsörjning kan beskrivas som en process som innebär att på kort och 

lång sikt planera för den kompetens som behövs i organisationen genom att 

analysera behovet, planera åtgärder och aktiviteter, genomföra aktiviteterna och 

kontinuerligt följa upp dem för att vid behov förändra aktiviteterna.  

2 Syfte 
Syftet med planen är att styra förvaltningens och medarbetarnas kompetens i rätt 

riktning för att uppnå verksamhetsmålen. Planen ska ge en översiktlig bild över 

vilka åtgärder och aktiviteter förvaltningen avser vidta för att uppfylla framtida 

kompetensbehov. Den beskriver ett förhållningssätt, som innebär ett 

systematiskt, medvetet och proaktivt arbete.   

3 Metod 
I projektgruppen har förvaltningschef och områdeschefer inom SAF, samt 

representant från personalavdelningen ingått. Gruppen har träffats i 4 workshops 

under våren 2020.  

Inledningsvis har respektive områdeschef fyllt i kompetensinventeringar, i vilka de 

har angett antalet vakanser inom sitt område, orsaker till vakanserna samt 

beskrivit nuvarande och framtida kompetenskrav per yrkesgrupp.   

Kompetensinventeringarna har tydliggjort ett nuläge och ett framtida läge av 

kompetenser. Utifrån detta har respektive områdeschef planerat åtgärder och 

aktiviteter för att fylla gapet mellan nuläget och det framtida läget.  

I planeringsfasen har verktyget/modellen ARUBA använts. A står för attrahera, R 

för rekrytera, U och B för utveckla och behålla samt A för avsluta. Samtliga 
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bokstäver har mer eller mindre beaktats för att planera åtgärder och aktiviteter 

för att uppfylla framtida kompetensbehov. 

Åtgärderna har mynnat ut i handlingsplaner inom respektive område. Se 

handlingsplaner ARUBA i bilaga 1. Utöver detta har ett antal åtgärder och 

aktiviteter planerats på förvaltningsnivå. Läs mer om dessa under Resultat.  

Arbetet har utgått från Hallsbergs kommuns Strategi för kompetensförsörjning. I 

denna beskrivs bland annat modellen/verktyget ARUBA utförligare. 

4 Resultat 

4.1 Förvaltningsnivå 
Utifrån kompetensinventeringarna har ett antal behov identifierats på 

förvaltningsnivå. De åtgärder och aktiviteter som har planerats här är generella 

och omfattar alltså hela förvaltningen. 

4.1.1 Rekrytera/attrahera  

Behov har identifierats att skapa en enhetlighet, tydlighet och professionalism i 

rekryteringsprocessen. Första mötet med förvaltningen ska vara positivt och 

professionellt. 

Detta ska uppnås genom att följa Hallsbergs kommuns rekryteringsrutin, ta fram 

egna mallar vid behov (t.ex. annonsmall för en specifik verksamhet), ha både 

muntlig och skriftlig dialog med sökande och att utveckla och uppdatera 

introduktionsprogram för olika verksamheter, med mera.  

Behov har också identifierats att marknadsföra hur det är att arbeta inom 

förvaltningen. Här vill förvaltningen starta upp ett projekt i samarbete med andra 

professioner inom kommunen, t.ex. personalavdelningen. Tanken är att intervjua 

medarbetare för olika yrkesgrupper inom förvaltningen (ambassadörer) och 

marknadsföra detta externt. Projektplan tas fram under hösten 2020.  

4.1.2 Bemötande  

Inom SAF arbetar flera yrkesgrupper i direkt kontakt med människor. Det därför 

viktigt att det är tydligt för medarbetarna vilka de är till för och vad som förväntas 

av dem kopplat till frågor om bemötande. Frågan kan arbetas med på många olika 

plan.  

Ett ål i o  förvalt i ge  lyder ”So ial- och arbetsmarknadsförvaltningens 

verksa heter ska er juda ett professio ellt o h värdigt e öta de.” Målet ka  
hänvisas till i rekryteringssammanhang och konkretiseras av medarbetare 

tillsammans med närmaste chef. Det är viktigt att medarbetare känner sig 

delaktiga att definiera vad ett ”gott e öta de” i e är ge te ot kollegor, 
brukare, anhöriga med flera.  
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4.1.3 Fördjupad/ökad digital kompetens  

En viljeriktning från politiken i Social- och arbetsmarknadsnämnden är att 

digitalisera och effektivisera verksamheter inom SAF.  

Digitaliseringen kan innebära att tillämpa fler och mer avancerade digitala 

verksamhetssystem eller att använda digitala verktyg, till exempel robotar inom 

individ- och familjeomsorgen och kameratillsyn inom hemtjänsten.  

Förvaltningen vill som ett första steg utreda medarbetarnas kunskap i att hantera 

digitala system och verktyg, utreda vilken kompetensnivå det finns behov av i 

framtiden, och sedan planera in eventuella åtgärder (t.ex. utbildningsinsatser). 

4.1.4 Värdeord – glädje, driv, öppenhet 

Förvaltningen ser ett behov av att konkretisera Hallsbergs kommuns värdeord 

glädje, driv och öppenhet, definiera vad värdeorden egentligen innebär för 

medarbetarna i en specifik verksamhet eller arbetsgrupp. Som ett första steg vill 

förvaltningen kartlägga hur man jobbar med orden inom förvaltningen.  

4.2 Områdesnivå  
Nedan följer en kort sammanfattning av respektive områdes handlingsplan 

ARUBA. Fullständiga handlingsplaner finns i bilaga 1.  

4.2.1 VoBo/HSL  

VoBo/HSL:s handlingsplan fokuserar att skapa effektiva verksamheter och tydliga 

yrkesroller. Detta för att möta kommande bemanningsbehov inom flertalet 

yrkeskategorier. Åtgärder handlar här om att renodla yrkesroller och 

ar etsuppgifter, att esvara fråga  ”ve  har ko pete s att göra vad?”. 
Kompetens ska användas rätt och effektivt. Fokus i denna handlingsplan är också 

åtgärder kopplat till edar etarskap o h fråga  ”vad förvä tar vi oss av dig so  
edar etare i o  Vo o/HSL?” 

4.2.2 AMI  

Handlingsplanen inom AMI har inriktas på utveckling, förbättring och utvärdering. 

Åtgärder här har fokus på att erbjuda kompetensutveckling för medarbetare, 

stimulera medarbetare att komma med nya idéer och att vara innovativa. 

Åtgärderna fokuserar även på utvärdering och uppföljning av olika processer och 

arbetsuppgifter, med syfte att förbättra verksamheten. I rekrytering ställs krav på 

att vara flexibel och initiativtagande.  

4.2.3 Hemtjänst 

Hemtjänstens handlingsplan fokuserar på att ta tillvara medarbetares kompetens 

och engagemang, detta genom att fortsätta verka för en god och sund 

arbetsmiljö, tillhandahålla flexibla scheman och skapa utvecklingsmöjligheter i 

tjänsten. Dessutom att renodla yrkesroller, vilket i sin tur höjer yrkeskompetensen 

och yrkesstatusen.  

Page 118 of 158



 
Datum 

2020-06-02 
      

      
Sida 

6(8) 
 

 

4.2.4 VFF 

Handlingsplanen inom VFF fokuserar på att säkra bemanningen inom olika 

yrkeskategorier, exempelvis stödassistenter. Detta genom att marknadsföra 

verksamheter inom området och att arbeta med riktad kompetensutveckling för 

personalen, både interna och externa utbildningar. Handlingsplanen fokuserar 

även på att utreda behovet av kompetens i framtiden, bland annat till följd av nya 

brukargrupper med nya behov, och ändringar i utbildningssystem (inom 

socialpsykiatrin tidigare skötarutbildning) och ett ökat användande av digitala 

verktyg och verksamhetssystem.  

4.2.5 IFO 

Handlingsplanen för IFO fokuserar på att arbeta med gruppdynamik, bland annat 

genom gemensamma aktivitetsdagar och samarbetsövningar för personalen. 

Syftet är att skapa e  e hetlighet o h att ”få alla ed på a a ”. Ma  vill även 

skapa gemensamma mallar, rutiner och verktyg i olika processer. Ett exempel är 

att skapa rutiner för introduktion, att kontinuerligt följa upp nyanställda 

medarbetare och att arbeta med mentorskap. Ett annat exempel är att skapa en 

tydlig och gemensam avslutningsrutin och se över kunskapsöverföring till 

resterande medarbetare. 

5 Uppföljning 
Handlingsplanerna möjliggör kontinuerlig uppföljning utifrån om åtgärderna har 

status Ännu ej påbörjad, Pågående eller Klar. Till respektive åtgärd finns en 

ansvarig samt beskrivet hur uppföljning och utvärdering ska ske. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Handlingsplaner ARUBA 
Handlingsplaner per område, framtagna våren 2020. 
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Område AMI - 

VT 2020

Aktivitet A    R    U    B    A Vad behöver göras? Ansvarig Uppföljning 
Status ej 

påbörjat

Status 

pågående

Status 

klart

Affärsdriv i 

offentlig 

verksamhet

Fokusera på krav på leverens och resultat vid 

rekrytring. Hallsbergs kommun har goda 

kommunikationer vilket skapar bra förutsättningar 

för att öka antalet personer vid 

rekryteringsprocessen. Hallsbergs kommun erbjuder 

en rad olika förmåner som anställd.

OC + EC Innan 

rekrytring 

Ledorden - 

Glädje, driv och 

öppenhet

Fokusera på "rätt person till rätt plats", en 

mångfacetterad kravprofil (självledarskap, 

självstartande, kunna ställa om). Prata gott om 

kommunen, alla ska få en positiv bild av Hallsbergs 

kommun. Alla får information, om kommunen och 

om verksamheten. Vi erbjuder kompetensutveckling, 

utifrån förslag från medarbetare. Ta tillvarata 

kompetens och lyfta fram individer. Håll 

avslutningssamtal, vilket ska grundas i 

medarbetarens funderingar om framtiden och hållas 

i en postiv anda. Dra nytta av vad hen har att delge 

för att förbättra verksamheten. 

Alla i 

staben

Innan 

rekrytering
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Teamaktiviteter Utmana och förtroende för verksamhetsutveckling 

under pågående anställning - "medansvariga" 

medarbetare, god kännedom om ekonomi och 

vinstdriv + belöningar. Alla medarbetare ska känna 

att arbetsuppgifterna är utvecklande och 

stimulerande. Det gör vi genom att ständigt 

analysera, reflektera och diskutera tillsammans. 

Ingen ska behöva känna sig ensam i sin yrkesroll, 

utan här arbetar vi ständigt i ett team.

Alla i 

staben

Ständigt

Attraherad 

marknaden som 

kommunal 

verksamhet 

Ständiga kontakter och upprätthålla kontakter med 

näringslivet. Hitta bra arbetsträning för många inom 

verksamhetens lagrum. Vi arbetar ständigt offensivt, 

vilket betyder att vi hela tiden tillsammans i team 

diskuterar vad som kan utvecklas och förbättras. Allt 

med fokus på individers utveckling men även för 

staben.

Alla i 

staben

Ständigt

Ständigt 

kompetensäkra 

verksamheten 

Kvalitetssäkra och riksbedöma varje arbetsmoment 

och de arbetsordarar.  Vi arbetar alltid med fokus ur 

säkerhet och arbetsmiljötänk. Inför varje ny 

arbetsorder finns alltid en riskbeömning och 

handlingsplan genomförd. 

OC + EC + 

arbetsledar

e

Ständigt

Utvecklingsproje

kt 

Prova innovativa ideér. Välkomnar medarbetarns 

idéer och lösningar, som kan leda till förbättringar i 

verksamheten. Alla är lyhörda för varandras idéer, 

förslag och som leder till bra diskussioner för 

verksamhetens utveckling. Vi ser till att alltid har 

någon form av pågående projekt för att stärka, 

utveckla och inspirera våra medarbetare. 

EC+ OC + 

initivativtag

are

Ständigt
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Kompetensförsö

rjning 

Praktisk validering av kunskaper, fokusera på målet 

med uppdraget, erbjuda kompetenshöjande insatser, 

hälsofrämjande aktiviteter, deltagarna är 

kompetensförsörjning och de som via behov bygger 

verksamheten. Vi ser til att drivet finns hos samtliga 

medarbetare genom att ständigt ha diskussioner 

kring utveckling och förbättringar som leder till 

engagemang och framåtanda. Alla medarbetare ska 

känna sig trygga i sin roll och ha kunskap om mål och 

verksamhetsutveckling. Alla har en 

resultatuppfyllelse och ska känna sig trygga i den.

EC + OC Ständigt

Uppdragsgivarna

s beställningar 

Erbjuda professionell arbetsförmågebedömning + 

och uppvisa framgångsrika resultat. Alla arbetar 

ultifrån handlingsplan, med mål och delmål. 

Medarbetarna ska ha god kännedom och vara 

tillfreds med bedömningar utifrån redan uppsatta 

mål. Därför har vi återkommande träffar, 

diskussioner och samarbete kring dessa frågor. Alla 

ska känna delaktighet och vi hjälps åt för att nå bästa 

resultat.

Staben Ständigt

Kunskapsöverför

ing vid behov

Bibehålla efterfrågad kompetens om behovet finns 

vid kollegans avslut. Verksamheten ställer stora krav 

på att ständigt utvärdera och ställa om sin 

arbetsbeskrivning. Alla har någonting att bidra med, 

även vid avslut. Här tar vi tillvara på den kunskap och 

kompentens som kan gynna verksamheten.

När behov 

uppstår
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Område hemtjänst - VT 

2020

Aktivitet A    R    U    B    A Vad behöver göras? Ansvarig Uppföljning 

Status ej 

påbörjat

Status 

pågående

Status 

klart

Rekrytering
Erbjuda viss flexibilitet, förtroendetid, jobba 

hemma, förmåner, framåttänk
OC, EC

Inför  

rekryterings 

process

Annonsera 
Ta fram lockande annonser, Tydlighet i 

budskapet
OC/EC

Efter 

rekryterings 

process

Utbildning/utveckling
Erbjuda fortbildning, t ex demens, 

förebyggande arbete
OC/EC

Vid 

medarbetars

amtal

Ta tillvara medarbetares 

kompetens

Viktigt att medarbetare känner att deras 

kunskap tas tillvara
OC/EC

Vid 

medarbetars

amtal

Rekryteringa av AT, Omv 

personal och EC

Erbjuda och lyfta fram arbetsinnehåll, skapa en 

spännade tjänst/få den man rekryterat att 

tycka det är en spännande tjänst

OC/EC
Vid 

rekrytering

Ta med en blivande 

kollega på ant intervju
PR för tjänsten, lockande arbetsplats OC/EC

Vid 

rekrytering

Locka sökande, behålla 

personal

Bra arbetsmiljö, flexibla scheman, utv 

möjlighet, Gott ledarskap

Chefer, 

medarbetare

Hela tiden 

och vid 

rekrytering
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Specialist USK och 

serviceassistenter

Renodla yrkesroller, höja kompetens och höja 

status

Chefer och 

medarbetare

Behålla personal
Fråga medarbetare varför de är kvar just på 

den här arbetsplatsen

Chef och 

medarbetare

Vid 

medarbetars

amtal

Behålla personal
"Se" medarbetare, får känna att de är viktiga, 

"där är jag någon"

Chef och 

medarbetare

Hela tiden 

och vid 

medarbetar 

samtal
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Område IFO - VT 2020

Aktivitet A    R    U    B    A Vad behöver göras? Ansvarig 

Uppfölj-

ning 

Status ej 

påbörjat

Status på-

gående

Status 

klart

Arbeta 

med 

gruppdyn

amik

Professionell 

handledning, skapa en 

enighet, gemensamma 

aktivitetsdagar med 

hela IFO, 

samarbetsövningar.

Enhetsch

ef

Skapa en 

proffesio

nell 

rekryterin

gsprocess

Tydlig, gemensam 

intervjumall och 

referenstagningsmall 

(utgå från 

rekryteringsrutin), utgå 

från kravprofilen, 

återkoppla muntligt till 

de som varit på 

intervju.

Enhetsch

ef

Skapa en 

kompete

nsutveckli

ngsplan

Inventera behov av 

utbildning hos 

medarbetarna, erbjuda 

interna uppdrag, lyhörd 

inför medarbetarna 

önskemål och förslag, 

erbjuda relevant 

utbildning över tid vid, t 

ex lagförändringar för 

att upprätthålla 

rättssäkerhet i 

handläggningen.

Enhetsch

ef

Skapa en 

proffesio

nell 

avslutnin

gsprocess

Skapa en tydlig och 

gemensam 

avslutningsrutin, se 

över 

kunskapsöverföring/ku

nskapsbortfall till 

resterande 

arbetsgrupp, planera 

för olika 

arbetsuppgifter.

Enhetsch

ef
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Marknads

föra IFO

Jobbannonser 

anpassade till enheten. 

Lyfta fram det positiva  

med enheten, t.ex. 

intervju med 

socialsekreterare på 

Hallsbergs kommuns 

hemsida. Synas och 

göra mer reklam för 

våra olika 

yrkeskategorier. Tala 

positivt om 

verksamheten man 

representerar. Ev 

radioreklam gällande 

vår öppenvård.

Enhetsch

ef

Skapa 

kompete

nsförsörjn

ingsplan

Tydlig plan för 

medarbetarnas 

kompetensutvecklingsp

lan, utveckla 

kompetensutvecklingstr

appan. 

Enhetsch

ef

Tydlig och 

informati

v 

introdukti

on

Skapa rutiner och hålla 

introduktionsprogramm

et levande och 

uppdaterat. 

Kontinuerliga 

uppföljningar över tid 

med nyanställda. 

Arbeta vidare med 

mentorskap 

Enhetsch

ef
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Område VFF - VT 2020

Aktivitet A    R    U    B    A Vad behöver göras? Ansvarig 

Uppfölj-

ning 

Status ej 

påbörjat

Status på-

gående

Status 

klart

Bemanin

g 

stödassis

tenter

Vi behöver vara en 

attraktiv arbetsgivare då 

bristen är generell i länet 

(landet)

OC, EC
Sker 

löpande

Digitalis

ering

Ny funktion då behovet 

ständigt vexer och oftast 

faller på EC. Generella 

kompetensen är låg.

Kompet

ens 

inom 

socialpsy

k.

Se över vilken 

kompetens vi ska söka 

och vad detta innebär 

för verksamheten.

OC, EC

Ökat 

omsorgs

behov 

LSS

Se över vårdtyngden. 

Förändra/utöka 

bemanningen.

OC, EC

Uppföljn

ing 1 

gång per 

år

Nya 

brukargr

upper, 

nya 

behov

Riktad 

kompetensutveckling. 

Både intern och extern.

OC, EC 

och 

stödpeda

goger

Årligen
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Område VoBo/HSL - VT 

2020

Aktivitet A    R    U    B    A Vad behöver göras? Ansvarig Uppföljning 

Status ej 

påbörjat

Status 

pågåen

de

Status 

klart

Förtydliga arbetsuppgifter Utifrån kompetensförsörjningsplan och 

projektplan

Områdeschef 

enhetschef

Förtydliga roller Utifrån kompetensförsörjningsplan och 

projektplan

Områdeschef 

enhetschef

Utformandet av annonser Exempel på anonnser bör tas fram på 

förvaltningsnivå för att få en gemensam 

grund

Förvaltningschef 

Områdeschefer 

Koppla kompetens till 

arbetsuppgifter och roller

Via kartläggning av arbetsuppgifter och 

roller ta fram konketa kompetensplaner

Områdeschef 

enhetschef

Nationella väregrunden Ta fram plan för hur värdegrunden ska 

genomsyras i hela verksamheten.

Förvaltningschef 

Områdeschefer 

Coachande ledarskap Fortsatt kompetensutveckling. Motiverade 

samtal till personal, behöver planeras

Områdeschef 

enhetschef

Förtydliga medarbetskap Förtydliga skyldigheter och rättigheter för 

att vara medarbetare inom VoBo/HSL. 

Områdeschef 

enhetschef
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Förtydliga org. uppdrag Bedriva genom ledningssystem ett 

systematiskt kvalitetsarbete för att nå 

ständiga förbättringar

Förvaltningschef 

Områdeschefer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92 - Utredning om att minska med en dagcentral 
(20/SAN/198)

Ärendebeskrivning 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har av social- och arbetsmarknadsnämnden fått i 
uppdrag att presentera vad konsekvenserna blir av att säga upp avtalet på hela eller delar av 
Åsen. Uppdraget ska redovisas för nämnd 17 juni 2020.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen och lägga den till handlingarna som ska sammanställas inför 
fortsatta diskussioner om eventuella effektiviseringar inom förvaltningen.

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den till 
handlingarna som ska sammanställas inför fortsatta diskussioner om eventuella 
effektiviseringar inom förvaltningen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse utredning om att minska med en dagcentral
 Utredning om att minska med en dagcentral

Page 135 of 158



Utredning om att minska med en dagcentral

§ 92

20/SAN/198
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/198 

Utredning om att säga upp avtal på dagcentralen Åsen

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har av social- och arbetsmarknadsnämnden fått i uppdrag 
att presentera vad konsekvenserna blir av att säga upp avtalet på hela eller delar av Åsen. Uppdraget 
ska redovisas för nämnd 17 juni 2020. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
informationen och lägga den till handlingarna som ska sammanställas inför fortsatta diskussioner om 
eventuella effektiviseringar inom förvaltningen.

Ärendet 
Hallsbergs kommun har fyra dagcentraler, varav två i centrala Hallsberg och en i varje ytterområde. 
På alla fyra dagcentralerna bedrivs både öppen verksamhet och riktad dagverksamhet som leds av 
undersköterskor på dagcentralerna. Ideella organisationer finns i dagcentralerna och hjälper till med 
aktiviteter och evenemang. Dagverksamheter och dagcentraler/träffpunkter är ingen lagstadgad 
verksamhet. En utredning är gjord för att beskriva konsekvenser utifrån olika senarior såsom lokaler. 
Initialt så var tidpunkten för uppsägning av Åsens hyresavtal 200630 vilket nu har förlängts. Då 
tidpunkten har förlängts kan fortsatt utredning ingå i den totala översynen av förvaltningens olika 
effektiviseringsförslag. Det är av stor vikt att alla olika förslag ses över innan prioriteringar kan göras.

☐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

Bilagor
Utredning om att minska med en dagcentral
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Sammanfattning
Hallsbergs kommun har fyra dagcentraler, varav två i centrala Hallsberg och en i 
varje ytterområde. På alla fyra dagcentralerna bedrivs både öppen verksamhet 
och riktad dagverksamhet som leds av undersköterskor på dagcentralerna. Ideella 
organisationer finns i dagcentralerna och hjälper till med aktiviteter och 
evenemang. Dagverksamheter och dagcentraler/träffpunkter är ingen lagstadgad 
verksamhet. 

Att ta bort del av utrymmen på Åsen innebär att det inte går att ha riktad 
dagverksamhet där då toalett och träningsrum skulle försvinna. Alla riktade 
dagverksamhetsgrupper skulle då flyttas till Knuten, Sköllergården, Esslatorp samt 
Ängarnas. På Åsen bedrivs då endast dagcentral med öppna aktiviteter för att 
bibehålla de hälsofrämjande aktiviteterna och arbetet med att förebygga ohälsa 
hos seniorer på Åsen samt att det finns en matservering.

Att ta bort hela dagcentralen Åsen innebär att all verksamhet som bedrivs där 
flyttas till Knutens dagcentral. Det kommer att innebära en del omflyttningar och 
förändringar på dagcentralen Knuten. 

Genom att ta bort dagcentralen Åsen försämras möjligheterna till social samvaro 
och förebyggande arbete för de som bor på södra sidan i Hallsberg. Det innebär 
att seniorerna får mindre sociala aktiviteter som erbjuds av kommunen pga. att 
det kan vara svårt att förflytta sig till Knuten. 

Att behålla alla fyra dagcentralerna som de är och till samma kostnader som idag 
innebär att eventuell kostnadsminskning måste göras någon annanstans.  

Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) 
som anger 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”. Att minska på lokaler skulle frigöra resurser 
till anhörigstödet.
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1 Inledning och bakgrund
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har fått i uppdrag att effektivisera 
verksamheten och dess kostnader på grund av det rådande budgetläget. En del är 
bland annat att utreda dagcentralernas lokaler. Hallsbergs kommun har fyra 
dagcentraler, varav två i centrala Hallsberg och en i varje ytterområde.  De flesta 
kommuner har inte dagcentraler eller träffpunkter i den omfattningen som 
Hallsbergs kommun har. En del har bara verksamhet för riktad demensdagvård 
och andra har en träffpunkt för äldre, ofta i eller nära så kallade 
servicelägenheter/seniorboende. Dagverksamheter och dagcentraler/träffpunkter 
är ingen lagstadgad verksamhet. 

Det är naturligtvis förmånligt för äldre att ha tillgång till dessa verksamheter då de 
fyller ett mycket viktigt förebyggande syfte, både fysiskt, psykiskt och socialt. 

I Hallsberg finns det 2781 personer som är 70 år och äldre (upp till 102 år).
Enligt folkbokföringsuppgifter via KIR ser fördelningen ut enligt nedan:
70-75 år 1190 personer
76-80 år 764         ”
81-85 år 439         ”
86-90 år 249         ”
91-102 år 139      ”
Var dessa personer är bosatta i kommunen kan inte redovisas då det kräver ett 
stort arbete eftersom personernas adresser i så fall ska tas fram manuellt. 

2 Uppdrag 
Förvaltningen får i uppdrag av Social- och arbetsmarknadsnämnden att 
presentera vad konsekvenserna blir av att säga upp kontraktet på hela eller delar 
av Åsen. Uppdraget ska redovisas för nämnd 17 juni 2020. 

3 Beskrivning av nuläge för lokaler
Dagcentralen Åsen består av matsal som även används för sammankomster, 
utrymmen för riktad dagverksamhet och studierum som kan hyras/lånas ut till 
föreningar som har sin verksamhet där, samt mottagningskök (Drift- och Service). 
Avtalstiden för Åsen löper ut under 2021-03-31 med möjlighet till omförhandling 
under hösten Det finns också möjlighet att minska ytorna på Åsen med två så 
kallade affärslokaler. De lokalerna går att säga upp med ganska kort varsel.

Dagcentralen Knuten består av, förutom utrymmen för dagverksamheter, kontor 
för personal. I lokalen finns även utrymme för två omklädningsrum med dusch för 
kvinnlig omvårdnadspersonal (för manliga finns ett eget utrymme utanför 
dagcentralen). Det finns även studierum som kan hyras ut till föreningar som vill 
ha verksamhet där. I övrigt finns en matsal som används för sammankomster 
samt ett mottagningskök DOS (Drift- och service). 
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Lokalfakta
Lokal Yta m2 Hyra, tkr/år Städ, el, larm
Hela Åsen 672 (inkl kök) 650 106+50
Affärslokalerna 78 90 Ingår i ovanstående
Knuten 439,5 (exkl kök) 1 300 (9001) 164

4 Beskrivning av verksamhet på dagcentralerna

4.1 Enheten
Enheten inrymmer dagverksamhet för personer i ordinärt boende samt öppna 
verksamheter och samverkan med ideella organisationer. Enheten har också 
ansvaret för anhörigstödet både för Äldreomsorg, Verksamheten för 
funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorg. 

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 samt 
dagverksamhet riktad mot personer med demenssjukdom, Ängarnas 
dagverksamhet, som också ligger i centrala Hallsberg. Det bedrivs även öppen 
aktivitet i Östansjö Folketshus, en eftermiddag i veckan.

På alla fyra dagcentralerna bedrivs både öppen verksamhet och riktad 
dagverksamhet som leds av undersköterskor på dagcentralerna. Ideella 
organisationer finns i dagcentralerna och hjälper till med aktiviteter och 
evenemang.

4.2 Riktad dagverksamhet
Inom enheten finns riktad dagverksamhet som beviljas som en insats enligt SoL 
(Socialtjänstlagen).

Inriktningar

- Dagverksamhet med social inriktning och rehabilitering

- Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Alla gäster som har insatsen dagverksamhet ska ha en genomförandeplan med 
individuella mål med insatsen. Att utifrån individuella konkreta rehabiliteringsmål 
förbättra/upprätthålla aktivitetsförmåga för att klara sitt dagliga liv så 
självständigt som möjligt. Personer med demenssjukdom erbjuds personcentrerad 
vård i anpassad miljö för att upprätthålla aktiviteter och funktioner, stärka 
självkänsla och välbefinnande. 

Dagverksamhet bedrivs under dagtid och det är undersköterskor som bemannar 
verksamheten för att tillgodose gästernas behov enligt genomförandeplan och 
biståndsbeslut.

1 Dagverksamhetens, dagcentralens andel av hyran
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Dagverksamhet kan erbjudas som avlösning för anhöriga. Anhörig erbjuds råd och 
stöd under tiden dennes närstående har insatsen dagverksamhet. Kontaktperson 
är ansvarig för att ge råd och stöd tillsammans med teamet.

4.3 Öppen verksamhet
Dagcentralerna vänder sig till seniorer. Den som är under 65 år med 
sjukersättning eller pension kan också delta i verksamheten. 

För anhöriga erbjuds föreläsningar, öppna caféträffar och cirklar.

Dagcentralerna bedriver hälsofrämjande och förebyggande arbete genom att 
erbjuda möjlighet till Social samvaro, meningsfulla aktiviteter, fysisk aktivitet och 
näringsrik kost.

Öppna aktiviteter som bl.a. erbjuds är studiecirklar, gymnastik, tillgång till 
träningsrum, vävning, minigolf, boccia, pratgrupper, caféträffar och fester med 
underhållning. Ett månadsblad med aktuella aktiviteter och annan information 
finns på varje dagcentral. 

De öppna aktiviteterna på dagcentralerna arrangeras dels av personal men även 
av ideella föreningar och väntjänst. 

För att som senior delta på dessa aktiviteter krävs att man inte har några större 
hjälpbehov då det inte finns personal tillgänglig för det.

4.4 Anhörigstöd
Den 1 juli 2009 infördes en bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) 
som anger 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”.

Den som är anhörig kan vara familjemedlem, en nära släkt, en granne, en vän eller 
annan medmänniska. Den anhöriga är en väldigt viktig resurs och det är det 
individuella behovet som ska styra stödet.

4.5 Omorganisation 1 februari 2020
För att se över verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv och öka kvalitén 
har enheten organiserats så att samarbetet ökats inom enhetens olika 
dagverksamheter.

Det är nio tjänster i enheten samt en tjänst som demensvårdsutvecklare from 
mars 2020. Det som fortsättningsvis beskrivs personalbemanning menas de nio 
tjänsterna som idag är undersköterskor.

I budgeten för enheten finns 8,6 årsarbetare. Innan februari 2020 använde 
enheten nio personal varav två är deltidstjänster samt att det även var 
undersköterskor från hemvårdsgrupperna som arbetade vissa timmar på 
dagverksamheterna. För att höja kvalitén i verksamheten gjordes en förändring 
där personalgruppen arbetar på fler än en dagverksamhet. Några av personalen 
som arbetar med dagcentralerna har haft mycket ensamarbete då de drivit en 
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dagcentral i stort sett ensam. De har inte kunnat hjälpa varandra och har inte 
flyttat resurser efter behov då de inte har haft insyn i varandras verksamheter och 
inte så lätt har kunnat dela erfarenheter vilket har gjort att några haft många 
timmars extra arbete.

I och med heltid som norm och att personal som slutat i enheten ersätts med 
heltidsanställda har dessa använts resurser inom enhetens olika verksamheter 
och from februari 2020 började förändringen med att all personal i enheten ska 
vara någon dag/vecka på annan enhet och på så sätt kunde kunskap spridas och 
skapa gemensamma arbetssätt för att höja kvalitén. De som arbetar med 
dagverksamhet kan bli extra bra på det och innehållet i verksamheten. Kunskapen 
har höjts i gruppen med utbildning i motiverande samtal och Seniorkraft för att få 
mer evidens i det förebyggande arbetet.

Då demensvårdsutvecklaren anställdes fanns en planering för att arbeta med en 
mer innehållsrik dagverksamhet för personer med demenssjukdom, anhörigstöd 
och samarbetet med hemvården, korttidsboende för demenssjuka. Pga. Covid-19 
restriktioner har utvecklingsarbete på dagverksamheterna stannat upp.

Idag finns verksamhet i 6 olika lokaler. Det kräver en hel del resurser som hyra, el, 
städ och underhåll samt att alla lokalerna kräver material och personalresurser.

På grund av att en enhet skapats har vikariebehovet kunnat minskas och en bättre 
arbetsmiljö skapats för personalen i gruppen som nu har närmare kollegor.
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4.6 Statistik
På de 4 dagcentraler (Åsen, Knuten, Sköllergården och Esslatorp) med öppna 
aktiviteter för alla seniorer i kommunen finns det även grupper med riktad 
dagverksamhet 1-2 dagar/vecka. I kommunen finns även en specifik 
dagverksamhet (Ängarnas) för personer med demenssjukdom som har 
dagverksamhet 5 dagar/vecka. I Östansjö folketshus finns en dag/vecka en öppen 
träffpunkt för seniorer med aktiviteter och samvaro. Nedan beskrivs en del 
statistik från de olika verksamheterna.

Riktad dagverksamheter i Äldreomsorgen Hallsbergs kommun

Åsen Knuten Esslatorp Sköllergården Ängarnas

Antal dagar med 
grupper

2 ggr/vecka 2 ggr/vecka 1 g/vecka 2 ggr/vecka 5 ggr/vecka

totalt 12 dagar/vecka riktad dagverksamhet i Hallsbergs kommun

Antal gäster/dag 
i genomsnitt

Snitt 4-5 
gäster/dag

Snitt 8 
gäster/dag

Snitt 5 
gäster/dag

Snitt 6 
gäster/dag

Snitt 10 
gäster/dag

totalt 34 gäster på 5 olika dagverksamheter vilket innebär ca 
7gäster/dagverksamhetsgrupp

Antal individer 
som har beslut

10 13 8 9 26 

totalt 66 personer i dagverksamheterna

Antal som inte 
åker färdtjänst 
men ledsagas av 
personal

2 5 6 6 1 (går själv)

totalt 20 personer som inte åker färdtjänst men de flesta ledsagas av 
hemtjänstpersonal.

Dessa siffror är uttagna från ett fåtal månader då det inte finns korrekt statistik 
för ett sammanhängande år. En person kan gå på dagverksamhet 1-5 dagar/vecka 
beroende på behov. Detta bedöms av verkställigheten då biståndshandläggaren 
endast fattar beslut om att personen har behov av dagverksamhet.
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Dagcentralerna och träffpunkt i Hallsbergs kommun

Åsen Knuten Esslatorp Sköllergården Träffpunkt 
Östansjö

Antal 
organiserade 
grupper

5/vecka plus 
ibland en 
större 
sammankoms
t som fest el 
liknande

5/vecka plus 
ibland en 
större 
sammankom
st som fest 
el liknande

5/vecka plus 
ibland en 
större 
sammankoms
t som fest el 
liknande

5/vecka plus 
ibland en 
större 
sammankoms
t som fest el 
liknande

En 
em/vecka

Antal 
besökare/
aktivitet i 
genomsnitt

11/gympa
6/promenad

7/boccia
7/kaffe gr.
20/bingo
8/minigolf
60/Bridgen
50/underhålln
ing

8/gympa
7/bingo
9/promenad
40/underhål
lning

7/Boccia
8/gympa
7/gubbträff
4/måndagstr.
25/underhålln
ing

16/bingo
4/boccia
4/gympa
18/underhålln
ing

10/gång

Typ av 
aktiviteter

Bingo
Boccia
Minigolf
Gymnastik
Promenad
kaffegrupp
Fester/
underhållning
Föredrag

(Åsens 
bridgeklubb 2 
ggr/v)

Bingo
Gymnastik
Promenad
Fester/
underhållnin
g
Föredrag

Boccia
Gymnastik
Fester/
underhållning
Gubbaträffen

Måndagsklub
ben
Promenad

Bingo
Boccia
Gymnastik
Promenad
Fester/
underhållning

Gymnastik 
Social 
samvaro
Fika 

På varje dagcentral finns matservering. Några av matgästerna upplever det som 
en social aktivitet och i samband med lunchen träffar andra i social samvaro av 
olika slag.
Svårt att redovisa hur många besökare det är per dag på de öppna aktiviteterna 
då det är helt och hållet beroende på vilka aktiviteter som erbjuds den aktuella 
dagen.
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Matgäster

Antal portioner, enligt DOS, som serverades under 2019. Antal matgäster 
är svårt att redovisa då det även kommer externa gäster. 

Åsen Knuten Esslatorp Sköllergården Ängarnas

Totalt 2019 i 
matserveringen

13036 16628 13796 9690

Varav 
Dagverksamhet

499 596 377 586 2915

Anhörigstöd

Idag erbjuds anhörigstöd genom avlösning i form av dagverksamhet, enskilda 
stödsamtal, öppna caféträffar, Råd, stöd och vägledning, föreläsningar och att 
delta i aktiviteter på dagcentralerna.

Det finns: Samtalsgrupp demens 1g/veckan. Cirkel i demenssjukdom 1g/år. Mm 
Individuella samtal via telefon eller fysiska möten. Föreläsningar. Samarbete med 
andra kommuner och nätverk via regionen.

Bemanning

För att hålla igång alla verksamheter med aktiviteter krävs det idag nio personal. 
Nedan visas den planerade fördelningen av personal som är idag;

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Sköllergården 2 personal *2 1 personal 2 personal *

Knuten * 2 personal 1 personal ½ dag 2 personal

Åsen 1 personal ½ dag 2 personal ½ dag 2 personal

Esslatorp ½ dag 2 personal * 1 personal ½ dag

Ängarnas 4 personal 4 personal 4 personal 4 personal 4 personal

Östansjö folketshus * ½ dag * * *

Seniorkraft 2personal, 
½ dag

Anhörigstöd mm Seniordagen, Balansveckan, Psykiatriveckan, Andra 
temadagar, Anh.stöd till flera områden, Anhörigcafé, Enskilda 
anhörigsamtal, Anhörigcirkel, Nätverk med andra 
samarbetspartner, Nätv. Anh.konsulent, Öppna föreläsningar

2 *Betyder att det inte är bemannat på den dagcentralen under den aktuella dagen.
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Förutom att bemanna dagverksamheterna och dagcentralerna ska personalen 
dokumentera i journal, skriva genomförandeplaner, hålla kontakt med anhöriga, 
förbereda aktiviteter på dagcentralerna, skriva månadsblad, boka underhållning, 
ta emot bokningar och för Åsen även fakturering av hyror, hålla dagcentralerna 
fina med dukar och årstidsbundet pynt mm. 

5 Konsekvenser 

5.1 Minska lokalytan på Åsens dagcentral
Att minska lokalytan på Åsen genom att ta bort de två rum som är f.d. 
affärslokaler och i verksamheten kallas ”musikrummet” och ”träningsrummet”. 
Att ta bort dessa utrymmen innebär att det inte finns utrymme att ha riktad 
dagverksamhet på Åsen då toalett och träningsrum skulle försvinna. 

De grupper som är i ”musikrummet” och ”träningsrummet” idag skulle då kunna 
använda dagverksamhetens kök. Träningsredskap kan flyttas ut där det idag finns 
tre stora vävstolar. De tre vävstolarna kan ersättas med en mindre bordsvävstol 
för att fylla syftet för några personer att ha en meningsfull sysselsättning med 
vävning i dagcentralen. Det skulle innebära att några som hyr rum på Åsen skulle 
behöva flytta till Knuten alternativt byta dag eller tid för aktiviteten, då utrymmet 
begränsas på Åsen.

Alla riktade dagverksamhetsgrupper skulle då flyttas till Knuten, Sköllergården, 
Esslatorp samt Ängarnas. På Åsen bedrivs endast dagcentral med öppna 
aktiviteter för att bibehålla de hälsofrämjande aktiviteterna och arbetet med att 
förebygga ohälsa hos seniorer på Åsen och samt att det finns en matservering.

Att inte ha riktade dagverksamhetsgrupper på Åsen kan innebära att några fler 
gäster får åka färdtjänst/dagvårdsresa än idag. De flesta av gästerna åker redan 
taxi eller ledsagas av hemtjänsten. Det är ingen av gästerna som idag tar sig till 
den riktade dagverksamheten självständigt.

För att tillgodose alla beslut om dagverksamhet behöver ytterligare dag öppnas 
för dagverksamhet på Knuten samt att det kan komma att bli något större grupp 
på övriga dagcentraler än vad som är idag. För att verkställa detta behöver 
lokalerna för dagverksamhet på Knuten samt Sköllergården renoveras enligt 
pågående önskemål. Detta är dock en åtgärd som redan idag är av stort behov och 
har delvis påbörjats.

Viss omstrukturering behöver göras på Knuten och Åsen för att göra utrymme för 
alla föreningar som använder lokalerna idag. 

Förslagsvis så begränsas vävstolar även på Knuten, till ett litet antal med en 
särskild bedömning för vilka personer denna verksamhet riktar sig mot, då 
utrymmet på Knuten behöver användas till de aktivitet som idag är mer aktuella 
för seniorer.
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Det är viktigt i denna förändring att ta med i beräkningen att aktiviteter utökas för 
seniorer på Knuten och att det innebär att Caféflickornas verksamhet behöver 
finnas för seniorer i första hand och inte för allmänheten i övrigt.  

5.2 Att ta bort hela dagcentralen Åsen
Att ta bort hela dagcentralen Åsen innebär att all verksamhet som bedrivs där 
flyttas till Knutens dagcentral. 

Om man utgår från de aktiviteter som är idag på Åsen och Knuten samt de som 
lånar lokalerna behöver det organiseras så att det går att få ihop alla aktiviteter på 
en dagcentral, Dagcentralen Knuten. Den ombyggnation, som är igång för 
lokalerna på Knuten till de riktade dagverksamheten gör det möjligt att ha något 
större grupper men att det kan kräva att man då är tre personal den tid gästerna 
är där istället för två personal/grupp (totalt fyra) som det är idag.

Knutens dagcentral behöver ommöbleras så att de föreningar som har material i 
skåp på Åsen kan ha det på Knuten istället.

Åsens bridgeklubb har idag spel måndag och onsdag em. Detta skulle de kunna ha 
på Knuten i den del som har cafébord. Borden får flyttas ihop för att bridgeborden 
ska få plats. Detta görs även på Åsen idag. 

Idag finns det 2 rum i nära anslutning till dagcentralen Knuten som används som 
kontor av personal samt ett lunchrum. Om dessa utrymmen skulle bli disponibla 
för några av de grupper som idag finns på dagcentralen Åsen och Knuten samt att 
behålla ett kontor till personalen på dagcentralen skulle det bli bättre utrymme 
för verksamheten. Skulle det endast gå att använda samma utrymme som idag 
skulle en del omstrukturering och fördelning av dagar behöva göras och eventuellt 
slå ihop grupper t.ex. en bingogrupp istället för två och tre gymnastikpass istället 
för fyra som det är idag på två dagcentraler. 

5.3 Behålla alla lokaler på Åsen
Hyreskontrakten förlängs för alla lokalytor enligt nuvarande avtal. Analys och 
tolkning

Genom att ta bort dagcentralen Åsen försämras möjligheterna till social samvaro 
och förebyggande arbete för de som bor på södra sidan i Hallsberg. Det innebär 
att seniorerna får mindre sociala aktiviteter som erbjuds av kommunen pga. att 
det kan vara svårt att förflytta sig till Knuten. 

Det är en förutsättning att personalresurserna behålls om innehållet i 
verksamheten som blir kvar ska kunna utökas och en fortsatt utveckling av 
demensvården, anhörigstödet och det förebyggande arbetet ska fortsätta.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att kvalitén kan utvecklas 
och förbättras på de andra dagcentralerna utifrån att befintlig personal kan 
omfördelas till dem. 

Den enda dagcentral som är möjlig att ta bort är Åsen. På Knuten byggs ett 
tillagningskök, samt att det finns utrymme för personal, omklädning mm. 
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Esslatorp inrymmer även matsal för skolbarn, samt personalutrymmen mm. 
Sköllergården har gemensamma entréer och utrymmen för de som hyr 
servicelägenheter och de hyresgäster som bor på vård och omsorgsboendet. 
Sköllergården inrymmer även bibliotek som hyrs av Bildningsförvaltningen. 

Att välja att behålla Knuten framför Åsen beror dels på att det på Knuten är mer 
anpassade lokaler till verksamheten och att man här också bygger ett 
tillagningskök. I södra delen av centrala Hallsberg finns mer träffpunkter som t.ex. 
biblioteket, kyrkan m fl än vad som finns på Norra sidan av Hallsberg.  

Utredningen visar att det går att bedriva en bra dagverksamhet, öppna 
verksamheter, samarbete med föreningarna, anhörigstöd och förebyggande 
arbete med tre dagcentraler istället för fyra. 

Anette Dybeck Anette Broman

Områdeschef Hemtjänst Enhetschef 
Dagverksamheter 

Page 150 of 158



Datum

2020-06-10
     

     
Sida

14(16)

Bilaga 1 – Frågor från nämnd
Sida

14(16)
Datum

2020-06-10
 

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Anette Broman, 0582685445
anette.broman@hallsberg.se

 Schema vad på Knuten/Åsen. Förtydliga med som har grupperna det 
kanske ni gör med färgerna? Men förtydliga det.

Schema visar på de aktiviteter som är idag och hur man kan få ihop dessa på EN 
dagcentral och vad det krävs i personalstyrka. Detta kan redovisas tydligare men 
det man behöver titta på är om alla aktiviteter får rum och sedan om det inte blir 
på exakt samma dag som tidigare ska inte ha någon betydelse. 

 Vem har hand om uthyrning/utlåning av Åsen på dagtid på kvällstid?
Uthyrning av lokalerna på Åsen sköts av usk Anneli på dagverksamheten. Anneli 
har hand om alla bokningar på dagtid. Nycklar till lokalen hämtas och lämnas i 
matserveringen då dom har öppet alla dagar.

 Jag skulle också vilja veta vem/vilka som använder de olika Lokalerna på 
Åsen, hur ofta, hur många åt gången och vilka tider på dagen/kvällen. 
Betalar de för sig eller är allt gratis.

Pensionärsföreningar får boka lokalen gratis. Övriga betalar 40 kr för lilla rummet 
och 80 kr för matsalen per timme.
Anneli sköter faktureringar varje termin som hon skickar till ekonomi.
Föreningar har även tillgång till skåp att förvara material i. dessa skåp tar upp ytan 
som är i korridoren mot Hallbo, framför Hallbos skyltfönster.

 Går det att förtydliga kartan vad som är vad? färgerna och vad som har 
varit var? Går kanske att få in på schemat?

Se punkt 1. 
 Statistik på aktiviteter (från dokument 2020-04-16 deltagare på 

dagcentralerna och de biståndsbeslutade dagverksamheterna).
Hur används rummen idag och hur kommer de att användas om de små 
rummen tas bort. Vad kommer att finnas kvar på Åsen från Kommunen?

Det som kan finnas kvar på Åsen om ”Musikrummet” och ”träningsrummet” 
försvinner är följande; träningsutrustning kan delvis finnas kvar för öppen träning 
där det idag finns 3 stora vävstolar. Dagverksamhetens biståndsgrupper lämnar 
plats i ”köket” för samtalsgrupper, bingo och matgrupper som sköts av frivilliga. 
Musikrummet används idag av AA-gruppen 2-3 ggr/vecka och till dom behöver vi 
hitta ett alternativt rum. Förslagsvis Knuten.
Vi behöver också titta på om det går att få tillgång till de fd grupprum på Knuten 
som idag används till kontor. 
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Alla öppna aktiviteter som idag är på Åsen ser jag kan få finnas kvar på Åsen och 
dagverksamhetens biståndsgrupper flyttar till Knuten. På Knuten håller man idag 
på att renovera och skapa ändamålsenliga lokaler för att driva biståndsgrupper.

 Väntjänsten får de vara kvar? Viktig fråga?
En mycket viktig fråga är att ta ställning till om Åsens stänger i sin helhet och 
större delen av verksamheten flyttas till Knuten. I så fall skulle det vara av vinst att 
även väntjänst flyttar till Knuten då de behöver ha möjlighet till möteslokal och 
köpa en kopp kaffe när dom sitter i telefonjouren. Annars är det möjligt, rent 
praktiskt, att de behåller nuvarande lokal. 

 Hur många äter på Åsen dagligen, går hemtjänsten hem med mat till de 
som bor i höghusen?

Statistik över antal portioner kommer från DOS. Antalet matgäster på resp 
dagcentral är svårt för oss att svara på då en del externa gäster äter där. 

Det är väldigt få som är under 65 år som äter på dagcentralerna. Någon eller ett 
par enstaka ibland enligt kökets personal. Om matlåda ska levereras hem krävs ett 
biståndsbeslut om mattjänst, på grund av att ”behovet inte kan lösas på annat 
sätt” enligt Socialtjänstlagen. 
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 Konsekvenser/risker, fördelar/nackdelar
Konsekvens Att boende på södra sidan inte har en dagcentral med matsal lika lätt 
tillgängligt. 
Risker Att boende på södra sidan får mindre social samvaro och mindre öppna 
aktiviteter
Nackdel; Att vi inte finns lika fysiskt tillgänglig med en dagcentral som med två.
Fördel; Att samla resurser i en lokal skulle det innebära större möjligheter för den 
dagcentralen/dagverksamheten.

Anette Broman
Enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning

Inga inkomna frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94- Information om meddelanden

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden finns att läsa/informeras om på social- och 
arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 juni:

1. Cirkulär från SKR gällande tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att 
förstärka bemanningen med anledning av coronapandemin. 

https://skr.se/5.4d96bb911724b1e0f067cbdd.html?utm_source=notifiering&utm_medium=
email&utm_campaign=cirkular

2. Information från IVO gällande tillsyn Covid-19. 20/SAN/32-7

Förslag till beslut

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

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
meddelanden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2020-06-17

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Följande delegeringsbeslut redovisas på social- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde den 17 juni:

1. Delvis avslag på utlämnande av handling. 20/SAN/33-12

2. Utredning/beslut avseende återkallelse av tillstånd. 2020/SAN110

3. Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro Tingsrätt. 

4. Utredning avseende ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker. 2020/SAN070 702

5. Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i förvaltningsrätten. 

6. Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i förvaltningsrätten

7. Ersättare för förvaltningschef. 20/SAN/191-1

8. Ersättare för MAS. 20/SAN/191-2

9. Ersättare för MAS. 20/SAN/191-3

10. Ersättare IFO enhetschef vuxen. 20/SAN/191-4

Förslag till beslut

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

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
delegeringsbeslut. 
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