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Sammanträdesdatum 2020-12-16

Föredragande 13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.

4. Val av justerare. Tid för justering: måndagen den 21 december kl 10:00 på socialförvaltningens
kontor.
5. Anmälan av jäv.
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

2 - Ekonomisk uppföljning november 2020

Föredragande Karin Björnram 13:10

(20/SAN/25)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning nov 2020
Månadsrapport nov 2020
Övertid SAF 2018 - 2020
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

3 - Social- och arbetsmarknadsförvaltningens
attestförteckning 2021 (20/SAN/331)

Föredragande Jaana Jansson 13:25

Ärendebeskrivning
Attestförteckning 2021

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa
attestförteckningen för 2021 enligt förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse attestförteckning 2021
Attestförteckning 2021 SAF
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

4 - Budget 2021 social- och
arbetsmarknadsnämnden - förslag till
budgetbegrepp och anslagsbindning samt
principer för omdisponeringar. (20/SAN/339)

Föredragande Jaana Jansson 13:35

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och
anslagsbindning samt principer för omdisponering av anslagen.

Förslag till beslut
- att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2021 enligt förvaltningens
förslag.
- att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för
omdisponering av anslagsbindning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Budget 2021
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

5 - Mål år 2021 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen (20/SAN/337)

Föredragande Jaana Jansson 13:45

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i mål för år 2021.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer mål och mätetal för år
2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Mål år 2021
Mål 2021

Page 6 of 143

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-12-16

6 - Förvaltningsplan för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen 2021

Föredragande Jaana Jansson 13:55

(20/SAN/332)

Ärendebeskrivning
En förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har tagits fram.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år
2021 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Förvaltningsplan 2021
Förvaltningsplan 2021
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

7 - Internkontrollplan 2021 (20/SAN/333)

Föredragande Jaana Jansson 14:05

Ärendebeskrivning
Under 2020 gjordes en del revideringar av internkontrollen. För 2021 föreslår förvaltningen att
bibehålla antagen internkontroll utan ytterligare revidering.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna föreslagen internkontrollplan för 2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse internkontroll 2021
Internkontroll 2021
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

8 – Information om daglig verksamhet

Föredragande Sophia Engström
Lindh 14:15

Ärendebeskrivning
Muntlig information från enhetschef för daglig verksamhet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om daglig verksamhet.
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

9 - Omsorgsmätning bostad med särskild
service LSS (20/SAN/334)

Föredragande Helena Blomberg 14:45

Ärendebeskrivning
Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i
Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om omsorgsmätning bostad med särskild service jml LSS.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Omsorgstyngdsmätning
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Sammanträdesdatum 2020-12-16

10 - Redovisning av heltid som norm och hur
mertiden används (20/SAN/318)

Föredragande Anette Dybeck 14:55

Ärendebeskrivning
Den mertid som uppstår på grund av Heltid som norm används i första hand till att täcka frånvaro i
den egna gruppen, till exempel semester, sjuk osv. I andra hand används den i andra,
förutbestämda grupper, i tredje hand i den grupp som har behov. Om det då fortfarande finns så
kallad resurstid kvar, lämnas den till bemanningsenheten som bokar in tiden där behov uppstår, till
exempel för akut sjukfrånvaro.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Redovisning av Heltid som norm och hur mertiden används
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11 - Brukarundersökning verksamheten för
funktionshinder 2020. (20/SAN/335)

Föredragande Helena Blomberg 15:05

Ärendebeskrivning
Verksamheten för funktionshinder genomför årligen brukarundersökningar inom samtliga enheter.
Resultatet för 2020 föredras muntligen för social- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde
2020-12-16.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse brukarundersökning
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Föredragande 15:15

12 - Beläggningsgrad vård- och
omsorgsboende 2020 (20/SAN/251)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2020
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13 - Namn på nya vård- och omsorgsboendet

Föredragande 15:25

(20/SAN/346)

Ärendebeskrivning
Beslut om namn på det nya vård- och omsorgsboendet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om namn på det nya vård- och
omsorgsboendet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Namn på nya vård- och omsorgsboendet
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14 - Delegationsordning 2021 (20/SAN/336)

Föredragande 15:35

Ärendebeskrivning
Revidering av delegationsordning.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att anta
föreslagen delegationsordning för 2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Delegationsordning 2021
Förslag delegationsordning SAN
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15 - Återrapportering ekonomiskt bistånd för
perioden september - november 2020

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 15:45

(20/SAN/81)

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.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse återrapportering ekonomiskt bistånd sept-nov 2020
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16 - Statistik individ- och familjeomsorgen
november 2020 (20/SAN/71)

Föredragande 15:55

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen november 2020.

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

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Statistik individ- och familjeomsorgen november 2020
Statistik IFO - november
Statistik IFO mars - dec 2019
IFO statistik jan-feb 2019
IFO statistik 2017-2018
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17 - Implementering av projekt ALL IN –
Hallsbergs kommun (20/SAN/340)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 16:05

Ärendebeskrivning
Information om avslutat projekt ALL IN samt planering för implementering i ordinarie verksamhet
på arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Förslag till beslut
- Att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Implementering av projekt ALL IN
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18 - Riktlinjer för handläggning av bistånd
enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) (19/SAN/404)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 16:15

Ärendebeskrivning
Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för år 2020/2021.

Förslag till beslut
Att social- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderade riktlinjer för bistånd enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) för 2020/2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt LSS
Barnkonsekvensanalys - Riktlinjer för biståndshandläggning inom LSS, 202...
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19 - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt
Socialtjänstlagen (19/SAN/154)

Föredragande 16:25

Ärendebeskrivning
Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen för 2020.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2020
Barnkonsekvensanalys - Riktlinjer för ekonomiskt bistånd - 2020
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20 – Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast den 15 december kl 12:00.
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Föredragande 16:35

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-12-16

Föredragande 16:45

21 – Information från
förvaltningschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen från förvaltningschefen.
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22 – Information om meddelanden

Föredragande 16:55

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas på nämndens sammanträde 2020-12-16:
1. Minnesanteckningar från de kommunala råden. 20/SAN/141, 20/SAN/142.
2. Inbjudan till ordförande till dialog om syn- och hörselkompetens.
3. Skrivelse från Synskadades riksförbund angående syn- och hörselinstruktörer.
4. Samordningsförbundet Sydnärke: Behovsinventering och planering av insatser inför
verksamhetsåret 2020, Utredning av nya målgrupper.
Alla meddelanden skickas ut via mail till ledamöterna i samband med publicering av kallelsen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om meddelanden.
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23 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande 17:00

Ärendet i korthet
Följande delegeringsbeslut redovisas på sammanträdet den 16 december 2020:
1. Individärenden 201-246 §§.
2. Ordförandebeslut gällande umgängesbegränsning.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
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Ekonomisk uppföljning november 2020
2
20/SAN/25
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Tjänsteskrivelse
2020-12-01
20/SAN/25

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/25

Ekonomisk uppföljning november 2020
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen har beräknats med hänsyn till införandet
av heltid som norm och den pågående Corona-pandemin. För perioden april-dec har förvaltningen
fått ersättning med 3,5 mkr för extra sjuklönekostnader 2020 jämfört med 2019.
Sökta statsbidrag för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19 är inte medräknade i prognosen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Månadsrapport nov 2020
Övertid SAF 2018-2020
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

2020-12-01

Månadsrapport nov 2020
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2020 Prognos 2020
-4 778
-2 998
-94 999
-94 999
-112 977
-114 064
-79 019
-83 119
-52 643
-49 498
-6 929
-6 667
-351 345
-351 345

Avvikelse Avvikelse %
1 780
37,3%
0
0,0%
-1 087
-1,0%
-4 100
-5,2%
3 145
6,0%
262
3,8%
0
0,0%

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen har beräknats med hänsyn till införandet av heltid som norm och den
pågående Corona-pandemin, men dessa faktorer bidrar ändå till en viss osäkerhet av årets intäkter och kostnader. Sökta
statsbidrag för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19 är inte medräknade i prognosen. Förvaltningen har fått ersättning
för extra sjuklönekostnader med 3,5 mkr.
Förvaltningsgemensamt: Förvaltningsgemensamt beräknas redovisa ett överskott med 1,8 mkr, vilket beror på ofördelad budget
samt outnyttjade engångsmedel för genomlysning av förvaltningens organisation.
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 personalkostnaderna 4 mkr, varav 2 mkr ger
effekt redan i år. Området prognostiserar en ekonomi i balans.
Hemtjänst: Hemtjänsten beräknar ett underskott med 1 mkr. Underskottet beror framför allt på att området under 2020
succesivt infört heltid som norm. Det är en utmaning för verksamheten att inte överskrida tilldelad budgetram, när fler
medarbetare väljer att arbeta heltid. Även ökade kostnader på grund av Covid-19, som förvaltningen sökt statsbidrag för och
avser övertid och Covid-19 ambassadörer, är bidragande orsaker till underskottet.
Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar 4,1 mkr i underskott, varv 1,8 mkr är underskott inom personlig
assistans som framför allt beror på att det finns brukare med större behov än deras SFB-beslut medger samt att verksamheten
gått in i heltid som norm. Brukare på gruppboende som kräver extra mycket resurser och fler köp av externa placeringar, är
andra orsaker till områdets underskott.
Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas 2020 överstiga budget med 2 mkr. Öppenvården och
externa placeringar prognostiserar dock överskott och personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat , vilket medför att
verksamheten totalt räknar med 3,1 mkr i överskott 2020.
Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.
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Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Budget 2020 Prognos 2020
-8 395
-9 160
-18 162
-15 597
-6 101
-4 830
-7 516
-9 566
-40 174
-39 153

Avvikelse Avvikelse %
-765
-9,1%
2 565
14,1%
1 271
20,8%
-2 050
-27,3%
1 021
2,5%

Externa boende LSS: Underskottet beror på fler köp av externa placeringar.
Placeringar IFO: Överskottet återfinns inom institutionsvård för barn samt inom familjehemsvård.
Öppenvård IFO: Överskottet återfinns inom öppenvård för både vuxna och barn. En vakant tjänst finns på Stegen som finansierats med
tillfällig ramförstärkning under år 2020.
Försörjningsstöd: Underskottet beror bland annat på att arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott

Belopp
3 300
-4 000
-700

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till 4 mnkr (4,7 mnkr 2019). Verksamheten prognostiserar överskott på löner med
3,3 mnkr (4,5 mnkr 2019). Nettounderskottet beräknas uppgå till 700 tkr (153 tkr 2019).
Investeringar (tkr)
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

Budget 2020 Prognos 2020
-300
-300
-1 312
-1 312
-1 612

-1 612

Avvikelse Avvikelse %
0
0,0%
0
0,0%
0

0,0%
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Personalkostnadskurvor
Lönekurva Vobo exkl Sjuksköterskor 2020
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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Utfall 2020

Juli

Aug

Sept

Okt

Budget

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett överskott med 1,7 mkr.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

353

4

Budget

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 2,3 mkr jämfört med samma period
2019. Försörjningsstöd beräknas 2020 redovisa ett underskott med 2 mkr.

488

152

121

38

0

0

612

538

413

400

200

977

Karin Björnram
Ekonom
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Nov

Dec

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
SAF övertid 2018 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

Jan
5
457
251
100
5
0

Feb
16
411
306
107
15
0

Mar
3
358
271
125
0
0

Apr
11
360
382
134
5
0

Maj
12
310
241
151
6
0

Jun
5
276
162
132
11
0

Jul
2
287
142
124
2
3

Aug
7
362
212
92
0
0

Sep
5
310
280
123
-2
0

Okt
18
273
170
111
9
18

Nov
7
324
235
198
36
5

Dec

Totalt
91
3 727
2 653
1 394
87
27

Totalt 2018

818

854

757

892

720

585

560

673

716

599

805

Jan
0
274
125
100
5
0
505

Feb
3
308
120
132
13
0
576

Mar
1
238
196
99
1
0
535

Apr
0
224
57
144
7
0
431

Maj
0
209
78
100
3
0
390

Jun
22
232
62
111
5
0
432

Jul
0
141
74
70
18
0
304

Aug
0
293
132
81
0
3
510

Sep
0
149
78
104
-8
0
323

Okt
0
197
59
65
-1
0
319

Nov
0
214
138
127
1
41
520

Dec

Totalt
26
2 479
1 119
1 132
45
44
4 845

Område
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

Jan
0
111
133
132
1
4

Feb
0
105
129
139
-14
1

Mar
0
117
107
168
6
1

Apr
0
189
220
128
0
0

Maj
0
254
133
179
-1
0

Jun
0
282
121
78
3
0

Jul
0
226
70
123
3
0

Aug
0
231
184
78
0
0

Sep
0
290
219
95
15
0

Okt
0
214
157
87
-6
0

Nov
0
233
157
151
-1
0

Dec

Totalt
0
2 252
1 630
1 361
6
6

Totalt 2020

382

360

399

538

565

484

422

493

619

453

540

Jan
818
505
382
-123

Feb
854
576
360
-216

Mar
757
535
399
-136

Apr
892
431
538
107

Maj
720
390
565
174

Juni
585
432
484
52

Juli
560
304
422
118

Aug
673
510
493
-17

Sep
716
323
619
296

Okt
599
319
453
133

Nov
805
520
540
19

7 980

SAF övertid 2019 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2019

SAF övertid 2020 (tkr)

Övertid (tkr)
Övertid 2018
Övertid 2019
Övertid 2020
Differens 2020 och 2019

5 255

Dec

2020-11-25 15:07

Totalt
7 980
4 845
5 255
409

Diff 2020/2019 Diff i %

Diff 2020/2018

Diff i %

-26 -100%
-227
-9%
511
46%
228
20%
-39
-86%
-38 -85,4%

-91
-1 476
-1 024
-34
-81
-20

-100%
-40%
-39%
-2%
-93%
-76%

8%

-2 725

-34%

409

Kommentar:
Övertiden har ökat med 409 tkr, motsvarande 8 %
jan-nov 2020 jämfört med samma period 2019.
Övertiden har minskat med 2,7 mnkr, motsvarande
34 % i jan-nov 2020 jämfört med samma period
2018.

1
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen - övertid 2018-2020 (tkr)
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360

304
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Okt
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100
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-100

Övertid 2018

Övertid 2019

Övertid 2020

2020-11-25 15:07
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningens
attestförteckning 2021
3
20/SAN/331
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-12-01

Sida 1 av 1

Dnr:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens attestförteckning 2021
Ärendebeskrivning

Attestförteckning 2021

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa
attestförteckningen för 2021 enligt förslag.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om attestförteckning för kommande år
på decembersammanträdet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Version 1.3
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ATTESTFÖRTECKNING FÖR SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 2021

Dnr /SAN
SAN § /

Ansvar

Text

Attestant

Ersättande attestant

119100
119200
801000
801010
811000
811020
811040
811060
811070
821000
821020
821030
821040
821050
821060
831000
831020
831030
831040
831060
831070
841000
841020
841030
851030
880001

Integrationsenheten
Arbetsmarknadsenheten
Förvaltningschef social
Enhetschef administration
Områdeschef vård- och omsorgsboenden
Enhetschef Kullängen
Enhetschef Werners Backe
Enhetschef HSL
Enhetschef Rengbågen & Nytorgsgatan 20
Områdeschef Hemtjänsten
Enhetschef Hemtjänst Norr
Enhetschef Hemtjänst Väster
Enhetschef Hemtjänst Öster
Enhetschef Hemtjänst Söder
Enhetschef Dagverksamheter
Områdeschef verksamheten för funktionshindrade
Enhetschef daglig verksamhet, boende mm.
Enhetschef boende, inkl. psykiatrin
Enhetschef daglig verksamhet, boende mm.
Enhetschef daglig verksamhet mm.
Enhetschef personlig assistans
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen
Enhetschef vuxengruppen
Enhetschef barn- och unga
Enhetschef ensamkommande flyktingbarn
Projekt statsbidrag

Madeleine Pedersén
Madeleine Pedersén
Jaana Jansson
Helena Rolandsdotter Blomberg
Clary Starck
Malin Carlos
Minette Svensson
Peter Åstrand
Annelie Kyngäs
Anette Dybeck
Maj Pettersson
Karin Knutsson, Pia Andersson
Marina Isgren
Maj Pettersson
Anette Broman
Helena Rolandsdotter Blomberg
Elisabeth Tjärnén
Linda Carlsén Selvin
David Åström
Sophia Engström Lindh
Nilab Aziz
Maria Johansson Engdahl
Sandra Leontiou
Maria Lidberg
Maria Lidberg
Jaana Jansson

Jaana Jansson
Jaana Jansson
Anette Dybeck, Helena Rolandsdotter Blomberg
Anette Dybeck
Anette Dybeck
Minette Svensson, Annelie Kyngäs
Malin Carlos, Annelie Kyngäs
Monica Gustafsson
Minette Svensson, Malin Carlos
Helena Rolandsdotter Blomberg
Marina Isgren, Karin Knutsson, Pia Andersson
Maj Pettersson, Marina Isgren
Maj Pettersson, Karin Knutsson, Pia Andersson
Karin Knutsson, Pia Andersson, Marina Isgren
Anette Dybeck, Maj Pettersson
Anette Dybeck
David Åström, Linda Carlsén Selvin, Nilab Aziz
David Åström, Elisabeth Tjärnén, Nilab Aziz
Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Nilab Aziz
Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Nilab Aziz, David Åström
Elisabeth Tjärnén, Linda Carlsén Selvin, Sophia Engström Lindh, David Åström
Maria Lidberg, Sandra Leontiou
Maria Lidberg
Sandra Leontiou
Sandra Leontiou
Anette Dybeck, Helena Rolandsdotter Blomberg, Maria Johansson Engdahl,
Clary Starck
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Jaana Jansson (förvaltningschef) äger attesträtt till samtliga ansvar.
Karin Björnram (ekonom) och Lena Östlund (ekonomiassistent) äger var och en för sig rätt att beslutsattestera samtliga
ansvar då både attestant och ersättande attestant är frånvarande.
Rätt att utse attestanter och ersättare: förvaltningschef utser områdeschefer och stabpersonal. Områdeschef utser enhetschefer och assistenter.

Attestant

Ersättande attestant

Behörighetsattest för hela Socialoch arbetsmarknadnsnämndens verksamheter:

Karin Björnram, Lena Östlund

Ekonomer på ekonomiavdelningen

Beslutsattestera bokföringsorder (ombokningar,
periodiseringar, bokslut m.m) för samtliga ansvar:

Karin Björnram

Jaana Jansson

Behörighetsattest för samtliga verksamheter inom
funktionshindrade och LSS:

Negra Vehabovic

Marianne Forsström

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Karin Björnram
Ekonom
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Budget 2021 social- och
arbetsmarknadsnämnden - förslag till
budgetbegrepp och anslagsbindning samt
principer för omdisponeringar.
4
20/SAN/339
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-12-08

Sida 1 av 2

Dnr:

Budget 2021 social- och arbetsmarknadsnämnden - förslag till
budgetbegrepp och anslagsbindning samt principer för omdisponeringar.
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och
anslagsbindning samt principer för omdisponering av anslagen.

Förslag till beslut

- att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2021 enligt förvaltningens
förslag.
- att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för
omdisponering av anslagsbindning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt budgetanslag 2021 för social- och arbetsmarknadsnämnden.
Nämnden fastställer driftbudget per verksamhetsområde och investeringsbudget per projekt
(anslagsbindning). Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om omdisponeringar av nämndens
fastställda belopp. Omdisponeringar får inte medföra en avvikelse från nämndens
verksamhetsinriktning. Beslut om ändring av anslagsbindning ska anmälas till social- och
arbetsmarknadsnämnden.

Budgetbegrepp
Fullmäktigebudget
Av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag för nämnden.
Nämndbudget
Nämnden äger rätt att omdisponera medel inom driftbudget och medel inom investeringsbudget,
inom sitt ansvarsområde.
Nämnden äger rätt att delegera åt anställd att på nämndens vägnar fatta beslut om omdisponeringar
inom driftbudget och inom investeringsbudget, inom den anställdes ansvarområde.
Omdisponeringar får inte medföra en avvikelse från nämndens verksamhetsinriktning.
Anslagsbindning
Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer driftbudget per verksamhetsområde och
investeringsbudget per projekt. Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om omdisponering av
nämndens fastställda belopp. Beslut om ändring av anslagsbindning ska anmälas till social- och
arbetsmarknadsnämnden.
Inom den fastställda nivån får budget överskridas/underskridas mellan olika ansvar och
verksamheter. Total budget för den fastställda nivån får inte överskridas.
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-12-08

Sida 2 av 2

Dnr:

Driftbudget, anslagsbindning
Verksamhet
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
SAF totalt

Budget 2021 (tkr)
-3 088
-92 387
-115 092
-82 107
-54 567
-5 162
-352 403

Investeringsbudget, anslagsbindning
Projekt
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
SAF Totalt

Budget 2021 (tkr)
-400
-1 100
-1 500

Organisationsförändringar 2021
Från social- och arbetsmarknadsnämnden överförs 1 600 tkr till Kommunstyrelsen, avseende
kostnader för feriearbete till kommunens ungdomar. Det operativa genomförandet kvarstår inom
social- och arbetsmarknadsnämnden.
Omdisponering av budget per ansvar inom anslagsbindning
Områdeschef delegeras rätt att fatta beslut om omdisponering av budget per ansvar inom sin
anslagsbindning.
Ovanstående gäller endast under förutsättning att omdisponeringarna inte är av principiell betydelse
eller är av större omfattning. I dessa fall ankommer det på förvaltningschefen att besluta om
omdisponering av budget per ansvar.
Beslut om omdisponering av budget per ansvar inom anslagsbindning skall inte anmälas till socialoch arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom
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Mål år 2021 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
5
20/SAN/337
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/337

Mål år 2021 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i mål för år 2021.
Arbetet med att ta fram mål och mätetal har skett i samverkan med representanter från social- och
arbetsmarknadsnämnden under år 2020. Kommunens mål diskuterades i mindre grupper och en
revidering av målen för år 2020 är gjord i samverkan mellan förvaltning och nämnd. Dessa mål
kvarstår också för år 2021.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer mål och mätetal för år
2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Måldokument år 2021.
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Planera - Röda tråden - 2021 (Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)
Strategiskt område
HÅLLBAR KOMMUN

Strategiskt mål
Hallsbergs kommun ska vara ett
ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle, där
människors livskvalitet ökar.

Nämndmål
Alla som har insatser av Socialoch arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen.
Ansvarig
Jaana Jansson

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

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

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning
är en förutsättning för ett samhälle
där alla ges möjligheten till ett gott
liv. Kommunen ska verka för ett
lärande genom hela livet.

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

ALLAS INFLYTANDE

sida 1 av 2 (2020-11-24)
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Mätetal
Minst 90 % av de personer som får
insatser ska uppleva trygghet med
insatserna.
Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Mål
90 %
Det förebyggande arbetet ska
stärkas genom att antalet
besökare/deltagare i social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
öppenvårdsverksamheter/öppna
verksamheter ska öka mot
föregående år.
Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl
Mål
Matsvinnet ska minska med minst
5% per år på våra särskilda
boenden.
Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck
Mål
5
Alla som kan bidra till sin egen
försörjning ska göra det. Minst
80% av de personer som uppbär
försörjningsstöd, med
arbetsförmåga, ska vara
självförsörjande inom sex
månader.
Ansvarig
Maria Johansson Engdahl
Mål

Aktivitet

Planera - Röda tråden - 2021 (Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)
Strategiskt område

Strategiskt mål
Hallsbergs kommun ska värna om
och samverka med
kommuninvånarna och vara lyhörd
för idéer och synpunkter.

GOD SERVICE

Representanter för Hallsbergs
kommun ska alltid ge ett
professionellt bemötande och god
service.

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

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

Ansvarig
Jaana Jansson

Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Mål

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

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

Ansvarig
Jaana Jansson

Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Mål
95 %

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

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

Ansvarig
Jaana Jansson

Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Mål

Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens behov

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

Ansvarig
Jaana Jansson

sida 2 av 2 (2020-11-24)
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Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Mål
100

Aktivitet

Förvaltningsplan för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen 2021
6
20/SAN/332
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/332

Förvaltningsplan för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021

Ärendebeskrivning

En förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
har tagits fram.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år
2021 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Ärendet

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef
Bilaga
Förvaltningsplan 2021
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Förvaltningsplan, Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen 2021
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Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges Vision och Värdeord

sid

4

Verksamhet

sid

5

Uppdrag

sid

5

Utmaningar, prioriteringar och aktiviteter

sid

6

Social- och arbetsmarknadsnämndens mål

sid

11

2
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Styrdokument/ledningssystem

Krav, ansvar och mål:

Detta dokument beskriver övergripande
utgångspunkter, principer och ansvar för socialoch arbetsmarknadsförvaltningens
ledningssystem.
Syftet med ledningssystemet är att beskriva hur
social- och arbetsmarknadsförvaltningen
systematiskt leder, kvalitetssäkrar och utvecklar
verksamheten. Därmed ska det utgöra ett stöd i
det långsiktiga och dagliga arbetet för alla
medarbetare i organisationen i syfte att uppfylla
olika intressenters krav och mål på
verksamheten. Intressenter kan vara de individer
som har nytta av verksamheten i form av vård,
stöd, omsorg och skydd.
Ledningssystemet är ett stöd för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen att säkerställa att
verksamheten utvecklar tjänster av god kvalitet i
enlighet med gällande regelverk.

• Mål fastställs, dokumenteras och följs
upp
• Kvalitetsarbetet är anpassat till
verksamhetens inriktning, storlek och
omfattning och vad som krävs för att nå
uppsatta mål.
• System finns för egenkontroll och
förbättrande åtgärder genom årliga
kvalitetsrapporter och ledningens
genomgång.
• Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras genom kvalitetsrapporter,
patientsäkerhetsberättelse och ledningens
genomgång.
• Fastställa de processer, aktiviteter och
rutiner som behövs för att säkra
verksamhetens kvalitet.
• System finns för riskanalyser.
• System finns för utredning,
sammanställning och analys av
personalens rapporteringsskyldighet som
avvikelser Lex Maria och Lex Sarah.
• Enskilda och grupper, t ex
brukarorganisationer, ges möjlighet att
vara delaktiga i arbetet med att utveckla
och säkra kvaliteten.
• Personalen medverkar i arbetet med att
utveckla och säkra kvaliteten och att
kvalitetsarbetet är väl förankrat bland alla
medarbetare i organisationen.
• Vårdskador förebyggs och
kvalitetsarbetet utgår från identifierade
och prioriterade vårdbehov samt
vårdprocesser.

Utifrån de av fullmäktige beslutade strategiska
områdena har social- och
arbetsmarknadsnämnden beslutat om mål för
verksamheten. Mätetalen revideras vid behov.
Utifrån målen ska förvaltningschefen upprätta en
förvaltningsplan. I förvaltningsplanen har
kommunstyrelsens mål brutits ned till strategier
och de förvaltningsövergripande målen
beskrivits.
Respektive områdeschef ska sedan arbeta fram
en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges
eventuella verksamhetsmål och de prioriteringar
man ämnar arbeta med under året samt de
aktiviteter som ska genomföras för att nå
måluppfyllelse. En enhetsplan ska sedan göras på
varje enhet med en beskrivning av aktiviteter för
att uppnå nämndmålen.

3
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Hallsbergs kommun är en politiskt styrd
organisation där demokratiskt valda politiker
sätter upp de politiska målen för förvaltningarnas
verksamheter. Medarbetarna skall inrikta sitt
arbete så att dessa mål uppnås. Ett utbyte av
tankar och idéer mellan politiker och
medarbetare underlättar måluppfyllelsen. Genom
att använda medarbetarnas kompetens rätt kan
politikerna få ett bra beslutsunderlag och ges
större möjligheter att utvärdera om arbetet
inriktas mot de uppställda politiska målen.

Driv
Här får man saker gjorda. Man är snabb till
beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi
fångar upp goda idéer och omsätter dem i
verklighet. De kommunala verksamheterna
kommunicerar tydligt och öppet, och beundras
för sin förmåga att ta hand om synpunkter och
utveckla kvalitén.
Öppenhet

Kommunfullmäktiges Vision

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas
hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och
stora förändringar är alltid väl förankrade hos
och påverkade av de som berörs. Vi är stolta över
vårt integrationsarbete och öppna för mångfald.
Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service
dygnet runt.

Det öppna Hallsberg
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett
vem man är, var man kommer från och vart man
är på väg. Den trivsamma blandningen av
landsbygd, natur och samhällen erbjuder
livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala
näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och
utvecklar både region och individer. Våra goda
kommunikationer med omvärlden skapar möten
och formar Hallsberg till en kommun som alltid
är vaken. De kommunala verksamheterna verkar
nära individen, erbjuder ett professionellt
bemötande och är lyhörda för idéer och
synpunkter.
Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt
ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

Värdeord
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som
geografiskt område, kännetecknas av varierande
mötesplatser där människor känner glädje och
stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland
annat i kommunens varierande och fina natur och
i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra
med respekt, inspirerar och ger varandra kraft
och energi.
4
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Verksamhet och uppdrag

Verksamheten ska rymmas inom den av
fullmäktige beslutade ramen

Social och arbetsmarknadsnämnden har ansvar
för hjälp och stöd till familjer och deras barn och
ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp
och stöd till personer med missbruk eller
beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård,
insatser till personer med funktionsnedsättning,
integration och arbetsmarknadsfrågor samt
tillsyn och tillståndsverksamhet.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
ska arbeta för att säkerställa en ekonomi
i balans med bibehållen, och då det är
möjligt, förbättrad kvalitet.
Ekonomin och kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande följas upp och
redovisas.

Nämnden har också ansvar för förebyggande
arbete inom nämndens ansvarsområde och att
delta i samhällsplaneringen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
arbetar för individens självständighet genom
delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt
där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och
hemmaplanslösningar
Det når vi genom arbete utifrån gällande
lagstiftning av professionell personal och med
effektiva arbetssätt

Insatser inom socialtjänsten skall vara av god
kvalitet. För utförandet av uppgifterna skall det
finnas personer med lämplig utbildning och
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall
systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras.

Förvaltningschefens uppdrag till
områdescheferna med anledning
av de politiska prioriteringarna

Social- och
arbetsmarknadsnämnden har gett
förvaltningen följande prioriterade
uppdrag:

Uppdrag till alla chefer
God ekonomisk hushållning
Effektivisera verksamhet
Arbeta för att hitta digitala och tekniska
lösningar
Samverka mellan förvaltningar inom
kommunen
Aktivt bidra till ett gott arbetsklimat
Kompetensförsörjning
Utveckla/säkerställa
dokumentationshanteringen Samverka kring
utskrivningsklara från hälso- och sjukvården
Aktivt delta i arbetet med att göra
omvärldsanalyser
Utveckla kvalitets- och ledningssystemet.

Förvaltningen har följande utmaningar och
prioriteringar:
• Rekrytering av personal
• Säkra kompetensförsörjning
• Minska sjukfrånvaron
• Översyn av placeringar för såväl barn
som vuxna
• Bibehålla försörjningsstödet på låg nivå
genom en tydlig arbetslinje
• Arbetsmarknad och integration
• Arbeta med funktionshinderområdets
utmaningar
• Fortsätta arbetet med att implementera
heltid som norm inom förvaltningen
• Planera det nya vård och omsorgsboendet
• Arbeta för digitala lösningar
• Arbeta med lokalförsörjning
5
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norm.
Kompetensförsörjning – rekrytera personal med
rätt kompetens utifrån områdets uppdrag.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten.
Driva utveckling utifrån tagna projektplaner.
Delta i arbetet med att planera inför det nya vårdoch omsorgsboendet.
Vara kontaktperson i Nära vård-arbetets
utveckling.

Uppdrag till chefen för individ- och
familjeomsorg
Kompetensförsörjning – rekrytera socionomer.
Utveckla verksamheten för barn och unga.
Arbeta förebyggande i samverkan med skolan.
Arbeta med öppenvård.
Arbeta med att minska antalet placeringar.
Utveckla hemmaplanslösningar.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten.

Uppdrag till chefen för verksamheten för
de funktionshindrade

Uppdrag till chefen för arbetsmarknadoch integrationsenhet

Arbeta med utveckling av arbetstider, heltid som
norm.
Kompetensförsörjning – rekrytera personal.
Fortsätta arbetet med att utveckla kvalitets- och
ledningssystemet.
Utveckla den dagliga verksamheten samt bereda
plats för nya brukare.
Arbeta för att boendeformerna för brukare blir så
ändamålsenliga som möjligt.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten.

Vara ”motorn” i kommunens integrationsarbete.
Arbeta med preventiva insatser tillsammans med
andra aktörer i arbetsmarknadsfrågor.
Bedriva en tydlig arbetslinje genom arbetsträning
i intern produktion och i kommunen som
organisation för egenförsörjning genom eget
lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Samverka med externa och interna intressenter.
Uppdrag till chefen för hemtjänst
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar som går att införa för att förenkla
arbetet inom verksamheten.
Fortsätta arbeta med utveckling av arbetstider,
heltid som norm.
Arbeta med en schemaöversyn.
Kompetensförsörjning – rekrytera
undersköterskor.
Fortsätta med utvecklingsarbetet inom
hemtjänsten.
Driva utveckling utifrån tagna projektplaner.
Utveckla bemanningsenheten.

Uppdrag till MAS/MAR
Ansvara för att inom ramen för ledningssystemet
ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för
hur det systematiska kvalitetsarbetet fortlöpande
ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och
utveckla verksamheten inom respektive
ansvarsområden.

Utmaningar, aktiviteter och
prioriteringar

Uppdrag till chefen för särskilda boenden
och hälso- och sjukvård
Arbeta med utveckling av arbetstider, heltid som
6
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att kunna behålla personalen. Kompetensbehoven behöver också ses över. Vi behöver arbeta
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Så kallade hotellås är installerade på Esslatorps
vård- och omsorgsboende.

med att synas och göra mer reklam för våra olika
yrkeskategorier. Verksamheterna behöver visa
upp sig och tala positivt om den verksamhet man
representerar. Förvaltningen behöver finna "nya"
samverkanspartners och behålla och utveckla
samarbetet med befintliga samverkanspartners.
Gemensamt behöver man fundera på om det går
att erbjuda insatser mer i samverkan och/eller på
nya sätt. Inom förvaltningens olika verksamheter
behöver man ta till vara medarbetarnas kompetens och arbeta med delaktighet för att varje
medarbetare ska vilja och kunna ta ansvar och
utveckla verksamheten. Det är inte alltid de stora
förändringarna som leder till goda resultat, även
små förändringar/förbättringar kan ge goda resultat.

Område hemtjänst arbetar vidare med att nå
måluppfyllelse med 100 % för detaljerade och
individanpassade genomförandeplaner.
En handlingsplan för våld i nära relationer har
upprättats för hela förvaltningen i samarbete med
Länsstyrelsen.
Ett projekt att utveckla demensvården har startats
upp inom äldreomsorgen i syfte att skapa ett demenscentrum där kunskapen om demensvård och
demenssjukdomar är hög.
200330 stängde dagverksamheterna och dagcentralerna sina verksamheter med anledning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer på
grund av coronaviruset. I dagsläget är det beslutat att verksamheten och dagcentralerna kommer
hållas stängda året ut. Berörd personal har placerats ut inom olika områden i verksamhetsområdet
hemtjänst.

Ny lagstiftning kan leda till ett förändrat arbetssätt. År 2020 blev Barnkonventionen lag vilket
leder till att förvaltningen behöver fortsätta det
påbörjade arbetet att efterleva lagen inom våra
olika områden.
Digitaliseringen är ett område som behöver bevakas och arbetas med i ett långsiktigt perspektiv. I en relativt snar framtid kommer vi behöva
rekrytera personal som kan hantera våra olika
system och digitala hjälpmedel.

Enheten har öppnat en telefonlinje dit äldre
och/eller deras anhöriga kan ringa för att prata en
stund eller för att ställa frågor. Detta utifrån att vi
ser att det finns oro och ensamhet bland våra
äldre som de och deras anhöriga inte mår bra av.

Det som är mest aktuellt just nu är att titta på
olika områdens behov av att utveckla verksamhetssystem från Procapita till Lifecare och arbetar med dessa frågor. Det som också görs är att vi
tittar på olika lösningar för digital utveckling
samt e-tjänster. (Detta stycke ser ut som två
ihopklippta som inte hänger samman)

Vård- och omsorgsboenden och hälso- och
sjukvård
Ett gediget arbete har utförs för att hålla personalbudget i balans genom att bemanna efter behov. Under ett antal månader hade ett boende en
utökning av personal på en enhet på grund av oro
från boende. Det underskottet har hämtats hem.
Under april månad hade ett boende ett antal smittade med Covid-19, vilket bidrog till ett högt
övertidsmått. För att uppnå en effektiv bemanning har en person haft det övergripande ansvaret
att korrigera alla scheman på våra boenden.

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

Gällande sjuksköterskor kommer en dagtjänst att
göras om till en kvällstjänst för att öka möjligheten till attraktiva scheman på kvällen. Om
denna åtgärd lyckas minskar behovet av bemanningsföretag, vilket är målet. Underskottet för

E-tillsyn (tillsyn via kamera) har påbörjats och
det finns nu fyra kameror igång inom hemtjänst.
7
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upprättats gällande hur arbetet ska bedrivas och
prioriteras under lågbemanningsperiod. Detta för
att kunna upprätthålla en rättssäker handläggning.

arbetsterapeuter har minskat på grund av att en
arbetsterapeut har valt att avsluta sin anställning.
I april tog politiken beslut om att minska vårdoch omsorgsboende med elva lägenheter samt att
öka korttids- och växelvårdsplatser med fem
platser grundat på statistik som följts sedan år
2018.

Covid-19 har bidragit till att arbetslösheten har
ökat, vilket medfört att fler personer i kommunen
blivit beroende av ekonomiskt bistånd. Det har i
sin tur lett till en ökad utbetalning av ekonomiskt
bistånd under året.

Hittills har antalet korttidsbeslut minskat. Orsaken tros bero på Corona. Verksamheten har verkställt i snitt 7 korttidsbeslut per månad, vilket är
en minskning från 12 verkställda beslut per månad år 2019. Under vecka 37 flyttade Regnbågen
till Kullens lokaler, därmed ökar antalet korttids/växelvårdsplatser.

Under det första halvåret har institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik
ökat i antal i jämförelse med samma period föregående år. IFO arbetar för att förhindra LVMplaceringar genom att aktivt arbeta förebyggande
och ha ett tätt samarbete med Öppenvården Stegen samt barn- och familjeenheten.

Fortsatt arbete med en effektiv bemanningsplanering, samt strategiska planer för att möta framtidens utmaningar genom projektplaner, kommer
att ge resultat både ekonomiskt och för kvaliteten.

I och med Covid-19 har ett tätare samarbete upprättats mellan Öppenvården Stegen och öppenvården Familjeteamet. Familjeteamet kommer att
vara mer närvarande på Stegen för att skapa en
allians med föräldrar som erhåller insatser på
Stegen.

Det finns många utmaningar inom hälso- och
sjukvården men också inom omsorgen. Främsta
utmaningen är personalbemanning. Det arbete
som påbörjas för personcentrerad vård kommer
att innebära en kartläggning av kompetenskrav
av alla professioner inom verksamheten.

Familjehemsenheten har minskat antalet ärenden
där köp av extern öppenvårdsinsats har skett och
arbetar mer på hemmaplan med stöd av vårt eget
Familjeteam. IFO ser ett fortsatt ökat behov av
att hitta lösningar på hemmaplan för att kunna
minska antalet placeringar.

För att öka individers självständighet är digitalisering en viktig del i kvalitetsarbete.
Inom vård- och omsorgsområdet har man utbildat sig i våld i nära relation, vilket arbetas vidare
med för att arbeta fram en handlingsplan inom
området som ska implementeras under året.

Stegens öppenvård står inför utmaningen att hitta
andra (nya) uppdragsgivare att sälja vård- och
behandlingsinsatser till. Utmaningen för missbrukshandläggarna är att hitta alternativa behandlingsformer i Hallsbergs kommun som kan
tillgodose klienternas vårdbehov när Öppenvården Stegen av något skäl inte kan ta emot den
enskilde för vård och behandling.

Ett stort arbete är påbörjat gällnade utveckling
och förbättring av demensvården utifrån de nationella riktlinjerna.
Individ- och familjeomsorg

Projektet Tidiga Samordnade Insatser (TSI), som
är ett samarbete med bildningsförvaltningen, har
arbetat med gemensamma träffar för medarbetare
från de båda förvaltningarna under våren för att
främja samverkan. Projektet kommer att fortsätta.

Under året har ombyggnationen av social- och
arbetsmarknadsförvaltningens nya reception,
samtalsrum och väntrum färdigställts.
Covid-19 som utvecklats under våren har påverkat individ- och familjeomsorgens verksamhet.
Pandemiplan/beredskapsplan samt rutiner har
8
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Svalan har brukarkollegium en gång per månad
och arbetar med SMART-mål vid behov. Vi har
sett att tydlighet, struktur och lågaffektivt bemötande resulterat i tryggare ungdomar, utåtagerande beteende har minskat och det har blivit en
bättre arbetsmiljö för personalen.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning
Arbetet med verksamhetsutveckling fortsätter
med fokus på kvalitet. Meningsfullt arbete och
rätt förutsättningar bidrar till en god arbetsmiljö
och ökad trivsel. Brukarna får större möjlighet att
leva som andra vilket är lagens (LSS) ambition.
Flera av våra äldre brukares hälsa har blivit
sämre. Dom har varit inlagda på sjukhus vid flera
tillfällen och vårdas hemma med fler sjukvårdsinsatser.

Utvecklingen av socialpsykiatrin är beroende av
att alla led från utredning till genomförandeplan
fungerar i samklang med IBIC. Först då vi får
fram de utvecklingsmål som kan göra våra brukare mer självständiga och på sikt klara sig utan
boendestöd. Verksamheten har haft ett stort inflöde av nya ärenden första delen av året. Det
finns också en del avslutade ärenden som främst
beror på ökat behov av insats från annan verksamhet eller utflytt från kommunen.

På Servicegruppen var ambitionen vid årets början att deltagarna skulle arbeta mer mot de som
bor på Kullängen. Detta har inte gått att genomföra på grund av rådande situation, och arbetsuppgifterna har blivit färre i och med Covid-19.
Medarbetaren som ansvarar för Servicegruppen
har gjort ett fantastiskt jobb med att hitta andra
arbetsuppgifter trots svårigheten i att få till volymer för att kunna erbjuda våra deltagare heltidsarbete. Några deltagare på Servicegruppen
har istället valt att utöka tiden på sina externa
platser.

Enhetschefen för personlig assistans slutade sin
tjänst i början av året. Ny enhetschef är rekryterad och påbörjade sin tjänst i mitten av augusti.
Det är fortsatt höga kostnader inom den personliga assistansen. Detta till följd av att vi har brukare med större behov än vad deras SFB-beslut
medger. Verksamheten har sökt utökad tid för
flera brukare, men handläggningen för detta hos
Försäkringskassan är lång och vi har ännu inte
fått några svar.

Det är stabilt på PL-gruppen. Medarbetarna har
gjort ett fint arbete med att pussla så att alla deltagare ska kunna få arbeta den tid de önskar. Tyvärr kan vi inte erbjuda heltid till alla. Under
våren och försommaren har det kommit beslut
om daglig verksamhet för personer som skulle
passa att vara på PL-gruppen. Tyvärr är det fullt
och vi kan inte erbjuda fler platser.

Arbetsmarknad och integration
Områdeschefen för arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI, valde att avsluta sin anställning i april 2020. Efter genomförd riskbedömning och beslut i förvaltningens samverkan
beslutades att tillförordna områdeschefen för
individ- och familjeomsorgen till områdeschef
för AMI till och med 201231.

Antalet brukare med beslut om daglig verksamhet är fortsatt högt.
På daglig verksamhet Träffen har gruppen tidigare kunnat ta promenader eller göra utflykter
tillsammans men nu finns det deltagare som inte
vill följa med då blir det svårt att ta sig ut. Då det
varit lite lugnare på Träffen 1 på grund av. Covid-19, så har en resurs kunnat vara på Träffen 2
hela dagarna.

AMI har under det första halvåret påbörjat en ny
mötesform tillsammans med deltagarna som kallas "AMI Nyheter”. Deltagarna har även under
det året deltagit i "Arbetsmarknadskunskap", där
de med stöd av personal har fått träna på att söka
arbete, skriva CV samt att träna inför en intervjusituation.

Då det är fullt på Träffen och Fyrklövern utförs
också daglig verksamhet två dagar i veckan i
Svalans lokaler.
9
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Efter ett politiskt beslut upphörde gräs- och
snöservice. I och med detta beslut ska deltagarna
på AMI istället handha gräsklippning i kommunen i ett samarbete med gata/park. Caféverksamheten Åsen har avvecklats tills vidare.

svårare att placera ut deltagare, både internt och
externt.

Ungdomskonsulenten har arbetat med att digitalisera och utveckla feriearbetet samt föreningsinformationen. Under året har även samarbetet
utvecklats mellan skola och socialtjänst kring
kommunernas aktivitetsansvar (KAA). AMI har
fått kontakt med ett nytt företag som har genererat nya legojobb.

Alléskolans gymnasium stängde i mars på grund
av Covid-19. Även ferieplatserna har varit begränsade under sommaren. Placeringar inom
vården har exempelvis varit otänkbart då minderåriga inte ska riskera att utsättas för smitta
samt det besöksförbud som då fanns på vård- och
omsorgsboenden.

AMI:s produktion på legoverksamheten har
minskat då företagen inte kunnat leverera material i samma omfattning som tidigare.

Under första halvåret startade AMI en serviceassistentutbildning i samarbete med Vuxenutbildningen. I utbildningen deltog åtta personer som
AMI under utbildningstiden anordnade praktikplatser åt. Efter genomförd utbildning erhöll tre
av deltagarna introduktionsjobb och resterande
erhöll extratjänster.

På grund av Covid-19 har även föreläsningar
som riktat sig till nyanlända ställts in.
Vidare har Migrationsverkets avisering av två
kvotflyktingar, som skulle bosättas i Hallsbergs
kommun under våren, senarelagts på grund av
Covid-19.
Eftersom bristen på visir inom vården inledningsvis var stor i och med Covid-19 så har AMI
under den första perioden tillverkat enklare visir
som har levererats till vården.

Under året har AMI:s projekt "All in" hjälpt flera
deltagare till utbildning och arbete. Under våren
avslutades "Hemtjänstprojektet".
Projektet integrationspedagog, som pågår för
andra året, är inriktat mot aktiv och meningsfull
fritid. Integrationspedagogen har haft ett samarbete med blivande årskurs sju. Från början var
tanken att dessa elever skulle få träffas två heldagar innan skolavslutningen, men på grund av
Covid-19 skapade dessa elever en presentationsfilm klassvis istället. Integrationspedagogen har
tillsammans med modersmålslärare bedrivit en
föräldragrupp där målet har varit att stötta föräldrar för att ge eleverna bra förutsättningar att klara
av sin skolgång.
En Facebooksida har startat på integrationsenheten. På hemsidan finns information på olika
språk gällande aktiviteter och händelser i Hallsberg. Man har också startat en samhällsorienteringskurs.
AMI fick fler deltagare från Arbetsförmedlingen
och skulle få extratjänster samt introduktionsjobb
under året. Covid-19 medförde begränsningar
från Arbetsförmedlingen och det blev betydligt
10
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Hållbar kommun

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors
livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska
påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att
kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska
etablera sig i kommunen och att antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske
genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan
människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder
praktikplatser inom sina verksamheter.
Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna
någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån
den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett
inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans.
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskriminering på kommunens arbetsplatser och därigenom vara
ett föredöme för andra arbetsgivare.
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och fasa ut
användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och
skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som
innehåller farliga kemikalier ska minska.
Nämndmål: Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska
känna sig trygga med insatsen.
Mätetal: Minst 90 % av de personer som får insatser ska uppleva trygghet med insatserna.
Förvaltningens strategi
Verksamheterna ska vara tydliga med vad och hur insatser kan erbjudas. Göra enkätundersökningar för
att undersöka om trygghet upplevs av dem som har insatser.
Nämndmål: Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och tidiga insatser på hemmaplan.
Mätetal: Det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet besökare/deltagare i social- och arbetsmarknadsförvaltningens öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska öka mot föregående
år.
Förvaltningens strategi
I samverkan med olika aktörer arbeta för att erbjuda tidiga insatser på hemmaplan i samverkan.
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Nämndmål: Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som serveras på ett
aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö.
Mätetal: Matsvinnet ska minska med minst 5 % per år på våra vård och omsorgsboenden.
Förvaltningens strategi
I samarbete med drift- och serviceförvaltningen minska matsvinnet på våra boenden genom information,
ökad medvetenhet och kunskap till personalen med mera.

Livslångt lärande

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.
Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via
grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Alla kommunens
verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som
redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det
arbetet.
Nämndmål: Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom
arbete eller studier.
Mätetal: Alla som kan bidra till sin egen försörjning ska göra det. Minst 80 % av de personer som
uppbär försörjningsstöd, och har arbetsförmåga, ska vara självförsörjande inom sex månader.
Förvaltningens strategi
Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar efter devisen en väg in och många vägar. Målet är att
hjälpa människor till självförsörjning genom eget lönearbete eller studier. För att hitta den snabbaste
vägen till målet erbjuds kompetenshöjande insatser.

Allas inflytande

De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett professionellt bemötande och
vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.
De som berörs, t.ex. invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.
Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för
människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande
landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.
Nämndmål: Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter
ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.
Mätetal: Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med
graden av delaktighet.
12
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Förvaltningens strategi
I genomförandeplanen ska fram gå vilka färdigheter individen kan bibehålla/utveckla.
Arbeta med förändring där det behövs för att nå utveckling.
GOD SERVICE
Övergripande:
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.
Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid.
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.
Nämndmål: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt bemötande.
Mätetal: Minst 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med
personalens bemötande.
Förvaltningens strategi
Säkerställa att alla medarbetare har goda kunskaper inom sitt verksamhetsområde, har ett gott
bemötande, är sakliga och har en god medkänsla. Ständigt diskutera bemötandefrågor på enheterna.
Genomföra brukarundersökningar och delge resultaten på APT på enheterna.
Analysera och göra förbättringar utifrån resultatet i brukarundersökningarna.
Kontinuerlig kompetenshöjning via internutbildning och validering samt annan utbildning.
Nämndmål: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till att förenkla kontakten med våra verksamheter.
Mätetal: Förvaltningens del på kommunens hemsida ska uppdateras kontinuerligt så att kontaktuppgifterna är aktuella.
Förvaltningens strategi
Förvaltningschefen utser ansvariga befattningshavare som kontinuerligt granskar informationen på
kommunens hemsida och informationsbroschyrer så att dessa är aktuella och av god kvalitet.
Nämndmål: Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov
Mätetal: I 100 % av genomförandeplanerna ska det framgå när brukaren/klienten önskar insatsen.
Förvaltningens strategi
Enhetscheferna ska säkerställa att genomförandeplanen upprättas och följs upp så att det framgår när och
hur brukarna vill ha sina insatser.
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Internkontrollplan 2021
7
20/SAN/333
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/333

Internkontrollplan 2021
Ärendebeskrivning

Under 2020 gjordes en del revideringar av internkontrollen. För 2021 föreslår förvaltningen att
bibehålla antagen internkontroll utan ytterligare revidering.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
föreslagen internkontrollplan för 2021.

Ärendet

Internkontrollplan för 2021.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Internkontroll 2021
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Identifiera risker och genomför riskbedömning - 2021 (Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen)
3

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

14 19 20 21

4

2

15 16

1

4

5

8

12

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket
troligt att fel uppstår)

3

Möjlig (det finns en möjlig
risk)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)

1

Osannolik (risken är så gått
som obefintlig)

Allvarlig (uppfattas som
allvarlig för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Lindrig (uppfattas som liten
för intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)
Försumbar (är obetydlig för
intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)

13

3

11 22

6

7

9

10 17

18

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

11

Allvarlig

9

Kännbar

2

Lindrig Totalt: 22
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Område

Process (rutin/system)

Ekonomi

Prognos

1

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Leverantörsfakturor,
utanordningar,
bokföringsorder

2

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

Avtal

3

Att ingångna avtal inte
följs

Personalkostnader

4

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

Personal

Administration

Risk

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

Sannolikhe
t

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hantera
risk?

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hantera

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Hantera

4. Sannolik

3. Kännbar

12

Hantera

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

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hantera

5

Att sjukfrånvaron ökar

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hantera

6

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

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hantera

7

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

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hantera
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Kommenta
r

Område

Verksamhetsspecifi
k

Process (rutin/system)

Risk

Personuppgiftshantering

8

Att
personuppgiftsincidenter
sker

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hantera

Utlämnande av
handling/uppgift med
eventuell tillhörande
besvärshänvisning

9

Att begärd
handling/uppgift inte
lämnas ut, inte lämnas ut
skyndsamt, utan
eventuell
besvärshänvisning

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hantera

Registrering av allmänna
handlingar

10

Att handlingar inte
registreras enligt lag

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hantera

Dokumenthantering/arkiverin
g

1
1

Att
dokumenthanteringspla
n inte är
uppdaterad/arkivering
inte sker enligt planen.

2. Mindre
sannolik

3. Kännbar

6

Hantera

Läkemedelshantering

12

Att narkotiska preparat i
akut- och buffertförråd
försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hantera

13

Att narkotiska preparat
hos brukare försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hantera

14

Kontrollera lyftar enligt
plan

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Hantera

Besikta arbetstekniska
hjälpmedel

Vad kan gå fel
och vad händer
om risken
inträffar?

Att lyftar inte är
säkra och att
patienter/brukar
e skadas
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Sannolikhe
t

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hantera
risk?

Kommenta
r

Område

Process (rutin/system)

Risk

Vad kan gå fel
och vad händer
om risken
inträffar?

Sannolikhe
t

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hantera
risk?

Registrera alla
kommunbosatta flyktingar i
verksamhetens
mottagningssystem och
upprätta introduktionsplan

15

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

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Hantera

Registrera alla deltagare i
verksamhetssystemet som
påbörjar sin arbetsträning på
AMI

16

Att alla deltagare inte är
registrerade i
verksamhetssystemet.

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Hantera

Utbetalning av
försörjningsstöd

17

Att utbetalning inte
endast görs till
bidragsberättigad
person

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hantera

18

Att utbetalning inte
görs till rätt person.

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hantera

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

19

Att anmälningarna inte
hanteras omedelbart

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Hantera

20

Att
förhandsbedömningar
inte sker inom två
veckor

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Hantera

Utredningar barn och unga

21

Att utredningar inte är
avslutade inom fyra
månader.

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Hantera

Avvikelsehantering i enlighet
med socialtjänstlagen (SoL)
och patientsäkerhetslagen

22

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

2. Mindre
sannolik

3. Kännbar

6

Accepter
a

Page 64 of 143

Kommenta
r
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Omsorgsmätning bostad med särskild service
LSS
9
20/SAN/334
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/334

Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
Ärendebeskrivning

Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i Hallsbergs
kommun.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
informationen om omsorgsmätning bostad med särskild service jml LSS.

Ärendet

Verksamheten för funktionshinder har arbetat fram en modell för att mäta omsorgsbehovet för dom
brukare som bor på våra grupp- och servicebostäder. Skattningsmodellen utgår från IBIC:s
livsområden och skattas enligt följande:
Inget 1p
Har inget
behov av
stöd och
hjälp

Lätt 2p
Behöver
påminnelser,
motivering,
planering,
struktur eller
tillsyn

Måttligt 3 p
Behöver
handräckning
och delvis
praktisk hjälp

Stor 4p
Kan
medverka
vid stöd och
hjälp

Total 5p
Kan inte
medverka
vid stöd och
hjälp

Mätningen genomförs för första gången, och kommer att systematiseras två ggr/år.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef
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Redovisning av heltid som norm och hur
mertiden används
10
20/SAN/318
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/318

Redovisning av heltid som norm och hur mertiden används
Ärendebeskrivning

Den mertid som uppstår på grund av Heltid som norm används i första hand till att täcka frånvaro i
den egna gruppen, till exempel semester, sjuk osv. I andra hand används den i andra, förutbestämda
grupper, i tredje hand i den grupp som har behov. Om det då fortfarande finns så kallad resurstid
kvar, lämnas den till bemanningsenheten som bokar in tiden där behov uppstår, till exempel för akut
sjukfrånvaro.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Hemtjänsten har i dagsläget mer arbetstid i organisationen motsvarande drygt 17 årsarbetare utifrån
Heltid som norm. Kostnaden motsvarar ca 9 mnkr, denna kostnad är över budget.
Erbjudandet att upp till heltid ges till alla deltidsarbetande medarbetare två gånger per år, mars och
september.
I schemaprocessen ska varje medarbetare lägga in önskemål om planerad semester eller annan
ledighet. Alla aktiviteter utom direkt vårdtagartid ska också planeras in i schemat, som till exempel
medarbetarsamtal, utbildning, ombudsuppdrag och så vidare, för att använda den arbetstid som
finns så optimalt som möjligt. Den mertid som uppstår på grund av Heltid som norm används i första
hand till att täcka frånvaro i den egna gruppen, till exempel semester, sjuk osv. I andra hand används
den i andra, förutbestämda grupper, i tredje hand i den grupp som har behov. Om det då fortfarande
finns så kallad resurstid kvar, lämnas den till bemanningsenheten som bokar in tiden där behov
uppstår, till exempel för akut sjukfrånvaro.
En stor del av övertids- och vikarie kostnader kan ersättas av den tid som deltidsarbetande personal
nu gör i och med Heltid som norm.
Utifrån att område hemtjänst producerar tjänster utifrån de beställningar som kommer från
biståndsenheten så erbjuds inget extra till de äldre med anledning av heltid som norm

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Anette Dybeck

Förvaltningschef

Områdeschef hemtjänst
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Brukarundersökning verksamheten för
funktionshinder 2020.
11
20/SAN/335
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/335

Brukarundersökning verksamheten för funktionshinder 2020.
Ärendebeskrivning

Verksamheten för funktionshinder genomför årligen brukarundersökningar inom samtliga enheter.
Resultatet för 2020 föredras muntligen för social- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde
2020-12-16.

Förslag till beslut

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

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende
2020
12
20/SAN/251
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/251

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2020
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 2020.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2020-12-01- Siffran inom parentes
visar totala antalet platser.
Kullängen: 50 (54), Werners Backe: 22 (24), Nytorgsgatan: 8 (10), Sköllergården 24 (29), Esslatorp 11
(11). Total beläggningsgrad 90 %.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Namn på nya vård- och omsorgsboendet
13
20/SAN/346
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/346

Namn på nya vård- och omsorgsboendet
Ärendebeskrivning

Beslut om namn på det nya vård- och omsorgsboendet.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om namn på det nya vård- och
omsorgsboendet.

Ärendet

Under perioden 14 augusti till 13 september fanns möjligheten att lämna in namnförslag till
kommunens nya vård- och omsorgsboende. Av de förslag som inkommit har social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott valt ut fyra förslag som lämnas till nämnden för
omröstning. Namnen är:





Parkängen
Solgården
Blomsterängen
Rosenlunden

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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Delegationsordning 2021
14
20/SAN/336
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/336

Delegationsordning 2021
Ärendebeskrivning

Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att anta
föreslagen delegationsordning för 2021.

Ärendet

Socialchef Jaana Jansson har gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera delegationsordningen som i
delar är daterad. Social- och arbetsmarknadens presidium vill i den nya delegationsordningen ändra
riktning till ett tillitsbaserat ledarskap där delegationen ligger långt ut. Det föreliggande förslaget är
framtaget i bred samverkan mellan chefer, sakkunniga och handläggare.
Barnperspektivet har beaktats genom att de insatser som barn, familjer eller föräldrar kan behöva
ska vara enkla att fatta beslut om, utan krångliga omvägar (utöver att vissa insatser är möjliga att få
utan biståndsbedömning), att korrigera hänvisningarna till lagrum samt att det första kapitlet om
utvidgad delegation har förtydligats för att beslut ska bli korrekta.

☒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

Tarja Nordling

Förvaltningschef

Konsult

Bilagor
Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021
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Delegation av beslutanderätten
1. Inledning

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och
genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller
delegat. Den senare med stöd av delegationsregler enligt 6 kap. 33-38 §§ Kommunallagen och speciallagstiftning.
I kommunala sammanhang brukar man göra en åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut. Nämndbeslut är beslut som
antingen ska fattas av samfälld nämnd eller med stöd av delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas till
nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande förvaltningsuppdrag som nämnden lämnat förvaltningen.
Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan.

2. Syfte med delegation

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften:
•

•

att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.
att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

3. Regler för delegation

I kommunallagen och ett antal speciallagar och författningar, t ex socialtjänstlagen, LVU och LVM, finns angivet förutsättningar och begränsningar när
det gäller delegation. Med delegation avses att fatta beslut i stället för den som primärt har beslutanderätten. Genom delegation flyttas
beslutanderätten över till delegaten. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till:
•
•
•

en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ett Individutskott
enskild ledamot eller ersättare inom nämnden.
enskild tjänsteman inom kommunen.
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Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte
kan avvakta till ett nästkommande sammanträde. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Delegationen avser lägsta nivån av delegat, vilket innebär att överordnad alltid har rätt att besluta i lägre
tjänstepersons ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden (eller av överordnad).
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Nämnden kan vid misskötsel återkalla tjänstepersons delegation, helt eller
delvis.
Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ:
• Turordning om siffror angivits.
• En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem som fattar beslut
• Delegat är den som arbetar inom området, t ex kan en enhetschef inom ifo inte besluta inom en enhet inom vård och omsorg, eller en
socialsekreterare inom försörjningsstöd kan inte besluta i barnärenden.

4. Beslutanderätten får inte delegeras i:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (KL 6 kap.38 §).

Förbud att ta emot barn i sitt hem
Umgängesinskränkning
Hemlighållande av vistelseort
Ansökan om flyttningsförbud
Nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att ej inleda faderskapsutredning, eller föräldraskapsutr

5 kap. 2 § SoL
14 § 2 st 1. LVU
14 § 2 st 2. LVU
24 § LVU
2 kap. 1, 7 §§ FB
2 kap. 9 § FB
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5. Registrering av beslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation
för de beslut som fattas med stöd av delegation. Därför bör ska varje beslutshandling, enligt 31 § FL, innehålla uppgift om:
1. dagen för beslutet,
2. vad beslutet innehåller,
3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
Beslutet ska dessutom ha uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens
ställningstagande (32 § FL).

6. Anmälan av delegationsbeslut

Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om vidaredelegering anmäls till nästkommande sammanträde för social- och
arbetsmarknadsnämnden.
Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering. Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden.
Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom
datalista.
Av förvaltningschef vidaredelegerade beslut anmäls till förvaltningschef.
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Allmänna bestämmelser
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Föräldrabalken
Förvaltningschef (socialchef)
Förvaltningslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Individutskottet
Kommunallagen
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Lagen om stöd och service
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
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Offentlighets- och sekretesslagen
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Tryckfrihetsförordningen
Ärvdabalken
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1. Kompletterande beslutanderätt (ordförandebeslut), vidaredelegation
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

1:1

Beslut i brådskande ärenden där
nämndens beslut inte kan avvaktas
Yttrande i ärenden till tillsynsmyndighet
där nämndens beslut inte kan avvaktas
Vidaredelegation av beslutanderätt i de
ärendegrupper FC har delegation
Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och ungdom
under 20 år
Beslut om medelbart omhändertagande
av den som är under 18 år om åtgärder
av behörig utländsk myndighet inte kan
avvaktas
Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden
Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge kan utövas när överenskommelse
inte kan nås med förälder eller
vårdnadshavare

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.
SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

6 kap. 39§ KL

1:2
1:3
1:4

1:5

1:6
1:7
1:8

SAN:s ordf.
FC

6 kap. 39 § KL
7 kap. 6 § KL

SAN:s ordf.

SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

6 § LVU

SAN:s ordf.

SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

6 a § LVU

SAN:s ordf.

SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.
SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.
SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

11 § 1 st. LVU

SAN:s ordf.
SAN:s ordf.
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Beslut om att den unges vistelseort inte
ska röjas för förälder eller
vårdnadshavare
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud

SAN:s ordf.

SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

14 § andra st. 2 p. LVU

SAN:s ordf.

27 § LVU

Beslut om tillfälligt utreseförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvakta
Beslut att begära handräckning för att
genomföra läkarundersökning
Beslut att begära handräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

SAN:s ordf.

SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.
SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.
SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.
SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

SAN:S v ordf.
SAN:S 2:e v ordf.

13 § LVM

- då IU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

SAN:s ordf.
SAN:s ordf.

SAN:s ordf.

2. Allmänna handlingar, lämnande av uppgifter
Ärendegrupp

Delegat

Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmänna handlingar till
enskild eller myndighet samt uppställande
av förbehåll i samband med utlämnande till
enskild

Områdeschef

Ersättare

31 d § LVU
43 § 1 p. LVU
43 § 2 p. LVU

Lagrum/Kommentar
2 kap. 14 § TF
6 kap. 2, 3 §§ OSL
10 kap. 3, 4 § 1 st. OSL
12 kap. 2 § 2 st. OSL
26 kap. 1, 5 §§ OSL
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2:3

2:4
2:5

2:6

2:7
2:8

2:9
2:10

2:11

2:12

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte
Informationsskyldighet i utlämningsärende
Sekretess för anmälare gentemot enskild
inom hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten
Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen
verksamhet inom hälso- och sjukvården
socialtjänsten
Polisanmälan brott som riktar sig mot
nämndens verksamhet
Beslut om polisanmälan av
brott som riktar sig mot enskild inom
verksamheten
Beslut om polisanmälan om misstanke om
vissa brott mot barn
Lämnande av uppgift till Polismyndigheten
för förebyggande, förhindrande eller
avbrytande av vissa brott
Lämnande av uppgift till Polismyndigheten
om ungdom under 18 år vid som behövs
för ett omedelbart polisiärt ingripande
Lämnande av uppgift om ett djur som är
nödvändig för ett ingripande av en
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FC

12 kap. 6 § SoL

Områdeschef
MAS
Enhetschef

8 kap. 3§ OSL
25 kap. 7 §
26 kap. 5 § OSL

Soc.sekr
bist.handl
ssk
arb.terapeut
Områdeschef

10 kap. 2 § OSL

10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Områdeschef

Sakkunnig
Sakkunnig

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 21-22 §§ OSL
10 kap. 18, 18 a-b §§ OSL, 10 kap. 19 § OSL

Sakkunnig

10 kap. 20 § OSL

Socialsekreterare

10 kap. 20 a § OSL, ”Lex Maja”
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2:13
2:14

2:16
2:17
2:18

2:19

Nr
3:1

kontrollmyndighet för djurskydd eller
Polismyndigheten
Lämnande av uppgift om misstanke om
terrorbrott m fl brott
Beslut om att lämna ut uppgifter om
totalförsvarspliktiga till
Rekryteringsmyndigheten
Utlämnande av uppgifter till
smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen
Underrättelse till åklagarmyndighet om att
någon som dömts till ungdomsvård,
ungdomstjänst eller ungdomsövervakning i
väsentlig grad underlåter att göra vad som
åligger honom eller henne
Anmälan till Folkhälsomyndigheten om att
något som tyder på att nya medel används
för missbruksändamål eller att ändringar
sker i missbruksmönster av kända medel

3. Allmänna ärenden

Ärendenummer

19/SAN/401

Områdeschef

Sida

11(37)

Områdeschef

10 kap. 22a, 23, 24 §§ OSL
Förundersökning anges i 10 kap. 25 §.
2 kap 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
och 3 kap 5 § förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt

Enhetschef

6 kap. 9 § Smittskyddslagen

Enhetschef

6 kap. 12 § Smittskyddslagen

Sakkunnig

12 kap 8 § SoL

Enhetschef

12 kap. 9 § SoL

Ärendegrupp

Delegat

Avvisande av ärende

Sakkunnig

Ersättare

Lagrum/Kommentar
Sökande har inte behörighet att ansöka
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3:2

Avskrivning av ärende

Sakkunnig

3:3

Beslut om begäran om överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun samt beslut i fråga om
mottagande av ärende från annan kommun
Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning av
ärende
Beslut om att överklaga IVO:S beslut till
förvaltningsdomstol angående överflyttning av
ärende
Yttrande angående planärenden
Fullmakt att företräda SAN i domstol eller hos
annan myndighet, samt beslut att utse ombud i
förvaltningsdomstol och allmän domstol
- i individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt FB
Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet

Enhetschef

Ansökan är återkallad, den sökande har avlidit
eller ärendet av andra skäl inte länge aktuellt
2 a kap. 10 § SoL

Områdeschef

2 a kap. 11 § SoL

Områdeschef

16 kap. 4 § 5p. § SoL

FC
Områdeschef

3 kap. 2 § SoL
10 kap. 2 § SoL

Enhetschef
Enhetschef

13 kap. 5 § SoL

FC

3:12

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Avskrivning av osäkra fordringar upp till en
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp
Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga
beslut
Avvisande av ombud

FC
Områdeschef
Enhetschef
Enhetschef

14 2 st § FL

3:13

Anmälan om behov av offentligt biträde

Soc.sekr

3 § Lag om offentligt biträde

3:4
3:5

3:6
3:7

3:8
3:9
3:10
3:11

Bitr FC

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Områdeschef

Page 89 of 143

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Nr

19/SAN/401

Sida

13(37)

4. Individ- och familjeomsorg (IFO) – yttrande till domstol, åklagarmyndighet, annan myndighet
Ärendegrupp

Delegat

Yttrande till allmän domstol och överlämnande till
vård
Yttrande till åklagarmyndighet

Sakkunnig

BrB 32 kap. 1 §

Sakkunnig

4:3

Lämnande av upplysningar* och förslag på åtgärder
till åklagare, domstol och frivårdsmyndighet

4:4

Beslut om avvisning av överklagande som inkommit
för sent
- om beslut av SAN eller IU

Soc.sekr
*handläggare,
assistent
Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef

11 § Lag med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare (LuL)
6 § Lag om särskild personutredning i
brottsmål

4:6

Beslut om ändring av överklagat beslut
- om beslut av SAN eller IU

Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef

4:7

Beslut om överklagande av beslut av myndighet eller
förvaltningsdomstol
- som är fattat av SAN eller IU
Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i
körkortsärenden
Yttrande till polismyndighet utan vårdnadshavares
medgivande för barn under 18 år

Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef
Soc.sekr

4:1
4:2

4:8
4:9

Ersättare

Soc. Sekr
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45 § FL
Överklagan ska inges till överinstansen
skyndsamt och senast inom en vecka (t ex
JO 2006/07 s. 312)
46 § FL
Överklagan ska inges till överinstansen
skyndsamt och senast inom en vecka (t ex
JO 2006/07 s. 312)
42 § FL

3 kap 8 § och 5 kap 2 §
körkortsförordningen
3 § 2 st. passförordningen

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401
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4:10

Yttrande vid ansökan om bostadsbidrag till familj där
barn vistas på institution eller i familjehem

Soc.sekr

10 § 3 st. lag om bostadsbidrag

4:11

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

Sakkunnig

46 § LVM

4:12

Yttrande till allmän domstol då den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård
Yttrande till överförmyndare

Sakkunnig

31:2 BrB

Soc.sekr
Biståndshandläggare
Soc.sekr

11 kap. 16 § 2 st. FB

Soc.sekr

5 kap 3 § 2 p.SoF

Sakkunnig

5 kap 3 § 3 p.SoF

Soc.sekr

11 kap. 16 § 2 st FB

4:13

4:14
4:15
4:16

4:17

Nr

Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av
god man/förvaltare
Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov
av god man/förvaltare inte längre föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndare om
förhållanden att barns egendom inte förvaltas på ett
betryggande sätt.
Yttrande till domstol om god man/förvaltare

5. IFO – försörjningsstöd
Ärendegrupp

Delegat

5 kap. 3 § 1 p. SoF

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

5:1
5:2

5:3
5:4
5:5
5:6

6:1
6:2

6:3
6:4

19/SAN/401

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer
Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens
riktlinjer
-upp till 30 % av basbeloppet
-över 30 % av basbeloppet
Beslut om försörjningsstöd med villkor om praktik
eller kompetenshöjande åtgärder
Beslut om vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om egnamedelsförvaltning

Soc.sekr

Beslut om högsta godtagbara boendekostnad utöver
riktlinjer

Sida

15(37)

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 SoL
4 kap. 2 § SoL

Sakkunnig
Enhetschef
Soc.sekr

4 kap. 4 § SoL

Soc.sekr

4 kap. 5 § SoL

Soc.sekr

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL

Beslut om att utredning rörande vuxna ska inledas.

Soc.sekr

11 kap. 1 § SoL

Beslut om att utredning inte ska inledas eller
inledd utredning läggs ner eller inte föranleder
åtgärd.
Beslut om bistånd i form av placering av vuxna i
familjehem
Beslut om ersättning till familjehem
- enligt SKR:s rekommendationer
- över SKR:s rekommendationer

Sakkunnig

6. IFO missbruksvård och övriga vuxna SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL
Aktuellt cirkulär SKR

Soc.sekr
Sakkunnig
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

6:5

6:9

Beslut om placering av vuxna på institution
-inom ramavtal
-utom ramavtal
Beslut om att avsluta placering av vuxna i
familjehem eller på institution mot den enskildes
vilja
-ifall IU:S beslut inte kan avvaktas
Kostnader i samband med placering på institution
eller familjehem
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om kontaktperson samt förordnande och
entledigande av kontaktperson samt beslut om
ersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.
– över SKR:S rekommendationer.
Beslut om socialt andrahandskontrakt

6:10

Beslut om tillhandahållande av jourlägenhet

6:11

Beslut om skyddat boende
-akut upp till 14 dagar
-längre än 14 dagar, inom ramavtal
-längre än 14 dagar, utom ramavtal
Beslut om akutboende
-upp till 14 dagar
-längre än 14 dagar

6:6

6:7

6:8

6:12

19/SAN/401

Sida

16(37)

4 kap. 1 § SoL
Enhetschef
IU
IU

4 kap. 1 § SoL

Ordf.
4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr.
Sakkunnig
4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Sakkunnig
Enhetschef
Soc sekr
Sakkunnig
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4 kap. 1 § SoL

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

6:13

6:14

7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
- Insatser som görs genom egen personal
- externa insatser inom ramavtal
- externa insatser utom ramavtal
Avslut av öppenvårdsinsatser mot den enskildes
vilja

7. IFO – barn och unga SoL

Beslut om att utredning rörande barn eller ungdom
ska inledas.

19/SAN/401

Sida

17(37)

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr, med minst 2
års erfarenhet
Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 2 § SoL

Enhetschef

11 kap. 2 § SoL

Beslut om uppföljning av ett barns situation när
utredning avslutats utan insats
Beslut om tillfällig placering av barn i familjehem

Sakkunnig

11 kap. 4 a § SoL

Sakkunnig

Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
i familjehem
Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
på HVB,
-inom ramavtal
-utom ramavtal

IU

4 kap. 1 §, 6 kap. 6 § 4 st. SoL
Högst två månader efter att
utredningen avslutats
4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 6 § SoL

Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.
Beslut att bedriva utredning utan vårdnadshavares
samtycke.
Förlängning av utredningstid efter 4 månader

11 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 SoL
Enhetschef
IU
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

7:9

7:10
7:11

7:12

7:13

7:14

7:15

7:16

Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
på stödboende
-inom ramavtal
-utom ramavtal
Beslut om att avsluta placering av barn/ungdom i
familjehem eller på institution mot den enskildes vilja
Beslut om uppföljning efter att en placering i ett
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har
upphört
Beslut om ersättning till familjehem enligt SKR:s
rekommendationer
- över SKR:s rekommendationer
Kostnader i samband med placering på
behandlingshem eller familjehem enligt riktlinjer
-utöver riktlinjer
Beslut om bistånd i form av sommarvistelse
-upp till 30 % av basbeloppet
- över 30 % av basbeloppet
Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om
ersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.
– över SKR:S rekommendationer.
Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård
och fostran i ett enskilt hem.

19/SAN/401

Sida

18(37)

4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 § SoL
Sakkunnig
Enhetschef
IU

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 4 b, 4c §§ SoL

Aktuellt cirkulär SKR
Avser familjehemmets socialsekreterare

Soc.sekr
Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr
Sakkunnig
4 kap. 1 § SoL
Sakkunnig
Enhetschef
4 kap. 1 § SoL
Aktuellt cirkulär SKR
Soc.sekr med minst 2
års erfarenhet
Sakkunnig
IU

6 kap. 6 § SoL. Kan ej delegeras tjm
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

19/SAN/401

Sida

19(37)

7:17

Övervägande rörande familjehemsvård

IU

6 kap. 8 § SoL, första st. Kan ej del tjm

7:18

Övervägande av överflyttning av vårdnad enl 6 kap. 8
§ FB
Anmälan till IVO om beslut om att placera barn eller
unga i ett familjehem om beslutet innebär att fler än
tre barn eller unga placeras i samma familjehem.
Beslut om eget boende ungdom

IU

6 kap. 8 § SoL, andra st. Kan ej del tjm

Soc.sekr

3 kap. 19 a § SoF

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL
I samråd med sakkunnig inom vuxen
4 kap. 1 § SoL

7:19

7:20
7:21

7:22

Nr
8:1
8:2
8:3

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
- Insatser som görs genom egen personal
- externa insatser inom ramavtal
- Externa insatser utom ramavtal
Beslut om öppenvårdsinsats (enligt punkt 7:21) för
barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke

Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef
Sakkunnig

8. Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU

3 kap. 6 a § SoL

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om medelbart omhändertagande av den som
är under 18 år om
1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan
avvaktas

IU

4 § LVU

IU
Se 1:4
IU
Se 1:5

6 § LVU
6 a § LVU
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

8:4
8:5
8:6
8:7
8:8

8:9

8:10

8:11
8:12
8:13
8:14

19/SAN/401

Sida

20(37)

Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka om
förlängning av utredningstiden
Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska
upphöra

Enhetschef

Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om medgivande
om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård
Beslut att fortsatt omhändertagande för tillfällig vård
ska upphöra
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1, 2 st. LVU

IU

9 a § LVU

IU

9 b § LVU

IU

11 § 1, 3 st. LVU

Se 1:6
IU

11 § 2, 3 st. LVU

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortf.
behövs
Omprövning om vård med stöd av 3§ LVU ska upphöra
Övervägande om överflyttning av vårdnad enligt 6
kap. 8 § FB
Övervägande om beslut beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st 1. och 2.
fortf behövs

SAN:s ordf

8 § LVU
SAN:s v ordf

9 § 3 st. LVU

SAN:s 2:e v ordf

Se 1:7
Soc.sekr med
minst 2 års
erfarenhet
IU

11 § 4 st LVU

13 § 1 st. LVU

IU

13 § 2 st. LVU

IU

13 § 3 st. LVU

IU

14 § 3 st. LVU

Page 97 of 143

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

19/SAN/401

Sida

21(37)

8.15

Beslut att vården ska upphöra

IU

21 § LVU

8:16

Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller
öppen behandling
Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande ska gälla

IU

22 § 1 st. LVU

IU

22 § 3 st. LVU

IU

22 § 3 st. LVU

8:19

Beslut om att förebyggande insats jml 22 § LVU ska
upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

IU

24 § LVU

8:20

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

IU

26 § 1 st. LVU

8:21

Beslut att flyttningsförbud ska upphöra

IU

26 § 2 st. LVU

8:22

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

IU
- se 1:10
IU

27 § LVU

Enhetschef

31 § LVU

IU

31b § LVU

8:26

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om att ansöka till förvaltningsrätten om
utreseförbud
Beslut om omprövning av utreseförbud

Enhetschef

31 c § 1 st. LVU

8:27

Beslut om upphörande av utreseförbud

Enhetschef

31c § 2 st. LVU

8:28

IU
Se 1:11
Enhetschef

31d § LVU.

8:29

Beslut om tillfälligt utreseförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud

8:30

Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud

IU

31i § LVU

8:17
8:18

8:23
8:24

8:25

30 § 2 st. LVU

31g 2 st. LVU
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

8:31
8:32

8:33

Nr
9:1

9:2
9:3
9:4

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats
för undersökningen
Beslut om begäran om biträde för att bereda läkaren
tillträde till den unges hem eller för att inställa den
unge till läkarundersökning
- då IU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut att begära polismyndighets biträde för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU
- då IU:s beslut ej kan avvaktas

19/SAN/401

Sida

22(37)

Sakkunnig

32 § 1 st. LVU

IU

43 § 1 p. LVU

se 1:12
IU

43 § 2 p. LVU

se 1:13

9. IFO - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Ärendegrupp

Delegat

- Beslut om att inleda utredning då nämnden fått
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda ngn
tvångsvård
- beslut om att utredning inte ska inledas
- beslut om att inledd utredning ska läggas ner eller
inte föranleda åtgärd
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om
tvångsvård enligt LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande
- då IU:s beslut ej kan avvaktas

- Soc. Sekr

Ersättare

Lagrum/Kommentar
7 § LVM

- enhetschef
- enhetschef
Sakkunnig

9 § LVM

IU

11 § LVM

IU
- se 1:14

13 § LVM

Page 99 of 143

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

9:5
9:6

Nr
10:1

10:2
10:3
10:4

10:5
10:6
10:7
10:8

Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att
föra missbrukare till läkarundersökning
Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse
till vårdinstitution

10.IFO - Ersättningar och avgifter

19/SAN/401

Sida

23(37)

Sakkunnig

45 § 1p. LVM

Soc.sekr

45 § 2p. LVM

Ärendegrupp

Delegat

Beslut om underhållsbidrag från förälder när
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på
institution
Framställan till Försäkringskassan (FK) om utbetalning
av underhållsstöd till annan än boförälder
Framställning till FK om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag
Framställan till CSN om ändrad betalningsmottagare
för utbetalning av studiebidrag

Soc.sekr
Handläggare

8 kap. 1 § 2 st. SoL

Handläggare
Assistent
Handläggare
Assistent
Soc.sekr
Handläggare
Assistent
IU

2 § Förordning (1996:1036) om
underhållsstöd
Socialförsäkringsbalk 106 kap. 6 §

Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätt
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8
kap 1§
Beslut om ersättning för uppehälle för vuxen som
vårdas på institution eller i familjehem

Ersättare

Lagrum/Kommentar

2 kap. 33 § studiestödsförordningen

Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef
Soc.sekr

9 kap. 1 § 1 st SoL
Får ej del tjm
9 kap. 1, 2 §§ SoL
9 kap. 4 § SoL
8 kap. 1 § 1 st SoL
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Nr

11. IFO – Familjerätt mm

19/SAN/401

24(37)

Ärendegrupp

Delegat
Handläggare
- Enhetschef
Handläggare

1 kap. 4, 9 §§ FB

11:2

Godkännande av faderskap eller föräldraskap
- i komplicerade ärenden
Beslut om att inleda faderskapsutredning

11:3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

Enhetschef

2 kap. 1 § FB

11:4

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

Enhetschef

3 kap. 5 § 2 st FB, 6 § 2 st, 8 § FB

11:5

Beslut om blodundersökning m.m. vid utredning av
faderskap
Godkännande av avtal vårdnad, boende, umgänge

Enhetschef

2 § kap. 6 § FB

Soc.sekr

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 a § 2 st FB

Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, boende,
umgänge
Inleda utredning om barns möjlighet till umgänge med
närstående
Inge yttrande till tingsrätten angående umgängesstöd

Soc.sekr

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 § FB

Soc.sekr.

6 kap. 15 a § 2 st. FB

Soc.sekr

6 kap. 15 c § 2 st. FB

Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge
efter rättens beslut om umgängesstöd
Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden
Utredning och upplysning i vårdnads- eller
umgängesärende

Soc.sekr.

6 kap. 15 c § 3 st. FB

Sakk soc.sekr

6 kap. 19 § 3 st FB

Soc.sekr

6 kap. 19 § FB

11:1

11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12

Ersättare

Sida

Lagrum/Kommentar

2 kap. 1 § FB
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

11.13

19/SAN/401

Sida

25(37)

Socialsekreterare

6 kap. 20 § FB

Soc.sekr

7 kap. 7 § 2 st FB

11:15

Upplysning inför interimistiskt beslut om vårdnad,
boende, umgänge, sk snabbupplysning
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp eller för längre period än tre månader
Beslut att utse utredare i mål om adoption

Sakkunnig

4 kap. 14 § FB

11:16

Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption.

IU

6 kap. 12 § SoL Ej delegerbart tjm

11:17

Återkallelse av medgivande till adoption.

IU

6 kap. 13 SoL Ej delegerbart tjm

11:18

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
- vid samtycke.
- ej samtycke.
Beslut om att till tingsrätt anmäla behov av åtgärd i
fråga om vårdnad, förmyndarskap eller
målsägandebiträde
Yttrande till domstol angående namnbyte

11:14

11:19

11:20

Nr

12. Dödsbo mm

6 kap 13 § SoL
Soc sekr
IU
Soc.sekr

5 kap. 2 § socialtjänstförordningen, SoF

Socialsekreterare

45 Och 46 §§ Namnlagen

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

12:1

Dödsboanmälan

Handläggare

20 kap. 8a § Ärvdabalken ÄB

12:2

Tillfällig förvaltning samt avveckling av dödsboet

Handläggare

18 kap. 2 § 2 st. ÄB

12:3

Beslut om att ordna gravsättning

Handläggare

5 kap. 2 § Begravningslagen
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Lagrum/Kommentar

Datum

2020-09-30

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

26(37)

13. Vård och omsorg – enskilda ärenden
Nr

Ärendegrupp

Delegat

13:1

Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

-bist.handl
-handläggare
-sakkunnig
Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL

13:5

Beslut om att inleda eller inte inleda utredning vid
anmälan
Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.
Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om bistånd i form av särskilt boende för service
och omvårdnad av äldre (5 kap. 5 § SoL)
Var verkställighet av boende (5 kap. 5 § SoL) ska ske

4 kap. 1 § SoL

13:6

Beslut om servicelägenhet för äldre

Platskoordinator
Handläggare

13:7

Var verkställighet av servicelägenhet ska ske

Enhetschef

13:8

Bist.handl
Handläggare
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

13:9

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service
för funktionsnedsatta (5 kap. 7 § SoL)
Var verkställighet av boende (5 kap. 7 § SoL) ska ske

13:10

Beslut om boendestöd

4 kap. 1 § SoL

13:11

Beslut om bistånd i form av
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats.

Bist.handl
Handläggare
Bist.handl
Handläggare

13:2
13:3

13:4

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
Beslut bör fattas om vilka insatser utöver
boendet som ska tillkomma
4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

13:12
13:13

Var verkställighet av 4 kap 1 § SoL i form av
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats ska ske.
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

13:14

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice

13:15

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

13.16

Beslut om bistånd i form av mattjänst

13:17

Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i annan
kommun/annan vårdgivare
Beslut om bistånd i form av kontaktperson
-vuxna
-barn
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson, samt arvode och omkostnadsersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.

13:18

13:19

13:20

– över SKR:S rekommendationer.
Beslut med anledning av ansökan om insatser i en
annan kommun enligt 4 kap. 1 § SoL
-vuxna
-barn

19/SAN/401

Platskoordinator
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl

Sida

27(37)

4 kap. 1 § SoL
Ej överklagbart
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

IU
4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Bist. handl
Se aktuellt formulär från SKR
-handläggare
-biståndshandl.
-sakkunnig
2 a kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Bist.handl
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Datum

2020-09-30

Nr

14. Hälso- och sjukvård

Ärendenummer

Ärendegrupp

Delegat

14:1

Beslut om anmälan till Ivo enligt lex Maria

14:2

Beslut om särskilda hjälpmedel

14:3

Besluta om förskrivningsrätt

MAS, medicinskt
ansvarig
sjuksköterska
Arb.terapeut med
budget- och
verksamhetsansv
ar tekniska
hjälpmedel
MAS

14:4

Förskrivningsrätt medicintekniska hjälpmedel

Arb.terapeut

Nr
15:1

15. Ersättning
Ärendegrupp

Sida

19/SAN/401

Delegat

28(37)

Ersättare

Lagrum/Kommentar
3 kap 5§ Patientsäkerhetslagen
2010:659
SOSFS 2008:1 socialstyrelsens föreskrift
om användningen av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
I samråd med områdeschef
SOSFS 2008:1 socialstyrelsens föreskrift
om användningen av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
SOSFS 2008:1 socialstyrelsens föreskrift
om användningen av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
I enlighet med Hallsbergs kommuns
riktlinjer

Ersättare

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada Enhetschef
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp
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Lagrum/Kommentar

Datum

2020-09-30

Nr
16:1
16:2

Nr
17:1

16. Övrigt vård och omsorg

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

Ärendegrupp

Delegat

Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av god
man/förvaltare
Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov av
god man/förvaltare inte längre föreligger

Bist.handl
Enhetschef
Handläggare
Enhetschef

29(37)

Ersättare

17. Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS
Ärendegrupp

Delegat

Beslut om personkretstillhörighet
-vuxna
-barn

Handläggare
Bist.handl

Lagrum/Kommentar
5 kap. 3 § socialtjänstförordningen
5 kap. 3 § socialtjänstförordningen

Ersättare

Kommentar

17:2

Beslut om biträde av personlig assistent

Handläggare
Bist.handl

17:3

Bist.handl
Bist.handl

7 § och 9 § 2 p LSS

17:5

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov
Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
personlig assistent/sjuklön
Beslut om ledsagarservice

1 och 7 §§ LSS
Beslut om personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av beslut om
insats enligt 9 § LSS.
7 § och 9 § 2 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 2 p LSS

Handläggare
Bist.handl

17:6

Beslut om ersättning till ledsagare

Handläggare
Bist.handl

7 § och 9 § 3 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 3 p LSS
Enligt kommunens riktlinjer

17:4
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

19/SAN/401

30(37)

Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 4 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 4 p LSS

17:7

Beslut om kontaktperson

17:7:1

17:8

Beslut om ersättning till kontaktperson
-enligt SKR:s riktlinjer
-över SKR:s riktlinjer
Beslut om avlösarservice i hemmet

17:9

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Handläggare
Bist.handl

17:10

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar

Bist.handl
IU

7 § och 9 § 6 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna
7 § och 9 § 7 p LSS
Inom IFO
7 § och 9 § 8 p LSS

Beslut om boende för barn och ungdomar i bostad med
särskild service
Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service
etc.
Beslut om verkställighet om boende för vuxna med
särskild service etc
-inom kommunen
-köp av plats
Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Bist.handl

7 § och 9 § 8 p LSS

Handl,
Bist.handl

7 § och 9 § 9 p LSS

17:11
17:12
17:13
17:14

17:15

Handläggare
Bist.handl

Sida

Bist.handl
Enhetschef
Bist.handl

Enhetschef
IU
Handläggare,
Bist.handl
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7 § och 9 § 5 p LSS

7 § och 9 § 10 p LSS
Personkrets 1 och 2

Datum

2020-09-30

17:16

Ärendenummer

19/SAN/401

17:17

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan
person än den som är berättigad till insatsen
Beslut om upphörande av insats enligt LSS

17:18

Beslut om återbetalningsskyldighet av assistansersättning

Handläggare,
Bist.handl
Områdeschef

17:19

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person
som inte är bosatt i kommunen

Handläggare,
Bist.handl,

17:20

Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt
besök i kommunen och beslut om insatser enligt LSS

Handläggare,
Bist.handl

17:21

Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig
assistans till Försäkringskassan

Bist.handl

17:22

Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av
LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man

17:23

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare
eller god man inte längre behövs

Handläggare,
Bist.handl,
Enhetschef
Handläggare
Bist.handl,
Enhetschef

Sida

31(37)

Enhetschef

11 § LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
12 § LSS
16 § 2 st. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna..
16 § 4 st. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
15 § 8 p. LSS
Gäller under förutsättning att den enskilde
ansökt om personlig assistans enligt LSS,
inte enligt SoL.
15 § 6 p. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
15 § 6 p. LSS
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Datum

2020-09-30

Nr

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

32(37)

18. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)
Mottagning av flyktingar och deras anhöriga, Lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

18:1

Samtal med länsstyrelsen om kommuntal.

Kommunchef

18:2

Beslut om bostad

Enhetschef

18:3

Beslut om inredning

Enhetschef

18:4

Beslut om bankkort

Socialsekreterare

18:5

Anmälan om placering i förskola, skola

Flyktingvägledare

18:6

Flyktingvägledare

3, 4 §§ Folkbokföringslagen

18:7

Anmälan om inflyttad person till Skatteverket och
Försäkringskassan
Beslut om ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

18:8

Ansökan om ersättning från Migrationsverket

16, 17 Förordning (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m

18:9

Verkställighet av anvisning om arbetsträning, praktik.

Administrativ
assistent,
handläggare
Arbetskonsulent

18:10

Verkställighet av anvisning om nystartsjobb

Arbetskonsulent

18:11

Verkställighet av anvisning om lönebidrag

Arbetskonsulent

18:12

Verkställighet av extratjänst/ introduktionsjobb

Enhetschef

6 § Förordning (2016:39) om mottagande av
vissa nyanlända invandrare för bosättning
4 kap 1 § SoL
Flyktingvägled
are
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4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

3 § Förordning om jobb- och
utvecklingsgarantin
3-8 §§ Förordning om stöd för nystartsjobb
15 § Förordning om särskilda insatser för
personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga
3 § Förordning om särskilt anställningsstöd

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

18:13

Verkställighet av insats från socialtjänsten

18:14

Verkställighet av insats från LSS

18:15

Verkställighet av praktik för ungdomar

18:16
18:17

Nr

Sida

19/SAN/401

33(37)

Arbetskonsulent,
ungdomskonsule
nt
Arbetskonsulent

4 kap. 4 § SoL

1§ Förordning om jobbgaranti för ungdomar

Verkställighet av ungdomstjänst

Ungdomskonsule
nt,
socialsekreterare
Arbetsledare

Verkställighet av samhällstjänst

Arbetsledare

Enligt 3 kap 1 § Förordning (1998:642) om
verkställighet av frivårdspåföljder

19. Tobak och liknande produkter
Tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter

9 § punkt 10. LSS

5 kap. 1 b § SoL

Ärendegrupp

Delegat

19:1

Besked att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning

Tjänsteman

19:2

Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning efter
ansökan från konkursbo
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när
tillståndet inte längre nyttjas
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när
- tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som
gäller för tillståndsmeddelande

Tjänsteman

5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande
produkter
5 kap. 9 §

Tjänsteman

7 kap. 10 § 1 p.

SAN

7 kap. 10 § 2, 3, 4 p.

19:3
19:4

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

Datum

2020-09-30

19:5
19:6
19:7
19:8

Nr
20:1
20:2
20:3
20:4
20:5

- det förekommit brottslig verksamhet på
försäljningsstället med tillståndshavarens vetskap
- tillståndshavaren meddelats varning utan att
förhållandet som föranlett varningen rättats till
Beslut om att meddela varning avseende
tobaksförsäljning
Beslut att meddela förbud avseende elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut att meddela varning avseende elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Begäran att få in upplysningar, handlingar, varuprover
och liknande

20. Alkohollag Alkoholtillstånd

Ärendenummer

34(37)

Tjänsteman

7 kap. 11 §

Tjänsteman

7 kap. 13 §

Tjänsteman

7 kap. 13 §

Tjänsteman

7 kap. 17 §

Ärendegrupp

Delegat

Beslut att pröva lämplighet av egentillsynsprogram för
folköl
Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

Beslut om serveringstillstånd till allmänheten under
enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle
Beslut om utökat serveringstillstånd till allmänheten
(utökad serveringsyta)
Beslut om serveringstillstånd till förening, företag eller
annat slutet sällskap under enstaka tidsperiod eller
enstaka tillfälle

Sida

19/SAN/401

Ersättare
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Lagrum/Kommentar
5 kap. 5 § 3 st. Alkohollag
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

20:6

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd

20:7

Ändring av serveringstid inom normtid

20:8

Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan
tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket
Begäran av biträde av polismyndighet för utövande av
tillsyn
Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse

20:9
20:10
20:11

20:12

Framställan till tillståndshavare om
- tillträde till driftställe
- tillhandahavande av handlingar som rör verksamheten
- att biträda vid tillsyn
- utlämnande av varuprover
- tillgång till verksamhetsredovisning
Beslut att meddela tillståndshavare erinran eller varning

20:13

Beslut att återkalla serveringstillstånd
- då nämndens beslut inte kan avvaktas

20:14

Beslut om överklagande av beslut av förvaltningsdomstol

20:15

Avvisning av för sent inkommet överklagande

19/SAN/401

Sida

35(37)

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

8 kap. 2 §

SAN

9 kap. 17 §

SAN
SAN:s
ordförande
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

9 kap. 18 § 1, 2,3 p.
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8 kap. 19 §
9 kap. 8 §
9 kap. 9 §
9 kap. 12 § 2 st.
Behandlas med förtur
9 kap. 13 §

42 § FL (2017:900)
45 § FL

Datum

2020-09-30

20:16

Beslut om ändring av beslutet
-om beslutet fattats av SAN eller IU

20:17

Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagat beslut
samt överlämnande av handlingar i ärendet
-om beslut fattats av SAN eller IU

20:18

Beslut att begära inhibition
-om beslut fatats av SAN eller IU

20:19

Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund av att
tillståndet inte längre utnyttjas
Beslut att förordna extra tillsynspersonal

20:20

Nr
21:1
21:2
21:3
21:4
21:5
21:6
21:7

21.Personaladministrativa ärenden

Ärendegrupp
Anställning av områdeschef
Anställning av enhetschef
Anställning av tillsvidareanställd personal, utöver
dem som anges i förteckningen
Beslut om beredskapsanställning
Omplacering eller förflyttning
Beslut om arbetsrättsliga disciplinåtgärder
Beslut om uppsägning av personliga skäl

Ärendenummer

19/SAN/401

Sida

36(37)

Alkoholhandläggare
Enhetschef
Alkoholhandläggare

46 § FL

45 § FL Överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast inom
en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)46 § FL

Enhetschef
Alkoholhandläggare
Enhetschef
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

28 § FPL

9 kap. 18 § 1 p. Alkohollagen

Delegat
FC
Områdeschef
Enhetschef

Ersättare

Enhetschef (AMI)
Respektive chef
FC
FC

Områdeschef
FC
Personalchef
Personalchef

Lagrum/Kommentar

FC
Områdeschef
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Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

21:8
21:9

19/SAN/401

Sida

37(37)

FC
FC

Personalchef
Personalchef

Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef

FC
Respektive chef
Respektive c-6hef

Personalchef
FC
Personalchef

Efter samråd med personalavdelningen

Personalchef

FC

FC

Personalchef

21:15
21:16

Beslut om uppsägning vid arbetsbrist
Beslut om avstängning, med eller utan
avlöningsförmåner
Beslut om avslutande av anställning
Beslut om entledigande av anställning
Lönesättning vid nyanställning och ordinarie
löneöversyn
Beslut om löneförändringar som inte har samband
med ordinarie löneöversyn
Arvoden till uppdragstagare, utöver dem som anges i
förteckningen
Lönetillägg
Ändring av befattningsbenämning

FC
Respektive chef

Personalchef

21:17

Nya befattningsbeskrivningar

Respektive chef

21:18
21:19

Tjänstledighet utan lön
Tjänstledighet med lön (med undantag för beslut
som fattas av kommunstyrelsefunktion)
Medgivande om förkortad uppsägningstid på
arbetstagares begäran
Beslut om anhöriganställning

Respektive chef
Respektive chef

21:10
21:11
21:12
21:13
21:14

21:20
21:21

Efter samråd med personalavdelningen

Efter godkännande från
personalavdelningen
Efter godkännande från
personalavdelningen

Respektive chef
Områdeschef
hemtjänst

Ska tillämpas mycket restriktivt och
enbart då kommunens egen
organisation inte kan tillgodose den
enskildes behov
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Återrapportering ekonomiskt bistånd för
perioden september - november 2020
15
20/SAN/81
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 3

Dnr:

Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden september 2020november 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

Det har inte hänt någon förändring sedan föregående återrapportering kring vilken målgrupp som är
den grupp som erhåller försörjningsstöd mest. Denna grupp är arbetslösa utan andra inkomster.
Exempelvis kan det vara en person med språksvårigheter eller personer med andra fysiska och
psykiska svårigheter. Dessa personer har svårt 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. Vidare för socialsekreterare en ständig dialog mellan vården, socialtjänst och
arbetsmarknadsenhet för att i största möjliga mån anpassa arbetsuppgifterna för den enskilde.
Individ- och familjeomsorgen har märkt en skillnad och försämring under 2019 och större delen av
2020 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 uppfattning är att arbetslösa
personer inte får det stöd från Arbetsförmedlingen som de behöver för att kunna söka arbete på
egen hand. Detta medför ett större ansvar på socialsekreterare som måste informera och stötta den
enskilde i sin jobbsökaraktivitet.
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 större delen
av året. Flera av socialtjänstens samverkanspartners avseende praktikverksamhet har utifrån
rådande omständigheter haft intagningsstopp på deltagare, vissa av dessa verksamheter har ställt
om för att bättre kunna ta emot deltagare och vidare arbete fortsätter kring detta. Under större
delen av året har SFI haft hemstudier. Detta kan ha medfört en fördröjning av kunskaper inom det
svenska språket och därmed kan personer med språksvårigheter fördröjt sina möjligheter att komma
ut på svenska arbetsmarknaden.
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 sådan ersättning. Många av de
sjukskrivna har även fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning. Socialsekreterarna
arbetar med att samordna insatser tillsammans med sjukvården och arbetsmarknadsenheten för att
möjliggöra för dessa personer att komma ut i arbete eller arbetsprövning för att kunna erhålla annan
ersättning om de har rätt till det.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 3

Dnr:

Ytterligare en målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd är familjer som har någon form av
ersättning, antingen etableringsersättning eller föräldrapenning. Dessa familjer består vanligtvis av
flera barn vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja 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. Socialsekreterarna är i uppstarten med att utforma ett arbetssätt där barn ska
synliggöras mera och större fokus på barns bästa utifrån den artiklar som framkommer i
Barnkonventionen ska framgå.
Det finns även människor som av olika sociala skäl uppbär ekonomiskt bistånd. De kan exempelvis
vara utsatta för våld av närstående eller stå långt ifrån arbetsmarknaden och inte ha rätt till annan
ersättning, exempelvis högfungerande personer inom LSS-kretsen.
Personer som genomgår vård och behandling för exempelvis missbruk uppbär också ekonomiskt
bistånd i vissa fall. Socialsekreterarna bedömer att den närmsta vägen till egen försörjning är att
fullfölja behandlingen för sitt missbruk. De arbetar även med att det ska finnas en tydlig planering för
personen där denne på sikt ska komma ut i praktik/arbete genom kommunens arbetsmarknadsenhet
för att närma sig målet självförsörjning.
Beslutsorsaker ekonomiskt bistånd under perioden september 2020 till november 2020
Under perioden 200901–201131 har följande beslutsorsaker föranlett ekonomiskt bistånd:
Arbetslös utan ersättning

242 beslut (88 personer)

Arbetslös otillräcklig inkomst

74 beslut (39 personer)

Arbetshinder sociala skäl

28 beslut (15 personer)

Arbetar deltid otillräcklig inkomst

2 beslut (2 personer)

Etablering otillräcklig inkomst

6 beslut (3 personer)

Etablering väntar på inkomst

0 beslut (0 personer)

Föräldrapenning otillräcklig inkomst

14 beslut (5 personer)

Föräldrapenning väntar på inkomst

1 beslut (1 personer)

Sjukskriven utan inkomst

101 beslut (37 personer)

Sjukskriven otillräcklig inkomst

1 beslut (1 personer)

Vård och behandling

4 beslut (2 personer)

Aktivitetsersättning/sjukersättning

1 beslut (1 personer)

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Statistik individ- och familjeomsorgen november 2020
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen oktober 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.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen november 2020.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Statistik IFO jan-nov 2020
Statistik IFO mars-dec 2019
Statistik IFO jan-feb 2019
Statistik IFO 2017-2018
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2020
Vuxna

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

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Antal insatser om ekonomiskt bistånd
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan)
Anmälningar vuxen
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd)

218
43
17
6

222
22
16
8

215
28
13
7

224
29
22
4

201
30
16
3

201
42
11
2

213
35
12
2

212
24
13
10

224
29
28
8

204
26
22
7

197
28
14
1

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Ansökningar
Anmälningar
Inledda utredningar
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid
Försenade omprövningar/överväganden
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa
Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro
Orsak oro för barn och ungdom – våld
Hur inkom anmälan?
Anhörig
Anonym
Den enskilde
Domstol
Egen förvaltning
God man/förvaltare
HVB/famlljehem
IVO (inspektionen för vård och omsorg)
Kriminalvård
Migrationsverket
Polis
Privatperson
Sjukvården
Skola/förskola
Åklagare
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun)

8
116
37
63
0

16
111
32
72
0

6
129
27
80
0

5
97
22
79
0

4
89
21
84
0

15
109
22
41
0

10
77
18
35
5

7
96
36
15
0

15
95
29
5
0

5
98
31
6
0

9
84
38
8
0

100
1101
313
488
5

61
15
18
9

48
20
18
9

60
21
24
8

50
12
10
7

41
28
4
4

72
18
5
2

49
8
11
0

57
13
13
0

13

16

16

18

12

12

9

13

39
28
15
0
2
11

31
25
17
1
1
23

24
21
6
6
5
22

532
209
141
46
8
165

8
11
0
0
11
0
0
0
2
2
16
6
23
24
0
13

7
6
1
0
11
0
0
0
1
1
23
1
16
25
0
19

5
10
1
0
7
0
0
0
0
0
36
1
19
36
0
14

3
3
3
0
3
0
0
0
0
4
17
9
12
21
0
22

9
1
0
0
6
0
0
0
2
0
26
8
9
18
0
10

21
2
6
0
8
0
0
0
0
0
16
5
9
26
0
16

14
13
0
0
6
0
0
0
0
0
14
0
9
0
0
21

9
6
3
0
0
0
0
0
7
0
19
0
18
13
0
21

7
1
1
0
12
0
0
0
0
0
24
1
4
28
0
17

12
13
3
0
6
0
0
0
0
0
20
3
10
21
0
10

2
6
4
0
5
0
0
0
0
0
14
6
17
26
0
4

97
72
22
0
75
0
0
0
12
7
225
40
146
238
0
167
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2019
Vuxna

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

Jan

Feb

149
47
23
6

Antal insatser om ekonomiskt bistånd
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan)
Anmälningar vuxen
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd)

Barn- och unga
Ansökningar
Anmälningar
Inledda utredningar
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid
Försenade omprövningar/överväganden
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa
Orsak oro för barn och ungdom – våld
Hur inkom anmälan?
Anhörig
Annan kommun
Anonym
Den enskilde
Domstol
Egen förvaltning
God man/förvaltare
HVB/famlljehem
IVO (inspektionen för vård och omsorg)
Kriminalvård
Migrationsverket
Polis
Privatperson
Sjukvården
Skola/förskola
Åklagare
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun)

Mars April

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

175
32
23
7

177
37
11
8

173
31
3
3

169
30
6
1

171
33
22
8

175
40
9
7

182
50
15
6

201
35
16
4

1735
363
149
53

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

9
115
47
73
0

19
81
31
69
0

9
103
23
117
0

7
72
22
114
1

3
84
28
71
1

6
72
29
60
0

9
95
33
51
0

15
108
39
47
0

9
96
38
57
0

97
923
330
738
2

47
12
14
7
35

35
11
18
4
13

46
14
23
9
11

40
5
14
6
7

53
6
8
0
17

29
11
9
8
15

37
22
18
2
16

53
27
14
1
13

39
27
8
2
20

379
135
126
39
147

10
4
4
1
0
14
0
2
0
1
0
23
3
8
45
0
0

7
6
2
0
0
3
0
0
0
0
0
10
2
13
38
0
0

9
10
4
0
0
9
0
0
0
0
0
21
2
14
21
0
13

2
22
4
1
0
8
0
0
0
0
0
12
2
16
1
0
4

9

5

3

1

5

4
0
0
11
0
0
0
7
3
16
2
4
12
0
16

6
0
0
7
0
0
0
0
0
11
0
12
21
0
10

0
0
0
7
0
0
0
3
0
12
4
21
33
0
12

1
0
0
6
0
0
0
0
0
25
6
14
32
0
23

7
0
0
7
1
0
0
0
1
24
0
17
26
0
8

51
42
32
2
0
72
1
2
0
11
4
154
21
119
229
0
86

163
28
21
3

Mars April
11
97
40
79
0
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(ej

ek. biständ)

'

6

(ej

ek. biständ)

3

April

2

7

6
10

Mars
17
104

9
7

14

Inledda utredningar

Avslutade utredningar

41

73
27
32
49

64
33

Anmälningar

med 90 dgr

7

3

32
62

61

10

1

0

5

52
19
23
65

5

21

13
42
25
62
1

7

Mai

10

29
23
25
20

7

31

28
28
24

34
37
24

Mai

24
24

April

1

Mars

1

24
86

Feb

Feb

utredn.tid

59

69
26
33
89
5

7

Antal utredningar

‘

6
63
38
16
84

5

5
31

11

April

Mars

Feb
69
22
22
99
0

Mai

7

2

9

7

3

3
7
8

7

16
6
7
21

30
29
26

7

Side

37
32
20
56

11

Juni

23
26
23
30
4
5
3

Juni

'

1

55
25
37
55

5

Juli

3
4

6

12

10

24
25

Juli

27
97
0

12

61

2

72
25
37
98
0

Juli

10

10

6

12

23
26
25

Juli

7

]

skäl

Juni

5

7

6

23
24

15
18

Mail Juni

10

31

27

29
25
15
4

31

April

21

25
25
35

[

Mars

Feb

Jan

]

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Vuxna

2017

Jan
33
26
26
9
8
6
8

91

Antal utredningar

utredn.tid

Jan
5
55
25
33

4
5

3

Försenade omprövningar/överväganden

med 90 dgr

Avslutade utredningar

Inledda utredningar

Anmälningar

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

36
39
37
10

(nyansökan)

Jan

ek. biständ

Vuxna
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3
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30
23
37

Sept
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2
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4
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7

3

Aug

13
15
7
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26
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8
9

!

3

29
27
16
14
4
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"

38

18

47
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10
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20
10
8
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30
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Okt

1

14
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39
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7
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9
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[
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73

S:a

Implementering av projekt ALL IN – Hallsbergs
kommun
17
20/SAN/340
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Implementering av projekt ALL IN – Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning

Information om avslutat projekt ALL IN samt planering för implementering i ordinarie verksamhet på
arbetsmarknad- och integrationsenheten.

Förslag till beslut

- Att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet

Målbild vid implementering av projekt ALL IN
Hallsbergs kommun har en gemensam målbild rörande implementering av framgångarna med ALL IN
- från politisk organisation, social- och arbetsmarknadsnämnden och dess verkställande
verksamheter exempelvis vuxenenheten, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten. Målet för
projektet går i linje med politikens mål, det vill säga att kommuninvånare med arbetsförmåga och
som uppbär försörjningsstöd ska vara självförsörjande inom 6 månader.
Den gemensamma målbilden är den snabbaste vägen till försörjning genom eget lönearbete eller
studier. Det är den gemensamma drivkraften i Hallsbergs kommun som har varit en framgångsfaktor
som har gjort att ALL IN har kunnat möta upp deltagarnas behov av stöd. Projektet är implementerat
i första linjeorganisation genom att förstå projektets vinster, ha kunskapen och viljan att tillämpa den
i praktiken, samt förmågan att leda och arbeta i förändring.

Metod - Komplexa problem kan ha enkla lösningar – ”Vill du – vill vi!”
Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar, men många av landets kommuner har en
arbetsmarknadsenhet för att hantera arbetslösheten på lokal nivå. Med arbetslösheten följer, för
vissa arbetssökande, en belastning av den offentliga konsumtionen genom ekonomiskt bistånd. Det
är myndigheter i samverkan, utförare av arbetsmarknadsinsatser och en arbetssökande. Ekvationen
kan te sig komplex, men lösningen kan vara enkel. Metoden sker i mötet med deltagarna då de är
experter på sin livssituation. Det som har varit framgången för projektet är en oskriven agenda för
uppdraget. Uppmaningen till deltagaren är: ”Vill du – vill vi!”.
Arbetssättet är under året implementerat till viss del i ordinarie verksamhet, det vill säga på
kommunens arbetsmarknadsenhet och på vuxenenheten, individ- och familjeomsorgen.
De hinder som exempelvis uppmärksammats är att socialtjänstens vuxenenhet och handläggning av
ekonomiskt bistånd har socialtjänstlagen att förhålla sig till samt har riktlinjer beslutade av social- och
arbetsmarknadsnämnden, men dessa hinder har i många fall kunnat överbyggas i projektet. Det har
kunnat ske genom målbilden och drivkraften att hitta individuella lösningar. Kan man vara mer
generös med en månadsbiljett till bussen om det leder till ett arbete? Kan arbetsmarknadsenheten
ombesörja ett truckkort som gör att deltagaren får en anställning? Det handlar främst om
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deltagarens motivation att vilja ändra sin livssituation som möjliggör gynnsamma villkor både vad
gäller myndighetsbeslut och förmåner samt en vilja att omfördela ett budgetanslag till individuellt
anpassade satsningar. Det effektiviseringsarbete som nu följer handlar om att frigöra resurser för de
som vill, snarare än de som behöver.

Gynnsam arbetsmarknad – utbud- och efterfrågan
Under projekttidens gång har det varit en gynnsam arbetsmarknad, vilken gör målet ännu tydligare;
att matcha den arbetskraftsresurs som finns med lediga tjänster på arbetsmarknaden. Synliga
hållplatser har byggts bort under projektets gång och de har vid ett par tillfällen berott på låga
förväntningar hos medarbetare och deltagare. Näringslivskontakterna hos arbetskonsulenterna är
ofta personliga och delar av dessa är överförda till arbetsmarknadsenheten. Dock är
tillvägagångssättet det viktiga; att i de flesta fall matcha deltagaren direkt mot arbetsmarknaden
utan ”hållplatser” på en arbetsmarknadsenhet eller en ”cykelkurs”. Fokus är inte stegvisa
förflyttningar för deltagaren utan en gemensam målbild för all samordning tillsammans med
deltagaren.

Fakta ur verkligheten projekt ALL IN
ALL IN har haft 84 stycken deltagare sedan starten i mars 2018 tills dess att projektet avslutades den
30 september 2020. Av dessa deltagare har 34 stycken gått ut till egen försörjning samt 9 stycken har
gått till utbildning. Efter september 2020 har ytterligare 5 stycken deltagare gått ut i arbete. Dessa
deltagare har fått arbete efter projektets slut.
Hur har vi i projektet jobbat med att få ut så många till egen försörjning? Detta har skett genom
praktik, utbildning och jobb.
Ett exempel är: En deltagare som kom till ett första möte med arbetskonsulent på ALL IN med en
dröm om att få ett eget boende, komma från sitt missbruk, komma på rätt väg igen - hen hade tur.
Arbetskonsulenten sa till deltagaren. ”Det här är din chans, ta den för den kommer inte igen”. Det var
lite fram och tillbaka ett tag, men hen kom tillbaka igen. Arbetskonsulenten hjälpte till så deltagaren
fick egen bostad, hjälp med flyttlasset och bort från missbruksvännen som hen bodde med. Idag är
hen en förebild för ALL IN. Hen har idag jobb, egen lägenhet och snart körkort som har bekostats av
ALL IN projektet.
Det finns så klart några deltagare som vi inte kunnat hjälpa till sysselsättning och egen försörjning i
projektet. Några av anledningarna till detta var att dessa deltagare inte var mottagliga för vårt sätt
att arbeta och de var inte färdiga med det bagage som de bar med sig. I projektet har vi har varit
tydliga med vart vi ville att deltagarna skulle gå och det var snabbaste vägen ut till arbete. Inga
hållplatser på vägen.
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Framgångsfaktorer – resultat
-

-

-

Deltagare som har viljan att förändra sin livssituation!
ALL IN – som idé är kompetensförsörjning!
Arbetskonsulenter med målstyrningen att arbetslösa kommunmedborgare ska nå
egenförsörjning, alternativt studier, samt motivera till gynnsamma förändringar hos
deltagare – ”Det här är din chans!”
Kundanpassad samverkan i kommunen och gemensam målbild – ”Alla som kan jobba, ska
jobba!”
Viljestyrning hos ett tydligt ledarskap i kommunen
Ett näringsliv som har behov av arbetskraft, en deltagare som vill och en kommun som
stöttar upp med matchningen av deltagare till arbete eller studier
Förslag att avsätta en pott från befintlig budget om 100 tkr beroende på ramtilldelning från
och med 2021 för att möjliggöra budgetanslag till individuellt anpassade satsningar i
implementeringen av arbetsmetoden ALL IN
Arbeta med att utveckla rutiner så att alla arbetskonsulenter i sin roll på arbetsmarknad- och
integrationsenheten arbetar på ett liknande sätt med hög grad av samverkan
Återrapportera resultatet av implementeringsarbetet med ALL IN till social- och
arbetsmarknadsnämnden i mars månad 2021

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef
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Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS)
Ärendebeskrivning

Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) för år 2020/2021.

Förslag till beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnden antar reviderade riktlinjer för bistånd enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) för 2020/2021.

Ärendet

Riktlinjer bör revideras årligen för att innehållet ska hållas uppdaterat med verksamhets- och
lagförändringar. Riktlinjerna för handläggning av bistånd enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) är nu uppdaterade för verksamhetsår 2020/2021.
Riktlinjerna innefattar bland annat relevant lagstiftning, information om insatser, barnperspektiv,
handläggningsförfarande. Riktlinjer har vid revideringen anpassats efter livsområden inom IBIC
(Individens Behov i Centrum).
Förslag till revidering enligt nedan:
Livsområden enligt IBIC
För att kunna beskriva individens behov finns nedanstående livsområden att förhålla sig till.
Behovsbedömningen kan göras utifrån alla livsområden, vanligtvis sker dock utredningen endast
kring de livsområden ansökan avser. Detta eftersom socialtjänstlagen inte tillåter mer utredning och
dokumentation än vad som efterfrågats av individen.


Lärande och att tillämpa kunskap - Livsområdet handlar om förmågan till inlärning, att kunna ta
reda på information, att fokusera uppmärksamhet, att lösa problem samt att fatta beslut.



Allmänna uppgifter och krav - Livsområdet handlar om att genomföra daglig rutin och att
hantera stress och andra psykologiska krav samt att på ett socialt lämpligt sätt hantera sitt eget
beteende.



Kommunikation - Livsområdet handlar om att förmedla eller ta emot ett budskap via språk,
tecken eller symboler så att de inblandade personerna förstår.



Förflyttning - Livsområdet handlar om att röra och kontrollera kroppen, att förflytta sig från en
plats till en annan. Där ingår även aktiviteter som att bära eller hantera föremål.



Personlig vård - Livsområdet handlar om aktiviteter kring hälsa och att kunna sköta sin hygien.



Hemliv - Livsområdet handlar om aktiviteter kring hushållsarbete i hemmet.



Mellanmänskliga interaktioner och relationer - Livsområdet handlar om att umgås och samspela
med andra i sociala sammanhang på ett sätt som är lämpligt och passande.
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Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv - Livsområdet rör aktiviteter som krävs i
arbete och sysselsättning, vid utbildning och i samband med ekonomiska transaktioner i olika
former.



Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv - Livsområdet handlar om att kunna ha ett
socialt liv, delta i föreningar, utöva intressen, religion och politiskt engagemang.



Känsla av trygghet - Livsområdet handlar om den enskildes känslomässiga upplevelser kring
trygghet.

Handläggningen avser följande ärendetyper enligt 9 § LSS
Ansökan om rådgivning och särskild personligt stöd (råd och stöd), 9 § 1
Handläggs av Region Örebro län.
Personlig assistans, 9 § 2
Barn: Tidsbegränsat beslut om ett år med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas en
gång per år eller vid behov.
Vuxna: Tillsvidarebeslut med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock
minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.
Ledsagarservice, 9 § 3
Barn: Tidsbegränsat beslut om ett år med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas en
gång per år eller vid behov.
Vuxna: Tillsvidarebeslut med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock
minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Biståndshandläggare.
Kontaktperson, 9 § 4
Barn: Tidsbegränsat beslut om ett år med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas en
gång per år eller vid behov.
Vuxna: Tillsvidarebeslut med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock
minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Biståndshandläggare.
Avlösarservice i hemmet, 9 § 5
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Barn: Tidsbegränsat beslut om ett år med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas en
gång per år eller vid behov.
Vuxna: Tillsvidarebeslut med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock
minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 9 § 6
Barn: Tidsbegränsat beslut om ett år med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas en
gång per år eller vid behov.
Vuxna: Tillsvidarebeslut med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock
minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 9 § 7
Tidsbegränsat beslut med omprövningsförbehåll till och med då den enskilde avslutat gymnasieskola.
Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar, LSS 9 § 8
Tidsbegränsat beslut med omprövningsförbehåll till och med då den enskilde fyllt 18 år. Beslutet följs
upp och omprövas vid behov, dock minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Delegation vid extern placering: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, LSS 9 § 9
Tillsvidarebeslut med omprövningsförbehåll. Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst
en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Delegation vid extern placering: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.
Daglig verksamhet, 9 § 10
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Tidsbegränsat beslut med omprövningsförbehåll till och med då den enskilde uppnår pensionsålder.
Beslutet följs upp och omprövas vid behov, dock minst en gång per år.
Delegation: Se gällande delegationsordning.
Ansvarig verkställare: Enhetschef på verksamheten för funktionshinder.

5.3 Beslutets tidsomfattning
I regel ska tillsvidarebeslut fattas, dock med omprövningsförbehåll.
Omprövningsförbehåll innebär att kommunen kan avsluta eller ändra ett beslut om de
omständigheter som ligger till grund för beslutet väsentligen förändras. Till beslutet ska därför alltid
en tilläggsbestämmelse gällande omprövningsförbehåll finnas med.
Det är dock möjligt att tidsbegränsa ett beslut där det verkar troligt att den enskildes behov eller
andra omständigheter som ligger till grund för beslutet kommer att förändras eller minskas inom en
viss tid. Det ska i varje enskild fall göras en individuell bedömning. Om ett beslut tidsbegränsas ska
anledningen till detta framgå samt hur länge beslutet ska gälla. Även vid tidsbegränsade beslut ska
en tilläggsbestämmelse gällande omprövningsförbehåll finnas med.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

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 LSS. 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 LSS.

Vilka barn berörs?

Insatser inom LSS riktar sig till vissa barn och vuxna med funktionsnedsättning i behov av
personlig assistans, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, korttidsvistelse, korttidstillsyn
och/eller bostad med särkild service. Detta innebär att barn omfattas av utredning och insatser,
både direkt och indirekt.
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

I de fall barn förekommer i ärenden inom LSS 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

2020-11-23

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.

Hallsbergs kommun

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

577-3338
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Riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen
Ärendebeskrivning

Revidering av riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen för 2020.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Riktlinjer bör revideras årligen för att innehållet ska hållas uppdaterat med verksamhets- och
lagförändringar. Riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen är nu
uppdaterade för verksamhetsår 2020.
Riktlinjerna innefattar bland annat relevant lagstiftning, information om insatser, barnperspektiv,
handläggningsförfarande.
Dessa ändringar har gjorts.
1.3.1 Barnperspektivet
Den första januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär att domstolar och
rättstillämpare alltid ska beakta de rättigheter som följs av barnkonventionen. I lagen framkommer
att barns rättigheter alltid ska beaktas i avvägningar och bedömningar som görs i de ärenden där
barn berörs.
1.3.3 Skyldighet att erbjuda stöd och avlösning
Anhöriga kan också få stöd av kommunen om de lever tillsammans med eller har någon i sin närhet
som har ett missbruk av alkohol, narkotika eller spel. Dessa anhöriga kan genom kommunens
öppenvård Stegen få samtal och stöd. Kontakt kan tas direkt med personal på Stegen, dessa samtal
kräver inget biståndsbeslut. Barn kan få stöd i att delta i barngruppsverksamheten Tåget och de
anhöriga kan ta kontakt med socialtjänsten eller direkt med Familjeteamet.
2.4.3 Nedsättning av norm på grund av ogiltig frånvaro
Vid mindre än 50 % frånvaro från aktuell sysselsättning görs avdrag enligt följande beräkningsgrund:
Den enskildes norm inklusive den enskildes del av gemensamma hushållskostnader divideras på antal
vardagar på den månad som närvaro har begärts in på. Summan visar frånvaroavdrag för en hel
arbetsdag, motsvarande åtta timmar. Om frånvaron är mer än 50 % kan det ligga till grund för helt
avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd. Denna beräkning gäller även för de personer som har
underlag från vården om en aktivitetsbegränsning på 50 %.
Annan frånvaro vid sysselsättning
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För att kunna utreda rätten till bistånd begär socialnämnden in närvarorapport från den enskildes
sysselsättning. Det åligger den enskilde att själv redovisa orsak till frånvaro.
Sjukfrånvaro
Vid sjukfrånvaro mer än sju dagar i sträck behöver den enskilde inkomma med underlag från vården
för att den åttonde sjukdagen inte ska anges som ogiltig frånvaro. Vid upprepad sjukfrånvaro kan
socialnämnden kräva in underlag från vården från första sjukdagen, detta ska samrådas med
sakkunnig socialsekreterare.
Vård av barn, VAB
Den enskilde har rätt att vara hemma och ta hand om sjukt barn, jml VAB. Detta under förutsättning
att barnet är under 12 år. Den enskilde kan däremot ha rätt att vara hemma och ta hand om sjukt
barn över 12 år om det föreligger särskilda skäl mot uppvisande av intyg från vården. Om barnet är
sjuk mer än en vecka behöver den enskilde inkomma med underlag från vården för barnet från och
med den åttonde sjukdagen. Vid upprepad VAB kan socialnämnden begära in närvarorapport från
barnets förskola/skola, detta ska samrådas med sakkunnig socialsekreterare.
3.3 Begravningskostnad
Skälig faktisk kostnad upp till 50 % av basbeloppet kan beviljas till begravningskostnader om medel
för detta saknas i dödsboet. I denna begravningskostnad ska det ingå begravning, gravsten,
bårhämtning samt andra kostnader som kan uppkomma. En sammanslagning för kostnaderna är för
att dödsboet själva ska få disponera över biståndet samt välja hur det ska fördelas.
3.4 Kostnader för hushållsel
En generell tabell har gjorts avseende elkostnader för olika familjekonstellationer. Överstigande
belopp av nedanstående tabell leder först till rådrum om en månad, där den enskilde har ansvar att
minska sin totala elkostnad annars beviljas summan enligt tabell.
1 vuxen

400 kronor

2 vuxna

450 kronor

1-2 vuxna, 1 barn 0- 20 år

500 kronor

1-2 vuxna, 2 barn/ungdom 0- 20 år

550 kronor

1-2 vuxna, 3-4 barn 0- 20 år

600 kronor

1-2 vuxna, 5 barn/ungdom 0-20 år

Individuell bedömning

3.8 Glasögon
Om socialnämnden bedömer att det inlämnade kostnadsförslaget inte är skäligt kan socialnämnden
kräva att den enskilde inhämtar ett nytt kostnadsförslag från en annan optiker.
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3.8.1 Örebro Region läns glasögonbidrag till barn under 20 år
Ekonomiskt bistånd till glasögon för barn kan beviljas om det inte kan tillgodoses genom regionens
glasögonbidrag.
3.12 Högtidspeng
Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun har beslutat att högtidspeng ska beviljas
till familjer som har haft ett längre biståndsbehov (minst sex månader) med 400 kronor per barn. Vid
växelvisboende barn beviljas 200 kronor per barn. Individuell bedömning kan även göras till föräldrar
som har umgänge med sina barn över högtiden eller när en förälder har umgänge i anslutning till
högtiden. Underlag ska inkomma från boendeföräldern, alternativt den person eller myndighet som
har ansvar för barnet, att umgänge ska ske.
3.13 Internet
Ekonomiskt bistånd utgår generellt inte till internetabonnemang utifrån begreppet skälig
levnadsnivå. Efter en individuell bedömning kan internetabonnemang beviljas till vuxna för att ge
förutsättning till att följa planering som är uppgjord med socialtjänsten. I skolan förutsätts elever ha
tillgång till internetuppkoppling hemma för att kunna fullfölja studier. Kostnaden för
internetabonnemang beviljas med en kostnad om högst 0,5 % av gällande prisbasbelopp.
3.15.4 Examenkläder
En familj eller en ensamboende ungdom som har haft ekonomiskt bistånd under längre tid i följd kan
beviljas ekonomiskt bistånd till extra utlägg i samband med studentexamen. Detta beviljas med en
totalsumma om max 1500 kronor. Den enskilde ska redogöra för att utbetalt bistånd gått till
ändamålet genom uppvisade av kvitto.
3.16 Läkarvård och medicin
Endast receptbelagda läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen räknas som
godtagbara utgifter. Ekonomiskt bistånd kan också beviljas till skäliga kostnader
för receptbelagda preventivmedel och medel för lus och skabb vid konstaterad
smitta trots att dessa inte ingår i läkemedelsförmånen. Annan receptbelagd medicin som inte ingår i
högkostnadsskyddet kan beviljas om medicinen bedöms som nödvändig och är styrkt av läkare. Den
enskilde ska även konsultera läkare om det finns likvärdig medicin inom högkostnadsskyddet.
Framförallt tas hänsyn till receptfria läkemedel som rekommenderats till barn av BVC eller läkare.
3.16.1 Akut bistånd till medicinkostnad
Akut bistånd till medicin kan även beviljas för de personer som har förskrivet antabus, detta för att
kunna fullfölja planering som tidigare är uppgjord samt för att minska risken för återfall.
4.1 Skälig boendestorlek
I dessa kostnader ingår uppvärmning, vatten och sophämtning samt eventuella andra kostnader som
tillhör boendet.
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1.1 Skälig boendestorlek och boendekostnad enligt Hallsbergs kommun
1 vuxen

1 rum och kök

4 300 kronor

2 vuxna

2 rum och kök

5 600 kronor

1- 2 vuxna, 1 barn 0- 10 år

2 rum och kök

5 600 kronor

1- 2 vuxna, 1 barn/ungdom 11- 3 rum och kök
20 år

6 600 kronor

1- 2 vuxna, 2 barn/ungdom 020 år

3 rum och kök

6 600 kronor

1- 2 vuxna, 3 barn 0- 10 år

3 rum och kök

6 600 kronor

1- 2 vuxna, 3 barn/ungdom 020 år

4 rum och kök

7 800 kronor

1-2 vuxna, 4 barn/ungdom 020 år

5 rum och kök

8 500 kronor

1-2 vuxna, 5 barn/ungdom 020 år

6 rum och kök

Individuell bedömning

4.8 Vuxen hemmaboende barn
Det hemmavarande barnet ska dela sin kostnad med antal hushållsmedlemmar. Om hushållet består
av fem personer ska ungdomen betala 1/5 del av den totala boendekostnaden. Likaså gäller för
elkostnad och hemförsäkring.
Kvarboende vuxet barn som avslutat studier på gymnasienivå och som tidigare har betalt hyresdel, se
nedan:
Det hemmavarande barnet ska dela sin kostnad med antal hushållsmedlemmar. Om hushållet består
av fem personer ska ungdomen betala 1/5 av den totala boendekostnaden. Likaså gäller för
elkostnad och hemförsäkring.
4.9 Eget boende för ungdom (upp till 25 år)
Ungdomar som vill flytta hemifrån anses endast vara biståndsberättigade till boendekostnaden i
undantagsfall. Utgångspunkten i sådana fall är att det föreligger starka sociala skäl till flytten. Någon
övre gräns för hur länge ett kvarboende anses skäligt föreligger inte. Generellt sett är unga vuxna
tillförsäkrade en skälig levnadsnivå genom att de bor kvar i sina föräldrahem. Första egna boendet
bör kunnat finansieras under minst sex månader med egna inkomster innan hyreskostnaden
godkänns av socialnämnden. Beslut avseende boendekostnad till ungdom ska samrådas med
enhetschef eller sakkunnig socialsekreterare.
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5.3 Personer som saknar arbetsförmåga
Om en person saknar arbetsförmåga, helt eller delvis på grund av sjukdom, ska denne styrka detta
med underlag från vården där det tydligt framgår den enskildes sjukdomsbild och begränsningar. Den
enskilde ska i första hand söka sin försörjning genom sjukpenning via en ansökan till
Försäkringskassan. För att den enskilde ska ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver den enskilde
medverka till eventuell behandling och rehabilitering i syfte att återfå arbetsförmåga. Vid nedsatt
arbetsförmåga på deltid ska den enskilde på resterande omfattning av arbetsförmågan följa de krav
som ställs på den som är arbetslös, se under punkt 5.2. Om det är oklart huruvida den enskildes
sjukdomstillstånd hindrar denne från att i någon omfattning delta i anpassad sysselsättning ska
socialsekreterare i första hand samverka med vården för att undersöka den enskildes möjligheter att
på deltid delta i anpassad sysselsättning/arbetsträning. Detta kan ske i samverkan med
rehabkoordinatorn på Hallsbergs vårdcentral eller genom samordnad individuell planering, SIP.
5.3.1 Samordnad individuell plan (SIP)
Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den enskilde om insatser från både
socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.
5.6.1 Svenska för invandrare
Personer som studerar SFI kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. SFI-studier genomförs i regel på halvtid
och socialnämnden anser därmed att den enskilde ska stå till arbetsmarknadens förfogande, genom
antingen aktivt arbetssökande eller praktik/sysselsättning på heltid. Närvaro vid SFI ska alltid styrkas
med närvarorapport.
5.6.5 Vuxna studerandes ansvar inför sommaruppehåll eller avslut av studier
Fakturor som förfaller inom om ramen för studietiden anses inte vara en godtagbar kostnad i
beräkningen.
I beräkningen ska riksnormen för den enskilde reduceras till matpengar under juni månad. Detta då
den enskildes situation kan ses som en akut nödsituation och då inkomstbortfallet varit högst
förutsägbart.
De studenter som arbetar under studieuppehållet och som ska återgå till studierna till hösten ska om
de varit berättigad ekonomiskt bistånd återkrävas för den månad då fullt ekonomiskt bistånd har
utgått och de har väntat deras innestående lön.
5.8.6 Ensamkommande barn/unga vuxna
Asylsökande barn under 18 som anvisats boende i kommunen hanteras av barn- och familjeenheten
fram till dess att ungdomen avslutat studier eller längst till denne fyllt 21 år. De ungdomar som väljer
att skriva ut sig från boendet och inte fullföljer studierna hanteras som arbetssökande. De måste stå
till arbetsmarknadens förfogande eller på något annat sätt bidra till sin självförsörjning för att ha rätt
till ekonomiskt bistånd.
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Avseende ensamkommande ungdomar som studerar på gymnasienivå och är under 21 år bedöms de
som en hemmavarande ungdom som studerar på gymnasiet. Detta medför att de dessa ungdomar
får behålla en del av intjänad inkomst (se kap 6.7.9).
5.9.1 Fria yrken
Sökanden med fria yrken, exempelvis konstnärer, författare, artister och frilansarbetare, har ofta Fskattsedel eftersom detta är ett krav från deras uppdragsgivare. Deras ansökan om ekonomiskt
bistånd eller annat ekonomiskt bistånd ska prövas på samma sätt som för andra hel- eller
deltidsarbetslösa och samma krav på motprestationer ska ställas.
6.10.1 Sammanboende med hushållsgemenskap
För vuxna som lever under äktenskapsliknande förhållanden gäller hushållsgemenskap, vilket innebär
ett ömsesidigt ansvar för alla kostnader i hushållet. En gemensam ansökan och bådas
sammanräknade inkomster ska ligga till grund för beräkning av biståndsbehovet. Det innebär
exempelvis att om endast en i hushållet har inkomst ska den inkomsten så långt den räcker även
täcka kostnader för den sammanboende. Först därefter kan eventuellt kompletterande bistånd
beviljas. Socialtjänsten tar även i beaktande vad båda parter har gjort för att närma sig
självförsörjning aktuell månad de ansöker för. Om det enbart är den ena parten i hushållet som gjort
vad denne ska påverkar det rätten till ekonomiskt bistånd för hela hushållet.
6.12.1 Omprövning av beslut
Om en överklagan har inkommit i rätt tid ska socialnämnden ta ställning till om beslutet ska
omprövas om det visat sig vara uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon
annan anledning. Detta anges i 38 § i Förvaltningslagen. I sådana fall ska beslutet ändras om det kan
ske utan någon form av utredning och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Om en
sådan ändring kan vara till nackdel för någon annan part ska socialnämnden inte ändra sitt beslut.
Socialtjänsten får också ändra ett beslut innan ett överklagande kommit in om den anser att beslutet
är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning.
Observera dock att ett beslut som har överklagats inte får ändras om överklagandet redan har
överlämnats till förvaltningsrätten, vilket anges i 39 § förvaltningslagen.
Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats ska den överlämna även det nya beslutet till
förvaltningsrätten. Myndigheten bifogar då yttrande där det anges varför beslutet har omprövats,
överklagan, tidigare beslut och ytterligare handlingar som ligger till grund för det nya beslutet.
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för barn 0-18 år

Blankettanvisning

Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Individ- och familjeomsorgen, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser
inom ekonomiskt bistånd. Riktlinjerna syftar till att ge handläggarstöd till socialsekreterarna på
försörjningsstöd och därmed säkerställa rättsäkerhet och likabehandling.
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser
inom ekonomiskt bistånd.

Vilka barn berörs?

Insatser inom ekonomiskt bistånd riktar sig till personer mellan 18-65 år och som inte på egen
hand kan få sin försörjning tillgodosett. Den enskilde kan behöva ha ekonomiskt bistånd samt
även stöd i sysselsättning. Det kan innebära att barn finns i hushållet och därmed berörs av
dessa barn av insatserna.
Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

I de fall barn förekommer i ärenden inom ekonomiskt bistånd ska barnperspektivet beaktas och
iakttas. Alla barns behov ska tillvaratas och synliggöras i allt arbete som berör ekonomiskt
bistånd.
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.
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