SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
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Jane Svedhjelm (SD)
Kerstin Larsson (S) ersätter Robert Topalian (S)
Olle Isacsson (M) ersätter Ulrika Björklund (M)
(2:e vice ordförande)
Jussi Rinne (SD) ersätter Jimmy Olsson (SD)

Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Ingrid Grahn (L)

13:00-17:00

Lokal: Bra&Begagnat, Hallsberg

Övriga
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom) §§98-114
Anette Söderström (Områdeschef hemtjänst) §§98-114
Clary Starck (Områdeschef särskilt boende/hälso- och sjukvården) §§98-114
Helena Blomberg (Områdeschef funktionshinder) §§98-114
Maria Johansson Engdahl (Områdeschef IFO) §§98-114
Anna Gustafsson (Områdeschef AMI) §§98-114
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§98-115
Ordförande

_________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare

_________________________________________________________________
Ingela Hagenfors

Sekreterare

_________________________________________________________________
Josefin Bäck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-09-11
§§
till och med
Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Seniorfestivalen
Ekonomisk uppföljning
Statistik sjukfrånvaro SAF 2019
Mål 2020
Ansökan om bidrag till verksamheten Kvinnohuset i Örebro för år 2019
Presentation Peter Åstrand
Ansökan provsmakningstillstånd Sibbetorp
Information om sommarens feriearbete
Anbudsöppnare för upphandling social- och arbetsmarknadsnämnden
IFO Statistik 2019
Återrapportering Internkontroll år 2019
Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019
Information från förvaltningeschef/områdeschef
Frågor till ordförande/förvaltningschef
Meddelanden
Delegationsärenden
Ledning och styrning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 98- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Upprop förrättas av ordförande. Närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll.
4. Ingela Hagenfors utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger
rum tisdagen den 17 september kl 13:00
5. Ingen anmälan om jäv.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 99- Seniorfestivalen
Ärendebeskrivning
Anette Broman, enhetschef för dagverksamheter, dagcentraler och anhörigstöd och Ellen
Henriksson, Folkhälsoteamet, informerar om Seniorfestivalen.
Med en ökande andel äldre i befolkningen är det av hög relevans för både individen och
samhället att så många äldre som möjligt ska bibehålla en god hälsa för att kunna vara
självständiga så länge som möjligt. Enligt forskning1 är fyra hörnpelare särskilt viktiga för ett
hälsosamt åldrande - fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och meningsfullhet.
De aktiviteter som erbjuds under Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från dessa fyra
hörnpelare och syftet är att uppmärksamma äldre personer på hur de själva kan förbättra sin
allmänna hälsa. Under Seniorfestivalen bjuder samverkansparterna in till olika föreläsningar,
öppet hus, prova på-aktiviteter samt ger möjlighet att träffa personal från olika kommunala
verksamheter. Seniorfestivalen i Sydnärke utgår från den nationella kampanjen Balansera
mera som pågår under vecka 402.
1Karp,

Anita, Agahi, Neda, Lennartsson, Carin, Lagergren, Mårten & Wånell, Sven Erik, Ett
hälsosamt åldrande, kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt
åldrande kan främjas på individnivå, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Stockholm
2013
2 ur Sydnärkes samlade program för seniorfestivalen 2019.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 100 - Ekonomisk uppföljning
(19/SAN/98)

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. juli och analys
av årets resterande månader. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 1 mnkr jämfört
med den senaste prognosen på -300 tkr, något som beror på genomförda och pågående
åtgärder samt statsbidrag på cirka 900 tkr som äldreomsorgen har fått.

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

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

Beslutsunderlag




Justerare signatur

Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning juli
Månadsrapport juli 2019
Övertid SAF 2017 - 2019

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 101 - Statistik sjukfrånvaro SAF 2019
(19/SAN/147)

Ärendebeskrivning
Statistik över sjukfrånvaron i stort samt fördjupning hemtjänst område väster månaderna
jan-maj samt jan-juni 2019.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag






Justerare signatur

Tjänsteskrivelse sjukfrånvaro 2019
Sjukfrånvaro hemtjänst väster jan-maj 2018-2019
Sjukfrånvaro hemtjänst väster jan-juni 2018-2019
Sjukfrånvaro SAF jan-maj 2019
Sjukfrånvaro SAF jan-juni 2019

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 102- Mål 2020
Ärendebeskrivning
Återgivning från nämndens möten 27/8 och 11/9 där förvaltningens mål inför 2020
diskuterats. Målen bifogas till protokollet. Tjänsteskrivelse läggs på bordet och bifogas till
protokollet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna målen för 2020.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna målen för 2020.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

TS Mål 2020 social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Mål 2020 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 103 - Ansökan om bidrag till verksamheten Kvinnohuset i Örebro för
år 2019
(18/SAN/231)

Ärendebeskrivning
Kvinnohuset i Örebro ansöker om förnyat bidrag för 2019 med 4 kronor per
kommuninvånare. Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg är sedan tidigare en
bidragsgivare till Kvinnohuset i Örebro.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
bevilja Kvinnohuset i Örebro bidrag med 4 kronor per kommuninvånare, totalt 62 596
kronor, för år 2019.

Socialnämndens behandling av ärendet:
Jane Svedhjelm (SD) och Jussi Rinne (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.
Ingegerd Svahn Karlsson (S), Inga-Britt Ritzman (S), Inger Hellqvist (M), Ann-Christine
Appelqvist (M), Olle Isacsson (M), Ingela Hagenfors (KD) yrkar på att bidraget ska vara två
kronor per kommuninvånare.
Ordförande ställer förslag till beslut gentemot yrkandet och finner att nämnden ska besluta
enligt yrkandet.
Nämnden önskar att förvaltningen återkopplar kring samarbetet mellan kommunen och
Kvinnohuset.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja Kvinnohuset i Örebro bidrag med 2
kronor per kommuninvånare, totalt 31 298 kronor, för år 2019.

Reservationer
Jane Svedhjelm (SD) och Jussi Rinne (SD) reserverar sig mot beslutet.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Beslutsunderlag





Justerare signatur

TS Ansökan om bidrag Kvinnojouren i Örebro 2019
Bilaga till tjänsteskrivelse om ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag till verksamheten Kvinnohuset i Örebro för år 2019
Årsredovisning för kvinnohuset i Örebro 2017

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 104- Presentation Peter Åstrand
Ärendebeskrivning
Peter Åstrand, enhetschef HSL, presenterar sig för social- och arbetsmarknadsnämnden.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 105 - Ansökan provsmakningstillstånd Sibbetorp
(19/SAN/266)

Ärendebeskrivning
Sibbetorps Gård AB har inkommit med ansökan om tillstånd för provsmakning för öl och
cider. Sibbetorps Gård driver sedan några år ett mindre bryggeri och avser att komplettera
verksamheten med provsmakning för mindre grupper i bryggeriets lokaler. För
provsmakning krävs enligt alkohollagen ingen matservering. Det finns inga hinder att
samtidigt erbjuda mat.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
1. att social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar Sibbetorps Gård AB
provsmakningstillstånd i enlighet med ansökan.
2. att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
1. att meddela Sibbetorps Gård AB provsmakningstillstånd i enlighet med ansökan.
2. att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar.

Beslutsunderlag




Justerare signatur

Tjänsteskrivelse Utredning
Ansökan provsmakningstillstånd Sibbetorp)
Bilagor till ansökan

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 106- Information om sommarens feriearbete
Ärendebeskrivning
Anna Gustafsson, områdeschef för arbetsmarknads- och integrationsenheten
(AMI) informerar om sommarens feriearbete.
De feriearbeten som är möjliga att ansöka är inom kommunens verksamheter samt inom
föreningslivet. I år har 359 ungdomar, 60% av ungdomarna i kommunen, sökt feriearbete
genom AMI. Alla som ansökt har erbjudits arbete, 30 ungdomar har tackat nej.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 107 - Anbudsöppnare för upphandling social- och
arbetsmarknadsnämnden
(19/SAN/272)

Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, 12 kap. 10 § ska vid anbudsöppning minst två
personer delta som utsetts av den upphandlande myndigheten. På grund av
personalförändringar, uppdateras rätten att öppna anbud vid social- och
arbetsmarknadsnämndens upphandlingar.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar att följande personer utses att vara anbudsöppnare vid social- och
arbetsmarknadsnämndens upphandlingar.
1. Kommunens upphandlare, förvaltningschef, förvaltningens områdeschefer samt
Nämndsekreterare, två i förening.
2. Tidigare beslut om anbudsöppnare enligt 1. upphör att gälla från och med den dag då
detta beslut vunnit laga kraft.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att följande personer utses att vara
anbudsöppnare vid social- och arbetsmarknadsnämndens upphandlingar.
1. Kommunens upphandlare, förvaltningschef, förvaltningens områdeschefer samt
Nämndsekreterare, två i förening.
2. Tidigare beslut om anbudsöppnare enligt 1. upphör att gälla från och med den dag då
detta beslut vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

TS Anbudsöppnare för upphandling

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 108 - IFO Statistik 2019
(19/SAN/148)

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari – juli 2019. 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 social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag





Justerare signatur

Tjänsteskrivelse IFO statistik juli
Statistik juli 2019
IFO Statistik 2019
Statistik IFO 2017-2018

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 109 - Återrapportering Internkontroll år 2019
(19/SAN/155)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för andra kvartalet 2019 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet
2019.
- att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
under andra kvartalet 2019.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar:
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet
2019.
- att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
under andra kvartalet 2019.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag




Justerare signatur

TS Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2
Återrapportering Internkontroll år 2019 kvartal 2.
Återrapportering år 2019 kvartal 2 bilaga

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 110 - Ej verkställda beslut kvartal 2, 2019
(19/SAN/35)

Ärendebeskrivning
För kvartal 2, 2019 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 18 beslut att
rapportera till IVO som ej verkställts inom tre månader.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

TS ej verkställda beslut kvartal 2

Utdragsbestyrkande

Page 17 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 111- Information från förvaltningeschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Verksamheterna Särskilt boende, hemtjänst, LSS och individ- och familjeomsorgen har haft
en bra sommar. Det har fungerat bra med semestervikarier och sjukfrånvaron har varit låg.
Inom individ- och familjeomsorgen har nyansökningar om försörjningsstöd samt antal
utredningar ökat jämfört med sommaren 2018. Arbetsmarknads- och integrationsenheten
har även de haft en bra sommar. Arbetsförmedlingen ger inte lika många uppdrag till
arbetsmarknads- och integrationsenheten att göra arbetsprövningar och hjälpa individer
som bedömts stå långt ifrån arbetsmarknaden med arbetsträning.
Nerikes Allehanda har i en artikel publicerat information om att Hallsbergs kommun har en
regel som säger att omvårdnadspersonal som vill vara lediga en helg endast har möjlighet till
det om de tar semester en hel vecka. Den uppgiften stämmer inte, Hallsbergs kommun har
inte och har aldrig haft en sådan regel. Nerikes Allehanda har ombetts att publicera en
rättelse.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 18 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 112- Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Inga inkomna frågor.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 113- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Nedanstående meddelanden finns att läsa på social- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde 2019-09-11:
1. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom
området psykisk hälsa 2019, 19/SAN/208-2.
2. Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro län 2030, 19/SAN/208-3.
3. Överenskommelse om samverkan mellan Vuxenhabiliteringen, Region Örebro län och
kommunerna i Örebro län, 19/SAN/208-4.
4. Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa
och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län, 19/SAN/2085.
5. Rekommendationer till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, 19/SAN/208-7.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna meddelandena.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 114- Delegationsärenden
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsärenden finns att läsa på nämndens sammanträde:
19/SAN/170-3 Förordnande - områdeschef IFO.
19/SAN/238-1 Delegationsbeslut ersättare förvaltningschef.
2019/SAN247 Utredning avseende ansökan om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2§
alkohollagen.
19/SAN/170-4 Förordnande områdeschef IFO.
2019/SAN242 Tillståndsbevis, tillstånd för servering av alkoholdrycker.

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

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

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 21 of 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-09-11

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 115- Ledning och styrning
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef informerar om förvaltningens organisation och arbetssätt.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fortlöpande diskutera processen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 98

Seniorfestivalen
§ 99

Ekonomisk uppföljning
§ 100
19/SAN/98

Tjänsteskrivelse
2019-08-21

Sida 1 av 1

Dnr:

Ekonomisk uppföljning juli 2019
Ärendebeskrivning
Prognos juli 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. juli och analys av årets
resterande månader. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 1 mnkr jämfört med den senaste
prognosen på -300 tkr något som beror på genomförda och pågående åtgärder samt statsbidrag på
cirka 900 tkr som äldreomsorgen har fått.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport juli 2019
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-2 993
-1 993
-111 400
-112 900
-90 915
-90 915
-43 219
-44 219
-31 426
-28 826
-1 100
-1 200
-50 626
-51 226
-6 687
-6 087
-338 366
-337 366

Avvikelse Avvikelse %
1 000
33,4%
-1 500
-1,3%
0
0,0%
-1 000
-2,3%
2 600
8,3%
-100
-9,1%
-600
-1,2%
600
9,0%
1 000
0,3%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. juli och analys av årets resterande månader. Heltid som norm är fortfarande en
osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställn ingen som krävs för att
heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 1 mnkr jämfört med den senaste prognosen på -300 tkr
något som beror på genomförda och pågående åtgärder samt statsbidrag på cirka 900 tkr som äldreomsorgen har fått.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilda boende: Cirka 560 tkr av underskottet avser löner och 440 tkr gäller övriga kostnader. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka 500 tkr
p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.
Hemtjänst: Trots heltid som norm beräknas hemtjänsten ha budget i balans och det beror bland annat på minskade kostnader för övertid och timvikarier.
VFF: Cirka 900 tkr av underskottet avser löner på grund av överanställningar för äldre brukare som behöver extra resurser.
LSS (f.d. KSF): Överskottet beror bland annat på lägre kostnader på externa boenden och lägre behov av korttidsplatser för barn.
LSS (f.d. BIF): Underskottet beror på ökat behov av tillsyn och heltid som norm.
IFO: Verksamheten prognostiserar överskott på öppenvård och underskott på placeringar och försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsenheten: Överskott beror huvudsakligen på intäkter.
Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Ekonomiskt bistånd
Totalt
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott
Investeringar (tkr)
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Medicinskåp
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-9 499
-8 209
-17 989
-20 009
-7 474
-4 884
-5 000
-6 500
-39 962
-39 602
Belopp
4 000
-4 600
-600

Avvikelse Avvikelse %
1 290
13,6%
-2 020
-11,2%
2 590
34,7%
-1 500
-30,0%
360
0,9%

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 4,6 mnkr (8 mnkr 2018).
Verksamheten prognostiserar överskott på löner på cirka 4 mnkr (5 mnkr 2018).
Nettounderskottet beräknas uppgå till -600 tkr (-3 mnkr 2018).

Budget 2019 Prognos 2019
-1 541
-1 541
-325
-325
-334
-334
-2 200
-2 200

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

Personalkostnader

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; Särskilda boende exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst
och Verksamheten för funktionshindrade (VFF).
Verksamheterna har budget i balans i juli.

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat jämfört med samma period 2018.
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott.

Kostnaden för institutionsvård för vuxna kommer att redovisa underskott medan
barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett underskott.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i den beviljade tiden.
Beviljad tid har ökat under 2019 jämfört med 2018.

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

SAF övertid 2017 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

1
564
367
69
92
49
0

1
384
263
79
93
7
0

3
500
253
72
135
24
2

5
470
256
99
105
14
0

1 141

828

989

949

Maj Jun Jul Aug
21
19
15
412 480 487
384 296 180
53
79
72
79
60
65
4
33
29
1
1
1
954

967

849

Sep

0

Okt

0

Nov

0

Dec

0

Totalt
65
3 297
1 999
524
629
159
5
0

6 678

SAF övertid 2018 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2018

Jan
5
457
251
70
30
5
0
818

Feb Mar
Apr
Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
16
3
11
12
5
2
55
411
358
360 310 276 287
2 459
306
271
382 241 162 142
1 755
67
71
70
70
74
67
489
40
54
64
80
57
57
383
15
0
5
6
11
2
43
0
0
0
0
0
3
4
854
757
892 720 585 560
0
0
0
0
0 5 187

SAF övertid 2019 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2019

Övertid (tkr)
Övertid 2017
Övertid 2018
Övertid 2019
Differens 2019 och 2018

2019-07-25 13:54

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

0
274
125
64
36
5
0

3
308
120
74
59
13
0

1
238
196
49
51
1
0

0
224
57
75
69
7
0

0
209
78
42
58
3
0

505

576

535

431

390

Jun Jul Aug
22
0
232 141
62
74
34
28
76
41
5
18
0
0
432

304

Sep

0

Okt

0

Nov

0

Dec

0

Totalt
26
1 626
712
366
390
52
0
0

3 173

Jan
Feb Mar
Apr
Maj Juni Juli Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
1 141 828
989
949 954 967 849
6 678
818 854
757
892 720 585 560
5 187
505 576
535
431 390 432 304
3 173
-313 -278
-222
-461 -330 -154 -257
0
0
0
0
0 -2 015

Diff 2019/2018 Diff i %
-29
-52%
-833
-34%
-1 043
-59%
-123
-25%
8
2%
9
21%
-4
0%

Diff 2019/2017
-39
-1 670
-1 287
-158
-239
-107
0

Diff i %
-60%
-51%
-64%
-30%
-38%
-67%
0%

-39%

-3 500

-52%

-2 015

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 2 mnkr eller 39 % i jan-juli
2019 jämfört med samma period 2018.
Övertiden har också minskat med cirka 3,5 mnkr eller 52 %
i jan-juli 2019 jämfört med samma period 2017.

1

Social- och arbetsmarknadsnämnden - övertid 2017-2019 (tkr)
1 300
1 141
1 100
989
900

818

828

967

954

949
892

854

849
757

720
700
585

576
535

505
500

431

560

432
390

304
300

100

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-100

Övertid 2017

2019-07-25 13:54

Övertid 2018

Övertid 2019

2

Statistik sjukfrånvaro SAF 2019
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Statistik sjukfrånvaro social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019
Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik över sjukfrånvaron i stort samt fördjupning hemtjänst område väster månaderna jan-maj
samt jan-juni 2019.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Sjukfrånvaro hemtjänst väster
Sammanställning för januari – maj 2018-2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
14,83 %

Februari
7,90 %

Mars
8,84 %

April
11,65 %

Maj
9,65 %

Juni

Juli

Aug

April
10,91 %

Maj
11,10 %

Juni

Juli

Aug

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
13,29 %

Februari
14,39 %

Mars
13,92 %

Sjukfrånvaron åldersindelat
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

jan – maj 2018

jan - maj 2019

10,64 %

12, 73 %

Sjukfrånvaro hemtjänst väster
Sammanställning för januari – juni 2018-2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
14,83 %

Februari
7,90 %

Mars
8,84 %

April
11,65 %

Maj
9,65 %

Juni
8,13 %

Juli

Aug

April
10,91 %

Maj
11,10 %

Juni
8,76 %

Juli

Aug

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
13,29 %

Februari
14,39 %

Mars
13,92 %

Sjukfrånvaron åldersindelat
jan – juni 2018
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

10,18 %

jan - juni 2019

12,02 %

Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen,
sammanställning för januari – maj 2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
10,51 %

Februari
11,33 %

Mars
9,45 %

April
8,96 %

Maj
7,35 %

Juni

Juli

Aug

April
7,91 %

Maj
6,54 %

Juni

Juli

Aug

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
9,44 %

Februari
10,26 %

Mars
8,48 %

Sjukfrånvaron åldersindelat
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

jan – maj 2018
7,68 %
10,05 %
9,53 %
9,49 %

jan - maj 2019
7,34 %
9,24 %
8,38 %
8,59 %

Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen,
sammanställning för januari – juni 2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
10,51 %

Februari
11,33 %

Mars
9,45 %

April
8,96 %

Maj
7,35 %

Juni
6,12 %

Juli

Aug

April
7,91 %

Maj
6,54 %

Juni
5,60 %

Juli

Aug

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
9,44 %

Februari
10,26 %

Mars
8,48 %

Sjukfrånvaron åldersindelat
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

jan – juni 2018
7,35 %
9,32 %
9,04 %
8,90 %

jan - juni 2019
6,99 %
8, 64 %
7,97 %
8,10 %
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KOMMUN

Mäl är 2020 för

social-

och arbetsmarknadsförvaItningen

Ärendebeskrivning
Förvaltningscheﬂaana Janssen informerar
Arbetet

med

att ta

om

arbetet och prioriteringar

fram mäl och mätetal har skett samverkan
i

med

i

mäl för är 2020.

representanter frän social- och

arbetsmarknadsnämnden. Kommunens mäl diskuterades mindre grupper och en revidering av
mälen för är 2020 är gjord samverkan mellan förvaltning och nämnd.
i

i

Förslag

till

beslut

Förvaltningen föreslär att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer mäl och mätetal för är

2020.

smarknadsförvaltningen

Bﬂagor
Mäldokument

är 2020.

Planera - Röda tråden - 2020 (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 Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska
känna sig trygga med insatsen.

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

Ansvarig
Jaana Jansson

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

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

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

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 INFLYTANDE

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.

Mätetal

Ansvarig
Jaana Jansson, Anette Söderström,
Clary Starck, Maria Johansson
Engdahl, Anna Gustafsson
Mål
Matsvinnet ska minska med minst
5% per år på våra särskilda boenden.
Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck
Mål

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

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

Ansvarig
Jaana Jansson

Ansvarig
Maria Johansson Engdahl, Anna
Gustafsson
Mål

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

Planera - Röda tråden - 2020 (Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)
Strategiskt område

Strategiskt mål

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

GOD SERVICE

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

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

Mätetal
Minst 90 % av brukarna inom socialoch arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med graden av
delaktighet.
Ansvarig
Anette Söderström, Clary Starck,
Maria Johansson Engdahl, Helena
Blomberg, Anna Gustafsson
Mål
Minst 95 % av brukarna inom socialoch arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med personalens
bemötande.

Ansvarig
Jaana Jansson

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

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
Jaana Jansson, Anette Söderström,
Clary Starck, Maria Johansson
Engdahl, Helena Blomberg, Anna
Gustafsson
Mål

Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens behov

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

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

Aktivitet

Ansökan om bidrag till verksamheten
Kvinnohuset i Örebro för år 2019
§ 103
18/SAN/231

Tjänsteskrivelse

Datum: 190530
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Dnr:

Ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro för 2019
Ärendebeskrivning

Kvinnohuset i Örebro ansöker om förnyat bidrag för 2019 med 4 kronor per kommuninvånare.
Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg är sedan tidigare en bidragsgivare till Kvinnohuset i
Örebro. Under 2018 har Kvinnohuset haft 9 stycken nya stödsökande kontakter från Hallsbergs
kommun samt en kortare placering för boende (5 dygn) som gjordes via socialjouren.

Förslag till beslut
-

att Kvinnohuset i Örebro beviljas bidrag med 4 kronor per kommuninvånare, totalt 62 596
kronor, för år 2019.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Johansson Engdahl
Områdeschef individ- och familjeomsorg

Bilagor
Ansökan om bidrag till verksamheten på Kvinnohuset i Örebro för 2019
Verksamhetsplan för 2018-2019
Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning avseende 2017 för Kvinnohuset i Örebro
Statistik 2017 sammanställning

Version 1.3
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KVINNOHUSE-T
ÖR.EBR.O
Till

Ansökan om bid@g

Hallsbergs

kommun, Socialnärnnden

verksamheten pä Kvinnohuset i Örebro

till

för är 2019

Kvinnohuset i Örebro ansöker om bidrag med 63 728 kr (Vi söker 4 kr per
kommuninvänare,
antalet invänare har tagits fram med hjälp av folkmängdstatistik
frän SCB 171231).
Kvirmohuset arbetar

med

och hjälpa kvinnor och barn som utsatts för all form av
väld inära relation. Vär utätriktade verksamhet erbjuder rädgivande och
stödjande samtal pä
telefon eller Vid ett personligt besök. I vär verksamhet ingär ocksä
ett skyddat boende för
att stötta

som är väldsutsatta. Vi har tre kuratorer som stödjer kvinnor och tvä
barnpedagoger som stödjer barnen och deras mammor som ber/har bott pä
Kvinnohuset
Örebro. Vi har en aktiv volontärgrupp som hjälper till Vid behov pä kvällar
och helger.
kvinnor och barn

i

I

januari 2018 ﬂyttade vi hela verksamheten

erbjuda kvinnor och deras barn
antalet platser frän ätta

till

Kyrkogatan

till

i

centrala Örebro. Idag

kan

Vi

som är väldsutsatta egna smä lägenheter och Vi har även ökat

elva.

Det nya boende gör det även möjligt
dä vi har hiss och handikappvänh'ga

för

kvinnor

toaletter.

I

med

fysiskt funktionshinder att

bo hos 055
tvä av de elva lägenheterna kan vi ta emot

husdjur.

Kvinnohuset har ett avtal med Örebro
personalkostnader. Enh'gt avtalet

kommun och fär en ärlig ersättning som delvis bekostar

kommer Kvinnohuset använda

aktivt söka bidrag/medel för att täcka resterande kosü1ader

sitt

sparade kapital samt

av verksamheten.

Kvinnohuset tar ocksä emot kvinnor och deras barn frän andra kommuner i
betalar

kommunerna 1200 kr per dygn. Kvinnor som behöver

länet.

För beendet

stöd och räd per telefon eller

i

samtal pä Kvinnohuset betalar ingen avgift. Vi erbjuder ocksä kostnadsfri
rädgivm'ng,
utbildningar och information om mäns väld met kvinnor för medborgare i
länets

Vi

kommuner.

kommer gärna och berättar om vär verksamhet.

Med vänlig hälsning

Ulrika Winnerfjord

Verksamhetschef
Mobil: 070-332 11 25

Mail: uw@kvinnohusetorebro.se

Adress: Kyrkogatan 16 702 10 Örebro

Tel: 019-14 41 99

Mail: info@kvinnohusetorebro.se

Hemsida: www.kvinnohusetorebro.se

KVINNOHUSET
OREBRO

l
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Verksamhetsplan för 2018 — 2019
'

Skyddat boende
Mäl
1.

De kvinnor och barn som bett pä Kvinnohuset och som Vi haft kontakt med ska
nöjda med värt bemötande och arbete.

vara

Aktiviteter:

Strukturerade ”Avslutningssamtal" ska hällas
älder när

med varje kvinna

och barn i lämplig

hon/ de Iämnar boendet.

Ha en rutin för strukturerad utvärdering för de kvinnor som lämnat beendet.
Kvinnor och barn

i

Kvinnohusets boende ska ha möjlighetatt kunna päverka

verksamheten.

Antagna policys och checklistor som rör verksamheten pä huset följs, följs upp och
revideras vid behov (bilpolicy, trivsel och trygghet, generella säkerhetsrutiner,

met de boende, Lex Sarah, handlingsplan vid

sekretess, checklista vid allvarligt hot
krissituationer).

2.

kommun och de landskommuner som nyttjar beendet och stödsamtal mm som
är kopplat till avtal och uppdrag ska vara nöjda med det sätt pä vilket vi utför
Örebro

_.

uppdraget.
Aktiviteter:

Rutinerna pä Kvinnohuset ska vara utformade after avtalets intentioner och följas

av medarbetare och volontärer.
Kvinnohuset ska ha hög tillgänglighet och gott bemötande

Använda och

till

alla

som

söker kontakt

nyttja befintliga lokaler pä ett optimalt sätt.

Uppföljningsmötena

med Örebro kommun ska vera Väl förberedda.
kommuner länet som saknar skyddat boende för

Päbörja en dialog med de

kvinnor i syfte att

fä till

i

avtal [hänvisning till So cialstyrelsens krav).

Ge räd och stöd till kvinnor och socialtjänsti de länskommuner som ger
verksamhetsbidrag. Även skyddat boende är ibland aktuellt.

Samverkan med övriga aktörer och medverkan

i

olika nätverk ska vara

en naturlig

'

del av arbetet.

Fortsätta söka projektmedel

3.

i

syfte att utveckla

verksamheten.

Kvinnohuset ska vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska känna
tillfredsställelse

med det arbete de utför och trivas pä arbetsplatsen

Aktiviteter:

Medarbetarna ska

fä

regelbunden handledning och delta i lämplig fortbildning.

Medarb etarna ska bedriva arbetet utifrän beprövade erfarenheter, med
engagemang och hög kvalitet.

Teamsamverkan utvecklas och

fortsätter.

stort

-

Styrelse och medarbetare ska träffas pä

gäng per
'
'

gemensamma utbildningsdagar minst 1

är.

Medarbetarna ska samarbeta med volontärer och medverka i studiecirklar.
Antagna policys följs, följs upp och revideras vid behov (lönepolicy,
arbetsmiljöpolicy, personalförmäner, säkerhetsregler för medarbetarna).

4

Verk5amheten ska bedrivas inom

fastställd

budgetram.

Aktiviteter:

kommande styrelsemöte.

°

Uppföljning sker kvartalsvis och redovisas pä

'

Ätgärder planeras och beslutas av styrelse, vidtas omgäende vid behov.

Föreningsverksamheten
Mäl
1.

kommun och Region Örebro |än, som bidrar med föreningsbidrag,
nyttan med bidraget och känna att de fär ut nägot av det.
Örebro

ska förstä

Aktiviteter:

mäns väld met kvinnor

°

Bedriva opinionsarbete för att motverka

-

Ta emot studiebesök och medverka med information

om Kvinnohusets

verksamhet och mäns Väld mot kvinnor vid förfrägan frän

olika

organisationer.
-

Skriva insändare och debattartiklar.

'

Vara aktiva pä Facebook och andra sociala medier.

-

Delta

-

Bevaka möjligheten och vid behov söka projektmedel

1

utätriktade aktiviteter, gärna tillsammans

med andra verksamheter.
för att utveckla

föreningsverksamheten.

Föreningen möter ofta kvinnor

2.

och trakasserier.

behöver delta

i

!

som

blivit

utsatta för bl.a. sexuella övergrepp

dagens samhälle har meetoo kampanjen

fätt start

utrymme och

vi

dessa diskussioner och ätgärder.

Aktiviteter:

som

genom

ge räd och vägledning

.

Stöttar de kvinnor

.

Deltar

.

Är aktiva och berättar

o

Arbetar förebyggande och skapar en kultur där sexuella övergrepp och trakasserier

i

blivit

utsatta

att Iyssna,

debatter, workshops, föreläsningar för att ta del av andras erfarenheter.

om sädant som

vär förening

möter vardagen
i

inte är okej.

3.Volontärsgruppen ska känna att de utvecklas

genom uppdragen och att

volontärsarbetet känns meningsfullt.

Aktiviteter
°

Göra aktiva insatser för

att rekrytera

ﬂer volontärer. Ska vara 30 enligt

stadgarna.
-

Genomföra studiecirkel

för nyrekryterade volontärer när

behov finns.

-

Genomföra uppföljningsutbildning för erfarna volontärer

-

Utveckla varierande volontärsuppgifter.

°

Erbjuda fortbildning av olika

'

Antagna policys

följs, följs

slag.

upp och revideras Vid behov

[volontärpolicy‚

rutiner trygghet och säkerhet för volontärer).

Medlemmarna skä hällas informerade om verksamheten,

4

aktiviteter och aktuella kvinnofridsfrägor

och känna

föreningens

att deras

medlemskap är

Viktigt.

Aktiviteter:
-

Arrangera medlemsmöte.

-

Skicka mänadsbrev efter varje styrelsemöte
alla,

—

5

med allmän information till

per epost.

Regelbundet förmedla aktuell information frän riksorganisationen.

Styrelsen ska varje är söka utvecklingsmedel och delta
för volontärer‚ personal och styrelse

i

syfte att

i

Unizons kursutbud

öka kunskap

om väldsutsatta

kvinnor och deras barn.
Aktiviteter:
a.

Sökta medel ska användas för att öka de nationella
omvärldskontakterna.

b.

6

Att delta

i

olika kurser/utbildningstillfällen

Föreningsverksamheten ska bedrivas inorn

fastställd

budgetram.

Uppföljning sker kvartalsvis och redovisas Vid

kommande

Aktiviteter:
a.

styrelsemöte
b.

Ätgärder planeras och beslutas av styrelsen och Vidtas omgäende Vid
behov.

Verksamhetsberättelse 2017
Skyddat boende
Mäl
1.
Örebro kommun

„___

“

{_

!

som nyttjar beendet 0%1Tstadsamtalmm-säm
är kopplat till avtal och uppdmg ska vum nöjda med det sätt pä vilket vi uiför
och kommuner

uppdraget.

För oss pä Kvinnohuset är det mycket viktigt
kvinnor Vi har kontakt med är nöjda

Vär strävan

är att

nä upp

förem'ng, verksamhet och

till

vära samarbetspartners och de

att vi,

med de insatser Vi utför.

vära satta mäl och he1a tiden utvecklas — bäde

som individer för

att

pä sä

sätt

som

kunna utföra ett arbete med

hög kvah'tet.

Under 2017 har vi samverkat med/genom:
‘/

Att Kvinnohuset är delaktig

Hera olika sorters samverkansgrupper

i

b1.a.,

Länsgruppens samverkansgrupp mot Väld i nära relationer.

Vi har

\/

Resursgruppen

‘/

Örebro

om hedersrelaterat väld

i

Örebro

1än.

kommuns samverkansgrupp En kommun fri frän Väld.

pä Hera olil<a föreläsningar/utbildnü1gar b1.a.;
Hela personalgruppen samt nägon/nägra frän

deltagit
\/

styrelsen och volontärer

har varit iväg pä följande föreläsningar:
—

"När

traumatisering”
-

”Should

-

Föreläsning

-

Sett

I

—

sekundär

Med ]oseﬁn Grände.

Länsstyrelsens heldag ”väld

—

huden

under

gär

samtalet

stay or should

I

mot barn”.

go?”

Med Foul Pérris.

med Daniel Mendoza.

dokumentärfilmerna

"

Say Something” och

"My

life

my lesson”.
/

Tvä

medarbetare

var

”Fridskränkrüngsbrottens

pä

Terrafems

begränsrüngar

konferens
vid

gä]lande

hedersrelaterad

brottslighet"
\/

Barnansvariga,

barnrättsdagarna

verksamhetschef
i

april

samt

ordförande

var

pä

där temat var ”Barnperspektiv pä migration,

integration och inkludering".

‘/

Tvä

medarbetare

har

varit

pä

en

grundkurs

"Skyddade

i

personuppgifter”.

/ En medarbetare har gätt en kurs i ”Hedersrelaterat Väld".
/ Kvinnohuset (verksämhetschef och ordförande) har även under 2017
fortsatt med att besöka vära kranskommuner för att berätta om vär
verksamhet och uppdrag.
Utätriktad verksamhet
I

den utätriktade verksamheten, dvs stödsamtal

kvinnor

till

som

skyddade beendet, skedde 237 samta1 fördelade pä 84 kvinnor under

inte

bor

i

2017.

Majoriteten av alla stödsamtal sker pä plats pä kvinnohuset och en Viktig aspekt
hela är att kvinnan kan vara helt

det

i

det

anonym dä socialtjänsten inte är inkopplad.

Mäluppfyllelse:

Vär bedömning
uppdragen pä.

2.

är att

bäde

vi och Vära avtalspartner är nöjda

De kvinnor och barn som bett pä huset och som
nöjda med värt bemötande och arbete.

Vi ger

alla

kvinnor

fick Vi ti]lbaka 30

som

%

med

det sätt vi utför

vi haft kontakt

med ska vum

hos 055 en utvärdering när de ﬂyttar och under 2017
av utvärderingarna. En ganska läg siffra men vi kämer 053 nöjda
vistats

med ändä dä det under äret var mänga kortare placeringar samt att det är svärt att fä
det att fungera, mycket pä grund av spräksvärigheter (det är svärt att £ylla i en blankett
och vara anonym när man inte kan spräket).

Utvärderingärna är
personal och

som

trygghet, "de ger
"roliga

som

övriga är Väldigt positiva; ”fär mycket stöd", "empatisk
är 1yhörd", ”känns som att komma till en varm och öppen famn”,

mig styrka och

aktiviteter"

jag har fätt

och "härlig personal”

Ökad självkänsla och
är

nägra

citat

självförtroende",

som

är

skrivna

i

utvärderingarna.

som övriga är; svärigheterna att bo i ett kollektiv — man
kök och badrum samt de konﬂikter som uppstär. Flera Önskar att

Lﬂ<asä är det negativa sa.m.ma

saknar eget

personalen pä kvinnohuset var striktare och sku11e kräva bättre städning av de kvinnor

som bor i huset. En har skrivit att de saknar personal pä kvällar och helger.
Vi har under he1a äret haft husmöte varannan

tisdag.

Verksamhetschefen häller

i

husrnötef där endast vuxna kv1';nnor deltar. Barnansvariga tar hand om de barn som
finns i huset under mötestiden. Mötet följer en särskild dagordm'ng och till exempel

gäs brand— och säkerhetsrutinerna igenom Vid varje möte. Vid möten där
svenska har tolk använts Vid varje sädant ﬁllfälle.

alla inte

kan

Under

äret har vi haft Hera planeringsdagar.

dokumentation,
ﬂytten.

1

medan dagen

statistik

i

Värens planeringsdag hade fokus pä

september hade fokus pä den planerade

oktober hade vi en halvdag tillsammans

med

styrelsen

som ägnades

ät bla

det nya avtalet.

Ärets sista planeringsdag skedde

i

november och fokus var

arbetssätt

i

det

nya huse

samt tema för är 2018.

'

Värt tema för kommande är Gemensamhet och arbetsgruppens mä1

är;

En stabil och grundad arbetsgrupp med en gemensam kultur, samlad kompetens och
vi1ja att hela tiden utvecklas framät. Bäde som medarbetare och som verksamhet.
Under sommaren genomfördes en he1 del aktiviteter för de kvinnor Och ham som
vistades hos css. Vi äkte till Parken Zoo (otroligt uppskattad utﬂykt), vi var i Nora och
ät pizza och glass, vi äkte täg i ]ärle, vi var ü11Allébadeti Hallsberg, vi var pä allsäng,
vi njöt av ﬁnt väder genom att ha riktiga badkalas i vär ﬁna trädgärd osv.
Här

är

nägra exempel pä övriga

aktiviteter

som skett under äret:

—

Bamaktiviteter sker varje mändag, onsdag och fredag mellan k1.10-11.30.

-

Fredagsﬁka varje fredag eftermiddag.

—

Bag—, kVäll-, och he1g volontärer har varit här.
mä1at, spelat spel, varit och bowlat, varit

De hat
till

pysslat, gjort

armband,

stadsparken, bakat bullar,

saffransbröd och pepparkakor, anordnade ett eget ﬁnt Luciatäg, ﬁxat julbord,
grillat
—

Vi har varit pä utﬁykter Vid Hera
hälsat

-

korv i trädgärden osv.

pä

alla djur

Gjort egen ost, äkt häst och

tillfällen.

vagn och

pä en bondgärd m.m.

Vi har haft trädgärdsdagar i trädgärden.

Mäluppfyllelse

Vär bedömning är
3.

att

mälet är uppfyllt.

Medarbetama ska känna

till_fredställelse

med det arbete

de utför och trivas pci

arbetsplatsen.

mänad med en

Vi har arbetsplatsträffar vaxje

arbetsmiljö är en stäende punkt, likasä

uppföljningssamtal och 1Önesamtal

fast

dagordm'ng där bland annat

punkten etik och bemötande. Under Vären sker

medans medarbetarsamtal

sker under hösten.

Planeringsdagarna är otroligt givande och vära ﬂyttmöten under äret har varit av stor
vikt och gjort oss alla delaktiga

och den tillsammans med
och smidig

ﬂytt.

alla

i

flytten.

Vi lade mycket tid pä konsekvensanalyserna

ﬂyttmöten lade grunden till

att

det blev en mycket enkel

och

med

under

en ny arbetsgrupp pä grund av personalomsäﬂning
(pensionsavgäng, medarbetare gick till en ahnan anstäl]ning samt föräldraledighet)
va1de vi att satsa lite extra pä vär grupp. Sä under äret har vi haft fyra gemensamma
"friskvärdsträffar". Dessa träffar fär kosta max 100kr/person och de sker under
I

att vi

äret varit

arbetspasset sista en och en halv timme. Vi har tagit

promenader i Stadsträdgärden
och vid Naturens hus och ﬁkat, vi har haft körsäng tillsammans och vi har ocksä varit
pä guidad visning pä Örebro slott. Dessa träffar kommer även att ske vid 4 tillfällen
under 2018.
Varje kvartal sker en psykosocial skyddsrond för att ta reda pä hur läget i gruppen/ pä
arbetsplatsen är just dä. Arbetsmiljön har under äret varit god.

Fysiska

och psykiska arbetsmiljöronder sker

en]igt

fastställd

plan likasä det

Under vären genomgick samtliga medarbetare en
utbildning i HLR, första hjälpen och hjärtstartare som genomfördes av Röda Korset.
systematiska brandskyddsarbetet.

Alla medarbetare har rätt att ta ut en friskvärdstimme
tilläter,

veckan när verksarnheten sä
Medarbetarna har även förmänen att varje är fä

vilket det oftast gör.

friskvärdsersäthming.

En

ersätining

träm'ngskort och simkort.

I

som

oftast

i

används

till

massage, fotvärd,

maj genomfördes som vanligt Värruset och bäde

medarbetare, styrelsemedlemmar och volontärer deltog.

Arbetsgruppen har handledning en gäng per mänad och

vi är

mycket nöjda

med

vär

handledare.

Glädjande nog har korttidsfränvaron sjunkit varvid vi nu Egger inom normala värden
frän 5.8% till 3,7 %. Längtidsfränvaron har dock Ökat nägot — frän 3 % till 3.8%.
Längüdsfränvaron beror till stor del pä frak’cur, planerad knäoperation samt tröt’rhet.
Totalt sett sä Egger sjuktalen fortfarande högt

ärsarbetare sjuk he1a tiden

med

0.6 ärsarbetare

men jämfört med 2015 dä vi hade
2017 sä är det positiv

1.25

statistik.

Mäluppfyllelse

Mälet bedöms uppfyllt dä medarbetarna
har en god arbetsmiljö.

kämer

tillfredsställelse

med

sitt

arbete och

Mäl
4.

Verksamheten ska bedrivas inom fastställd budget

Pä grund av en projektanstälhüng har
180101)

vi]l<et gjort att

vi

kunnat vakanthälla en

tjänst

(som

tillsattes

personalkosinaderna är1äga.

Vi har ocksä under äret

fätt stora

summor

pä det överskott Vi visar för äret 2017.

skänkta frän olika företag vilket ocksä ökat

Mäluppfyllelse

Kvinnohuset kommer för budgetäret redovisa ett överskott pä 741 562kr vilket medför
att

mälet är uppfyllt.

Förenings- och volontärverksamheten
Föreningen hade ca 100
erbjuder oavlönat stöd

st betalande
till

medlemmar 2017, varav ett 30-ta1 volontärer, som

kvinnor och barn främst pä kvällar och helger.

Det allmänna föreningsarbetet bestär av medlemskontakter, seminarier, medverkan
olika

mm.

aktiviteter

verksa1nl1etsplanen.

1.3.1

För

föreningsverksamheten

fyra

olika

i

N edan redogörs vad vi gjort och hur vi tycker att mälen uppfyllts.

Örebro

kommun

och

Örebro

nägot av
Vi har tagit emot

politikerbesök och andra studiebesök

tillfällen

Ordföranden har Vid

att

synts och hörts

i

flera tillfällen berättat

olika politiska föreningar

kvinnoföreningar

landsting,

som

bidrar

med

att de für ut

det.

ett anta1

har ocksä Vid olika

läns

med bidmget och känna

föreningsbidrag, ska förstä nyttan

som ex.

tv,

pä Kvinnohuset. Vi

radio och tidningar.

om

säsom S-kvinnorna

verksamheten Vid Kvinnohuset för
i

Örebro och Kumla samt andra

Zonta.

synliggöra Kvinnohuset de1tar vi i olika utätril<tade aktiviteter. Föreningen har

deltagit

i

Paneldebatt

Prideparaden,

pä

Seniorfestivalen‚

Hyresgästföreningen

Bostadskongress tillsammans

Krimdagen pä Örebro
pä
Ljusmanifestation

information

om

Universitet,
stortorget,

med ÖBO mﬂ.

Föreningens hemsida uppdateras kontinuerligt med information. Ett bra

med

mäl

Mäl A - D
A.

För

finns

i

sätt att

aktuella artiklar, seminarier, uttalanden, aktiviteter

nä ut

mm är via

En av vära volontärer ansvarar för denna sida och hon skickar ocksä
ut statistik pä hur mänga som ser/gil1ar det vi lägger ut. En aktivitet nädde Över 4500
personer pä bara nägra timmar!
Vär facebooksida.

Förem'ngslokalen pä Hagrnarksgatan

46D har använts

till

arbetsplatsmöten, handledningsträffar, volontärmöten, ärsmöte

självhjälpsgrupper,

mm.

Mäluppfyllelse

Vär bedömning

är att vära bidragsgivare är

B. Volontc'irerna ska

nöjda med det Vi

uträttat.

känna att de utvecklas genom uppdmgen och att

volontärarbetet känns meningsfullt.

Precis

som

det brukar vara sä var 2017 inget undantag när det gäller volontärer

slutar sitt ideella arbete
riktigt

hos

som

Nägra ﬂyttar frän staden, andre upplever att de
hinner med uderaget när man har smäbarn eller studerar och andra Vi11

enkelt avsluta

css.

inte

helt

uppdrag.

sitt

Under hösten anordnades en

studiecirke] för

nya volontärer där 13 deltog pä de 10
kurstillfällena och i december var det 10 (nägra var tvungna
att sluta pga oh'ka
anledningar) som tog ”examen” och blev klara volontärer. Inför studiecirkeln gjordes
även individuella intervjuer

med

samtliga intresserade

som komplement

till

informaüonsträff och intresseanmälan.

Sedan

tidigare har nägra volontärer startat

2017 Deltagare
.

gruppens

i

grupperna är

utsatts för väld i nära relationer och
kvinnorna ska ha möjlighet att bearbeta sina upplevelser
andra kvinnor med liknande erfarenheter. Kvinnorna Ska ha avslutat

sin väldsrelation när

ha

skett

startats

med

de gär in

hjälp

av

i

ett

en självhjälpsgrupp. Grupperna är självgäende
par volontärer. Rekrytering till grupperna har i

efter

stort

genom annonsering.

Under hösten har vi provat
kalla

självhjälpsgrupper och ﬁkasä under

syfte är att

tillsammans med
att

upp
kvinnor som har

att

ha en annan form pä volontärmötena och

Vä1jer

nu

att

dem volontärträffar.

Deltagarna träffas för att diskutera och har mer en 1ärande
organisation än ett regelrätt möte. Vi har ocksä provat att ändra upplägget för
aktiviteterna sä

i

stället för att

ha veckogrupper kan man nu anmäla

vilken/vilka dagar

man önskar komma.

2016 ökade vi vära

aktivitetstillfällen betyd_ligt

är tota1t

med 16%

(kvällsaktiviteterna har

hela 123 aktivitetstillfällen

Bäde när det

sig via nätet

men även under 2017 har vi ökat, detta
ökat med 34%) och under äret har Vi haft

som anordnats av vära volontärer.

gäller träffarna

och aktiviteterna är

Vi

ännu inne

i

en prövoperiod och

syftet är att volontärema ska uppleva bäde träffarna och ak’a'viteterna mer givande
och

meningsfulla.

Mäluppfyllelse

Volontärverksamheten utvecklas successivt och vär bedömning ä]: att volontärerna i
det stora hela är nöjda med sitt uppdrag men att det ocksä gär att utveckla uppdragen

med mer meningsfulla uppgifter.
C.

Medlemmama

aktiviteter

och

medlemskap

dir

ska hällas informemde
aktuella

om

verksamheten, föreningens

kvinnofridsfrägor

och

kämm

att

dems

viktigt.

Under 2016 tog vi tag 1 ett förbättringsomräde, nämligen vära medlemsbrev och under
hela 2017 har de kommit regelbundet va1je mänad efter varje styrelsemöte.

Vär hemsida och facebooksida är ocksä bra informationskanaler som bäde
medlemmar och andra intresserade kan nä.
Antalet
vi är

medlemmar har under äret ökat frän ett 70-tal till över 100 medlemmar, vilket

mycket glada

för.

Mäluppfyllelse

mest volontärer, medarbetare och styrelsemedlemmar i
de aktiviteter som ordnas. Genorn vära mänadsbrev och aktiva facebooksida finner vi
att vi avsevärt förbättrat medlemskontakterna. Pä grund av att ﬂytten till det nya huset

Precis

som

tidigare är deltar

tog mycket tid

i

anspräk ordnades inget medlemsmöte.Vi bedömer att mälet har i stort

uppnätts.

D. Föreningsverksamheten ska bedrivas inom fastställd budgetram.
Förenh1gsverksamheten visar ett överskott pä 107 847 kr

pä högre intäl<ter än berälmat men även pä att vissa
planerade inköp ej skedde säsom materialkostnader m.m. Vi har under äret ej heller
haft lika mänga utbildningar som vi brukar dä Vi under hösten bytte riksorgarüsation.
Överskottet beror

till

viss del

Mäluppfyllelse
Mälet är uppfyllt.

1.4.

Gävor och bidrag

Föreningen har under äret fätt smä och stora gävor —

alla lika

välkomna!

Även under 2017 har Vi haft glädjen att fä mede1 genom olil<a in'samlingar bland annat
frän ”En annan mamma”-kampanjen som 310g alla rekord och som gav 117 000kr!
Olika föreru'ngar t. ex. Zonta och Soropﬁmisterna samt S-kvinnorna i Kumla har gett
bidrag likasä oh'ka församlingar och arbetsplatser har samlat in och skänkt pengar till
Kvinnohuset, bland annat Kilsbergens "Blä träden”. Tre unga kvirm0r har startat ett

UF företag

där de

det de sält för

säljer

till

css.

vintagekläder och varje

mänad skänker de en viss procent av

Hantverkarnas understödskassa har skänkt 95

Copco skänkte 163 000kr och

000103,

Atlas

CAB group skänkte 100 00010".

Mycket av dessa bidrag sparades och kommer användas ﬁll inredning av det nya huset
samt sommarlägret 2018 som redan är inbokat och klart.
Slutord frän ordförande

av planering och stor förväntan av den kommande
ﬂytten till nya lokaler för Kv'mnohuset i Kvarteret Brandstationen. Det har varit mänga

Detta är har

till

stor del präglats

planeringsmöten och samtal

om hur allt ska se ut och organiseras. ]ag tror inte att det

är

nägon som

är involverad

verksamheten som inte har engagerat sigr i nägon av
de frägeställningar som dykt upp. Spärmande och roligt har det varit.
i

alla

Under äret har vi sett en ökm'ng av antalet boende kvinnor i förhällande till föregäende
är. Även antalet medföljande barn har ökat stort.
92% av de boende kvinnorna har
varit utsatta för väld

i

nära relati0ner. En annan

siffra

som

skiljer sig stort frän

föregäende är är medianvärdet av antalet dygn som kvirmän har bett hos
ogs. Det har
sjunkit frän 52 till 27 dygn. Det är positiva siffror som Vi har
axﬂedning ati analysera

och diskutera

med Vär avtalspart — Örebro kommun.

Mäluppfyllelsen frän vära olika verksamhetsomräden är mycket god även detta är.
Det känns mycket bra och där jag som ordförande känner mig mycket stolt över
den

ﬁna verksamheten och alla fantastiskt duktiga medarbetare och volontärer.
Tack vare en god ekonomi har vi under äret kunnat göra mänga trevh'ga aktiviteter
och utﬂykter för de boende kvinnorna och deras barn. Detta uppskattas stort
av alla
deltagare. Ak’dviteterna är möjliga tack vara alla bidrag
Ett

varmt och

stort tack

Mänga utätriktade

till

er alla

som skänker pengar och gävor till css.

aktiviteter hinner det ocksä b1i

‚förem'ngens styrelse och volontärer är aktiva
att Vi fär

och sponsorpengar som Vi fär.

under ett är. Nägot som framförallt
med. Dessa aktiviteter resulterar bl.a. i

mycket uppskattning, erkänsla och respons frän allmänheten

för vär

verksamhet.

Äret avslutades

i

med

mitten av december

en inbjudan

till

alla

volontärer

med

pä de nya lokalerna och som avslutades med smörgästärta. Detta följdes
dagen därpä av en pampig invigning av Värt nya bostads och verksamhetshus med

förhandstitt

mänga inbjudna och intresserade gäster. Ordförande hälsade vä1kommen och tackade
samarbetspartners. Även ﬂera av de kvinnor som var med och startade Kvinnohuset
pä Nygatan var inbjudna, till stor glädje för dern själva och oss andra. Tal av
Kommunfullmäktiges ordförande Kenneth Nilsson och Social välfärds ordförande Per

Äke Sörman. Gun Hedlund,
tillblivelse för

tidigare ordförande, käserade

36 är sedan.

Maria Larsson höll ocksä

ett

ﬁnt

tal

och

i

stället för

TACK

till

alla

verksamhetens

Vär Landshövding
bandklippm'ng överlämnades en

ﬁn nycke1 uppsatt pä en planka som nu pryder sin plate
Stort

om

i

entrén.

medarbetare, volontärer och styrelse för ert varma engagemang

för Kvinnohuset.
\

Örebro 2018 03 06
Britten Uhlin, ordförande
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875001 -2224

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Kvinnohuset

i

Örebro, 875001-2224 fär härmed avge ärsredovisning für 2017.

Allmänt om verksamheten
Texten kammer frän Kvinnohuset

Ekonomisk översikt
Medlemsavgifter

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

14 400

10 050

12 900

843
907
136
532
202

12 300
4 087 753
1 071 838
293 873
-233 033
2 351 670

7

7

4 848
1 485
509
606
4 530

beendet
Bidrag och projektmedet
Gävor
lntäkter

Arets resultat

Eget

2017-12-31

kapital

4 594 462

886
684
515
732
023

443
456
1 044
3 923
1

7

Antal anställda

222
978
089
291
7

4 004
916
399
527
2 879

Eget kapital
Avsättning

Avsättning

2 000 000

Vid ärets början

Fritt

arv

huset

1

238 447
044 089
606 732

1

889 268

640 755

Disposition enl ärsstämmobeslut

Ärets resultat

2 000 000

Vid ärets slut

640 755

eget

kapital

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslär att

fritt

eget kapital 4 530 023

kr,

disponeras enligt följande:

3 923 291

balanserat resultat

606 732

ärets resultat

4 530 023

Totalt

disponeras för
balanseras ny räkning

4 530 023

Summe

4 530 023

i

Föreningens resultat och

ställning

framgär av efterföljande

resultat-

och balansräkningar

med

noter.

Kvinnohuset Örebro

%)

i

875001-2224

Resultaträkning
Belopp i kr

Rörelseintäkter

Not

2017-01-0 12017-12-31

2016-01-012016—12-31

1

6 523 938

6 504 712

6 523 938

6 504 712

Rörelsens kostnader
Kostnader boende
Övriga externe kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat

fra°n

-69 095

—

—664 157

-830 595

-1

2

—3

546 833
637 075
606 778

-3

084 998
545 505

1

043 614

-1

finansiella poster

Ränteintäkter

Räntekostnader

16

475

-62

-

Resultat efter ﬁnansiella poster

606 732

1

044 089

Resultat före skatt

606 732

1

044 089

Arets resultat

606 732

1

044 089

3(6)
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Balansräkning
Not

Belopp i kr

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÄNGAR
Omsättningstillgängar
Kortfristiga fordringar

020
584
182
782

273 226

75
34
28
294

493 844

432 568

352 746

352 746

352 746

352 746

Kassa och bank

4 698 659

3 620 261

Summa omsättningstillgängar

5 545 249

4 405 575

SUMMA TILLGANGAR

5 545 249

4 405 575

163 803
34 584
22 231

Kundfordringar
Aktuell skattefordran

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I__(ortfristiga

Ovriga

placeringar

kortfristiga placeringar

3

EGET KAPITAL OGH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
640 755

640 755

2 000 000

2 000 000

2 640 755

2 640 755

Avsättning arv
Avsättning nya huset

eget kapital
Balanserad vinst

Fritt

eller förlust

1

Ärets resultat
1

Summa eget kapital

282 536
606 732

1

238 447
044 089

889 268

1

282 536

4 530 023

3 923 291

434 040
47 390
533 796

282 117
71 662
128 505

015 226

482 284

5 545 249

4 405 575

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1

SUMMA EGET KAPITAL OGH SKULDER

Kvinnohuset Örebro
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp

i

kr

om

inget annat

anges

Allmänna redovisningsprinciper
redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med ärsredovisningslagen samt
bokföringsnämndens allmänna räd och vägledningar. Vid respektive upplysning nedan enges vilket
allmänt räd som tillämpats. Redovisningsprinciperna är där annat inte enges oförändrade med
föregäende är.

De

Värderingsprinciper

mm

Tillgängar, avsättningar och skulder har värderats utifrän anskaffningsvärden

om

inget annat

enges

nedan.

lntäktsredovisning
lntäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhällits eller kommer att erhällas. Bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen.
ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denne period.

Om

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap föreningen.
i

Bidrag

Som

bidrag räknas likvida medel som föreningen erhäller frän bidragsgivare som är ett offentligrättsligt
organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär äterbetalningsskyldighet

om villkoret inte

uppfylls.

Offent|igrättsliga Organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, Socialstyrelsen,
Allmänna arvsfonden.

Omsättningstillgängar
Omsättningstillgängar tes upp

till

det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet pä

balansdagen.

Fordringar
Fordringar upptas

till

det belopp

som

after individuell prövning

beräknas

bli

betalt.
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Noter
Not

Bidrag

1

Bidrag
2017-01-012017-12-31

Örebro

Kommun

Kranskommunder
Socialstyrelsen

Örebro läns landsting
Bidrag

till

personal

Länsstyrelsen

Övriga bidrag

3 186 000
135 300
475 000

237 000
98 220
19 369
109 500

2016-01—012016—12-31

3 207
174
393
262
98

248
700
469
668
867
-

10 000

4 260 389

4 146 952

2017-01-012017—12-31

2016—01-012016—12-31

Medelantalet anställda

7

7

Totalt

7

7

Redovisat
värde

Marknads-

352 746

503 330

352 746

503 330

Summa
Not 2 Anställda och personalkostnader
Personal

Not 3 Kortfristiga placeringar

Aktieindexobligation

värde

Kvinnohuset Örebro
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Underskrifter
Örebro den

Britten Uhlin

Ga

Ordförande

Vice ordförande

akaynak

rie

J35955\ &‘ääéßﬁm
Joseﬁn Söderström
Kassör

Sekreterare

Karin Hildén

Annika Westlünd

Ledamot

Ledamot

aria

chul

Lena Bernhardtz
Ledamot

Vär revisionsberättelse har Iämnats den

Peter Tinjan

Föreningsvald revisor

Föreningsvald revisor

}

'

v

av vär

Statistiken är ett resultat
efter varj e

statistikblankett för

telefon eller besök.

ny kontakt per

CBS! Det händer att en kontakt har Hera
pä blankettens samtliga

svar

väljer

nya kontakter. Blanketterna fylls i

olika

frägeställningax.

ändä att sammanställa de svar vi

problemomräden och ibland
Pä grund av

äx det inte möjligt att fä

det-ta är statistiken ej fullständig

men vi

fätt.

SQddat boende
Här redovisas statistik gällande de som bett pä huset.

Under 2017 bodde 48 kvinnor och 80 barn pä Kvinnohuset. 36 kvinnor hade barn med
sig

och 12 kom utan ham.

44 av kvinnorna har varit utsatta för väld

i

nära relation av en nuvarande/tidigare

partner (varav 7 även värit utsatta för hedersrelaterat väld)

medan

4 kv1'nnor varit

utsatta för enbart hedersrelaterat Vä1d.

AV de kvinnor som bodde pä kvinnohuset under 2017 kom;
65 % frän Örebro kommun
35% kom frän andra kommuner
Beläggningen var under äret 81

%

och beräknat utifrän

ett

medianvärde sä bodde

kvinnorna här i genomsnitt 27 dygn. Det är nästan en halvering jämfört med 2016.

Det vi

ser är att ﬂer familjer

har varit bett hos oss under 2017 jämfört med 2016 och

att

man under äret bott kortare lid än föregäende är.
122 boendeförfrägrüngar

pä grund av

att Vi

hade

kom under äret och Vi tvingades säga nej lika mänga gänger
fallt

som av andra

orsaker säsom boende passar inte för

kvinnan utifrän hennes situation/behov, boende fungerar
boendegruppen, 1edigt

Dock har en ökning

inte

i

den

befintliga

rum för litet mm.

skett när det gäller "förhands" förfrägningar frän

kommunerna

som seda.n inte leder till ett avta1. De finger och hör sig för om det finns ett ledigt rum,
vi svarar ja
att

och sedan äterkommer de med

hotbilden var för stor sä

att

ett besked

om att kvinnan vägrar ﬂytta eller

kvinnan behövde ﬂyttas längre bort.

Medeläldern pä de kvinnor som bodde pä huset var 35 är och Spannet läg mellan
18
61är. AV de kvinnor som bodde pä huset sä var;

-

55% mellan 31-50är
38% mellan 18-30
10

är

% mellan 51—61 är.

AV de ham som bodde pä huset sä var;
39%mellanO-5är
35% mellan 6 — 10 är.
21

% mellan 11

—

15

är.

5% var Över 16 är.
I

de ﬂesta fall var det barnens

Efter tiden

far

som var väldsutövaren.

pä Kvinnohuset ﬂyttade majoriteten, 46%,

skyddat boende, fanü1jehem, vandrarhem, annat land
till

25

till

andra boenden

t

ex:

armat

mm medan 23% ﬂyttade tillbal<a

samma adress (ej till vä1dsförövaren).

% ﬂyttade

till

ny egen bostad och endast 6

% ﬂyttade tillbaka

til]

mannen.

Nya kontakter 2017
Här redovisas

statistik

gällande alla nya kontakter

— här

dem som

ingär alltsä även

bett pä det skyddade

boendet.

Väldi

Ny

nära

Sexuella

Hedersrelaterat

Annan

Mänad

kontakt

Januari

39

27

5

0

5

Februari

28

22

0

2

2

Mars

40

31

3

2

7

April

32

24

1

2

5

Ma]

30

20

3

4

4

Juni

20

18

1

0

1

Juli

24

18

1

0

4

Augusti

18

16

0

1

3

September 22
Oktober
17

14

0

16

3

0

1

November
Decembér

26

22

1

0

2

19

12

0

2

10

Totalt

315

240

18

14

48

relation

övergrepp väld

1

problematik

4

Rubriken ”Väld i nära relation” kan

gälla fysiskt, psykiskt, sexuellt,

ekonomiskt samt materith väld

i

nära relation.

Rubriken "Hedersrelaterat väld”

som

försöker bryta

upp

gäller när

en kvinna är hotad specifikt frän sin famile

frän en nära relation

35

%

andra

av

fallen togs

den

En kvinna

med väld kan drabbas äv familjens/ släktens väld 05V.

Under 2017 togs 315 nya kontakter, en Ökning med 23

I

släkt.

första kontakten

av

% jämfört med 2016.

kommunen (CMV,

mottagningsgrupp,

kommuner osv) medan den hjälpsökande kvinnan själv tog kontakt vid 40% av

tillfällena.

Förra äret var siffrorna tvärsom; dä var togs den första kontakten av en

kommun oftare än den stödsökande kvinnan sjä1v. En vändm'ng som är intressant.
Övriga som tog kontakt var en vän/ anhörig,

polis, sjukvärd, skola, arbetsgivare,

annan

kvinnojour mfl.

Vid 92% av tillfällena skedde den första kontakten via telefon. Övriga skedde via; mail
eller

kom direkt till Kvinnohuset.

AV de

kvinnor som behövde stöd och hjä1p hade 79% barn i hemmet. AV dessa
var 76% i ä1dern frän 0 är upp till 10 är, 20 % me11an 11-15 är och 4 % över 16 är.

bam

Utifrän de svar vi fätt sä bor majoriteten av kvinnorna inte tillsammans

med

väldsutövaren.

AV de nya

kontakterna

som

Vi haft

kan

vi utläsa att vanligast är att kvinnorna

1-5 är (39%)
kontaktar kvinnohuset för stöd och hjälp efter att deras förhällande varat i

medan endast 6 % söker räd och stöd efter ett förhällande som varat i 21
Majoriteten av de nya kontakterna handlade

om

är

och längre.

räd och stöd. En stor skillnad frän

med 185 st 2017. Gä]lande
skedde det 151 förfrägningar 2016 jmf med 122 under 2017.

2016 dä 115 sökte för räd och stöd jmf

skyddat boende

Sammanfat’ming av nya kontakter
Vi ser en förändring frän föregäende

är;

Under 2017 har majoriteten av kvinnorna
inte

själva sökt hjälp

och det handlar i första hand

om behov av skyddat boende utan behov av räd och stöd. Den tredje stora skillnaden

är att kvinnorna inte är sambo

med den som

är väldsutövaren.

Utätriktad verksamhet

den utätriktade verksamheten, dvs stödsan1tal till kvinnor som inte bor
skyddade boendet, skedde 237 samtal fördelade pä 84 kvinnor under 2017.
I

Majoriteten av alla stödsamta] sker pä plats pä kvinnohuset och en viktig
aspekt
hela är att kvinnan kan vara helt anonym dä socialtjänsten inte är
inkopplad.

Volontärverksanüxeten

Nedan redovisas antal

aktiviteter

under

äret.

Dag

Kväll

2015

26

22

2016

46

2017

47

Ökning 2017

2

He1gj

Totalt

15

63

41

19

106

55

21

-—

_

%

34%

10%

frän 2016

Kvinnohuset i Örebro Nygatan 54 702 11 Örebro 019 -14 41 99
info@kvinnohusetorebro.se
www.kvinnohusetorebro.se

123

16%

i

i

det

det
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Ansökan provsmakningstillstånd Sibbetorp
§ 105
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Tjänsteskrivelse
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Dnr: 2019/SAN214

Utredning i serveringsärende enligt 8 kap.7§ alkohollagen
Ärendebeskrivning

Ansökan om tillstånd för provsmakning av egenproducerad öl och cider enligt 8 kap.7§ alkohollagen.

Förslag till beslut

att Social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar Sibbetorps Gård AB provsmakningstillstånd i
enlighet med ansökan.
att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar.

Ärendet

Sibbetorps Gård AB har inkommit med ansökan om tillstånd för provsmakning för öl och cider.
Sibbetorps Gård driver sedan några år ett mindre bryggeri och avser att komplettera verksamheten
med provsmakning för mindre grupper i bryggeriets lokaler. För provsmakning krävs enligt
alkohollagen ingen matservering. Det finns inga hinder att samtidigt erbjuda mat.
Kommunen har utrett lokalernas lämplighet och personlig lämplighet hos bolagets ägare och
bedömer att tillstånd kan meddelas enligt ansökan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Patrik Ehrenström Germer
Alkoholhandläggare

Hallsbergs Kommun
Social-och arbetsmarknadsnämnden
Handläggare: Patrik Ehrenström Germer

2019-08-26

Utredning avseende ansökan om tillstånd för provsmakning
enligt 8 kap.7§ alkohollagen för servering till allmänheten
året runt. Dnr: 2019/SAN214
Sökanden:
Sibbetorps Gård AB, 559049-8290
Sibbetorp 833
697 92 Pålsboda
Serveringsställe:
Sibbetorps Gård
Sibbetorp 833
697 92 Pålsboda
Sökt omfattning:
Provsmakningstillstånd enligt
alkohollagens 8 kap.7§ för tillverkare.

Bilagor:
1. Ansökan med ritning.
2. Intyg kunskapsprov alkohollagen.
3. Polismyndighetens yttrande.
4. Brandmyndighetens yttrande.

Ärendet
Sibbetorps Gård AB har inkommit med ansökan om provsmakningstillstånd för sina
egentillverkade produkter starköl, folköl och cider (bilaga ansökan). Sökande bolag driver ett
mindre bryggeri där man tillverkar öl, starköl och cider. Produkterna distribueras till lokala
1

restauranger och systembolaget. Bolaget och verksamheten drivs av Jenny och Fredrik
Lennström som också äger aktiebolaget med lika delar.
Bryggeriverksamheten har bedrivits i några år och innehavaren vill nu komplettera
verksamheten med provsmakning för mindre sällskap och grupper i bryggeriet. Det är för
denna del man sökt tillstånd hos kommunen. Ansökan avser provsmakning av egentillverkade
produkter i bryggeriets lokaler. Vid provsmakning serveras endast en mindre mängd dryck per
glas. För ett provsmakningstillstånd enligt 8 kap.7§ krävs ingen servering av mat eller annat
ätbart. Men det finns inget hinder att erbjuda enklare tilltugg eller mat i samband med
provsmakningen.
Enligt 5 kap.5§ alkohollagen kan tillverkare av folköl detaljhandla med egenproducerad
folköl(2,8% och 3,5%)
Besök i lokalerna har gjort ett par gånger under utredningens gång där visning av lokalerna
och produktionen gjordes. Lokal för gästernas provsmakning finns dels i bryggeriet och dels i
anslutande lokal i samma byggnad. Beräknat antal platser för gäster är totalt ca 40.
Prövning av personlig lämplighet enligt 8 kap.12§ och lokalernas lämplighet har gjorts i
sedvanlig ordning med remisser till polis och kronofogdemyndigheten. Yttrande har också
begärts från räddningstjänsten avseende lokalernas brandskydd.
Personlig lämplighet
En ansökan får enligt alkohollagen inte beviljas av kommunen innan sökanden genomgått
kunskapsprov för alkohollagen enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:7
med godkänt resultat.
Fredrik Lennström som driver verksamheten tillsammans med sin fru har genomgått
kunskapsprov med godkänt resultat den 5 april 2019 och erhållit kunskapsintyg(bilaga 2 ).
Kommunen bedömer därmed att sökande bolag innehar de kunskaper som krävs för att
bedriva verksamheten i enlighet med alkohollagen.
Kommunen ska vid sin prövning av sökandens kunskaper i alkohollagen använda prov
framtagna av Folkhälsoinstitutet. Sökanden ges möjlighet till 2 omprov. Kunskapsfrågorna i
provet är uppdelade på fyra delar; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser
om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Prov som omfattar serveringstillstånd för
servering till allmänheten består av 60 frågor. Provtiden är 90 minuter. För godkänt resultat
krävs 75% rätta svar i var del av provet. Prov som avser provsmakning är inte lika omfattande
då verksamheten skiljer sig mycket från att driva restaurang. Ett prov för provsmakning består
av 28 frågor om alkohollagens regler.
Kommunen har inhämtat uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten inför
beslutet samt använt sig av kreditupplysningstjänter hos Syna. Varken bolaget eller ägarna
förekommer hos Kronofogdemyndigheten med skulder till det allmänna. Sökande bolag är
registrerad för moms och innehar F-skatt.
2

Kommunen har inhämtat Polismyndighetens synpunkter inför beslutet. Polismyndigheten har
inte haft något att erinra mot sökandens lämplighet. Bolagsmännen förekommer inte i
Polisens register med brott som påverkar kommunens bedömning av den personliga
lämpligheten.(bilaga 3)
Prövning av lokalernas lämplighet
Stadigvarande tillstånd för provsmakning kräver inte någon matservering eller att det finns ett
kök i lokalerna. Sambandet mellan matförtäring och alkoholservering har annars länge varit
ett krav i svensk alkoholpolitik.(jmf 8 kap.15§ alkohollagen)
Kravet kommunen kan ställa på aktuella lokaler är att registrering av livsmedelsverksamhet
har gjorts hos kommunens miljökontor enligt 8 kap och att lokalerna har ett tillräckligt
brandskydd enligt 8 kap. 16§. Registrering av livsmedelsverksamhet är gjord enligt uppgifter
från miljökontoret.
Nerikes Brandkår har i yttrande meddelat att lokalerna att det inte finns några hinder för
serveringstillstånd i lokalerna. (yttrande bilaga 4)
Prövning av finansiering
Någon prövning av finansiering har inte gjorts då inga större investeringar krävts inför
ansökan. De investeringar som gjorts rör inte tidsmässigt utredningen om
provsmakningstillstånd. Investeringarna har gjorts flera år tidigare.
Bedömning
Med hänvisning till uppgifterna ovan bedömer kommunens alkoholhandläggare att tillstånd
kan meddelas enligt ansökan.
Polisen har inte haft något att erinra.
Brandskyddet har bedömts vara tillräckligt enligt Nerikes Brandkår.

Förslag till beslut:
att Social- och arbetsmarknadsnämnden meddelar Sibbetorps Gård AB
provsmakningstillstånd i enlighet med ansökan.
att serveringstiderna bestäms till kl. 11.00 till kl.01.00 alla dagar inomhus och utomhus.

I tjänsten
Patrik Ehrenström Germer,
Kommunens alkoholhandläggare
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Anmälan skickas llll:
TiUståndsenheten sydnarke
Social-och
arbetsmarknadsförvaltningen
694 80 Hallsberg

Tel:0582-68 53 04
Fax: 0582-68 50 62
E-post: socialforvaltningen@hallsberg.se

Bankgiro: 577-3338
Org. nr: 212000-1926

- Folkhälsomyndigheten

KUNSKAPSPROV OM ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN
Härmed intygas att

Fredrik Lennström,
Har avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat avseende
Tillstånd för provsmakning
Provet är giltigt i 3 år från och med 2019-04-05
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Intyget utskrivet från Folkhälsomyndighetens register 2019-04-10

Information om sommarens feriearbete
§ 106

Anbudsöppnare för upphandling social- och
arbetsmarknadsnämnden
§ 107
19/SAN/272

HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

KOMMUN

2019-08-19

Anbudsöppnare för upphandling
arbetsmarknadsnämnden

social-

1 (1)

Dnr:

och

Ärendebeskrivning
Enlig

Lagen

om offentlig upphandling,

tvä personer delta

Förslag

till

som

utsetts av

LOU, 12 kap. 10 @ Ska vid anbudsöppning minst
den upphandlade myndighet.

beslut

och arbetsmarknadsförvaItningen föreslär att social- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar att följande personer utses att vara
anbudsöppnare vid social- och arbetsmarknadsnämndens upphandlingar.
Social—

1.

Kommunens

upphandlare, förvaltningschef, förvaltningens omrädeschefer samt

nämndsekretera re, tvä förening.
i

2.

Tidigare beslut

om

anbudsöppnare

dä detta beslut vunnit lage

enligt 1.

upphör

att gälla frän

och

med den dag

kraft.

Ärendet
Pä grund av personalförändringar, uppdateras rätten att öppna anbud vid social- och
arbetsmarknadsnämndens upphandlingar.

Social-

Version 1.2

och arbetsmarknadsförvaltningen

IFO Statistik 2019
§ 108
19/SAN/148

Tjänsteskrivelse
2019-08-21

Sida 1 av 1

Dnr:

Statistik Individ- och familjeomsorgen 2019
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – juli 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari – juli 2019. Statistiken visar för vuxna
antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan),
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor:
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Återrapportering Internkontroll år 2019
§ 109
19/SAN/155

Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-08-21

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/155

Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2, 2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för andra kvartalet 2019 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet 2019
- att godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
andra kvartalet 2019.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får
allvarliga konsekvenser ska prioriteras.
Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning.
Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.
Återrapporteringen för andra kvartalet 2019 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Förslag på
åtgärder finns i bifogad återrapportering.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Återrapportering Intern kontrollplan för år 2019 kvartal 2
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....

Social- och Arbetmarknadsförvaltningen

Process
(Rutin/system)

Moment

Att räkna narkotiska
preparat i akut- och
buffertförråd
Besikta arbetstekniska Kontrollera att alla
lyftar är besiktigade
hjälpmedel
enligt plan
Läkemedelshantering

Daglig utvistelse

Att de boende i SÄBO
får möjlighet att gå ut
varje dag om de vill

Dnr

1. Verksamhet
Metod

Utförd av

Resultat

Allkontroll

Marjut Alfalk, Q2

Ingen avvikelse funnen

Allkontroll

Utförs vartannat år,
Q4. Clary Starck
Senast utförd 2018

Allkontroll

Clary Starck Q2

Avvikelse funnen. Uppdrag
utförs delvis. Under maj månad
har några enheter nått ca 90 %
och vissa ca 30 % och vissa har
inte uppnått målet. Orsaker:
Personal glömmer att erbjuda
utevistelse, eller att fylla i
egenkontroller. På några
enheter upplever personal att de
inte hinner med att erbjuda.
Under juni månad har
egenkontroller inte utförts pga
vikarier samt semester.
Av erfarenhet så vistas många
av våra brukare ute under
sommarmånaderna.

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig

Pågår

MAS

Pågår

Områdeschef
särskilt boenden

En utpekad personal som är
Pågår
ansvarig för att erbjuda och
anordna aktiviteter. Följa upp
resultat varje månad och
diskutera åtgärder tillsammans
med personalen.Det är viktigt att
personalen förstår vikten av att
erbjuda våra äldre att få komma
ut.Även om vi mäter ett
erbjudande diskuterar vi också
hur många som vill komma ut och
orsaker till att eventuella inte vilja
komma ut, för att kunna åtgärda
dessa orsaker.Viljan att komma ut
är också periodsberoende.

Områdeschef
särskilt boenden

Registrera alla
kommunbosatta
flyktningar i
verksamhetens
mottagningssystem
och upprätta
introduktionsplan

Alla kommunbosatta är Allkontroll
registerförda och har
en introduktionsplan
per hushåll

Alla deltagare är
registrerade i
verksamhetssystemet

Registrera alla
deltagare i
verksamhetssystemet
som påbörjar sin
träning på AMI
1. Att utbetalning
Utbetalning av
endast görs till
försörjningsstöd
bidragsberättigad
person. 2. Att
utbetalning görs till rätt
person. 3.
Rimlighetsbedömning
av daglig utbetalning
av försörjningsstöd.
Anmälningar om barn 1. Att anmälningarna
hanteras omedelbart 2.
som far illa samt
Att förhandsbedömnallvarliga
missförhållanden för ingar sker inom två
veckor
vuxna missbrukare
Utredningar barn och Att utredningar
avslutas inom fyra
unga
månader

Kvartalsvis Q2

Avvikelse funnen. Sen
information via
Migrationsverkets
statsbidragslistor för
egenbosättare som behöver
stöd. En förhandsinformation
som AMI tidigare fått av
Arbetsförmedlingen men som
nu inte har kapacitet att erbjuda
den servicen.
Ingen avvikelse funnen

Allkontroll

Halvårsvis

Moment 1
Stickprov
Moment 2
Stickprov
Moment 3
Allkontroll

Sandra Leontiou,
Q2. Moment 1
Kvartalsvis
Moment 2
Kvartalsvis
Moment 3 Dagligen

Avvikelse funnen. I ett
beslutsmeddelande saknades
text (motivering, beslut,
beslutsfattare,
besvärshänvisning m.m).

Allkontroll

Sandra Leontiou,
Maria Lidberg, Q2

Barn: Inga avvikelser
Vuxna: inga avvikelser

Allkontroll

Maria Lidberg Q2

Avvikelser funna. Se bilaga 1

Åtgärdat när informationen
kommit AMI till del och får inga
individuella konsekvenser.

Samtal med berörd handläggare
görs av enhetschef.

-

Enhetschef AMI

Områdeschef

Enhetschef IFO

Enhetschef IFO
Enhetschef IFO

Återrapportering Intern kontrollplan för år 2019 kvartal 2
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....
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2. Gemensam administration

Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Avtal

Att ingångna
upphandlingsavtal
följs

Årsvis
Stickprov

Mohammed Ahmad Avvikelse funnen. Stickprovskontroll har
Barkhad, Q2
gjorts på konto 6469 och 4633 och 14
fakturor har valts ut. Av de 14 fakturor
avser 7 förbrukningsmaterial för hela
nämndens verksamheter och 7 avser
köp av platser inom socialtjänsten. Se
bilaga 1.

Att politiskt fattade
beslut verkställs och
återrapporteras
nämnden

Att beslut i nämnden Allkontroll Nämndsekreterare, Ingen avvikelse
Q2
innehåller en tydlig
tidsangivelse för
verkställighet och
återrapport

Resultat

Åtgärd

Tidplan

Ansvarig
Ekonom

Nämndsekreterare

Återrapportering Intern kontrollplan för år 2019 kvartal 2
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....
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3. Ekonomiadministration

Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder

Att attestförteckning
är uppdaterad

Stickprov

Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder
Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder

Att attester sker
enligt reglemente och
förteckning
Att obligatoriska
uppgifter finns på
lev.fakturor

Kvartalsvis,
Stickprov

Lena Östlund,
Q2

Ingen avvikelse

Ekonomiassistent

Kvartalsvis,
Stickprov

Lena Östlund,
Q2

Avvikelse funnen. Verifikationsnr:
Kollar allabolag.se.
Företaget har F202113244, text & dekor, fakturanr
14933, summa 1 613 kr. Står inte
skattsedel. Ringer
på fakturan att företaget har Fföretaget och informerar
sakttsedel.
om att det saknas på
fakturan.

Ekonomiassistent

Statsbidrag
ensamkommande
barn och vuxna
Prognos

Regelbunden
Allkontroll
återsökning av
statsbidrag
Att alla chefer följer Allkontroll
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Madeleine
Pedersén Q2

Ingen avvikelse funnen

Genomförs
årsvis

Tidplan

Ansvarig
Ekonom

Anna
Ingen avvikelse funnen
Gustafsson,
Maria J Engdahl,
Anette
Söderström,
Helena
Blomberg, Q2

Enhetschef
Områdeschef

Återrapportering Intern kontrollplan för år 2019 kvartal 2
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4. Personaladministration

Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Personalkostnader

Att rätt person får rätt Halvårsvis Linda Carlsén Selvin, Maria
lön och/eller rätt
, Stickprov Lidberg, Sandra Leontiou, Sabina
ersättning rätt period
Jansson, Maj Pettersson, Marina
Isgren, Anna Gustavsson, Arijana
Hadzic Q2

Avvikelse funnen, se
bilaga 1

Att inte outbildad
personal LAS-as in

Efter 200 dagar
Allkontroll Områdeschefer
anmäla till enhetschef

Ingen avvikelse

Åtgärd

Tidplan
-

Ansvarig
Enhetschef

Områdeschef

Process
(Rutin/system)

Moment

Avtal

Att ingångna avtal följs. Inom konto 6469 förbrunkningsmaterial framkom att tre av sju fakturor inte hade
något giltigt avtal. Två av fakturorna och största delen av den tredja fakturan
ligger dock inom tillåten direkt upphandling på enstaka produkter med låga
belopp där avtal saknas. En liten del av den tredja fakturan avser däremot
möbler som köptes hos annan leverantör än den vi har avtal med. Kostnaden för
möblerna motsvarar 2 237 kr.
Inom
konto 4633 köp av huvudverksamhet framkom att en av sju fakturor inte hade
något giltigt avtal. Den fakturan avser dock speciell placering eftersom företag vi
har avtal med inte kunde erbjuda.

Utredningar barn och
unga

Att utredningar avslutas En socialsekreterare har valt att avsluta sin anställning i december månad,
inom fyra månader
denne lämnade flera oskrivna utredningar efter sig och alla utredningar har inte
hunnits skrivas klart av andra socialsekreterare. Enheten har en ökad belastning
med fler utredningar och anmälningar som avser våld mot barn. Det är svårt för
socialsekreterarna att hinna med att dokumentera klart alla utredningar inom
utredningstiden. Samtliga utredningar är dock hanterade med möten och beslut
inom utredningstiden. 1:e socialsekreterare har inte hunnit ha regelbundna
ärendegenomgångar med samtliga.

Personalkostnader

Att rätt person får rätt
Handläggare har bytt tjänst på samma arbetsplats där Löneförvaltningen missat Händelsen korrigerades framledes.
lön och/eller rätt
att lägga in ny lön (lägre lön). Det ledde till att handläggaren fått fel lön
Händelsen ledde till förhandling med facket
ersättning för rätt period
då handläggaren har ett ansvar att bevaka
så rätt lön betalas ut.

Resultat

Åtgärd

Enhetschef och 1:e socialsekreterare har
arbetat med att få till strukturen för att
ärendegenomgångar skall ske regelbundet.
Dokumentationen har inte skett regelbundet i
förhandsbedömningar på grund av många
anmälningar i april. Enhetschef har stämt av
med förhandsbedömare och de uppger att
anmälningarna har hanterats inom
lagstadgad tid men att dokumentationen inte
Maj: 15 st. Avvikelsen har ökat med fyra utredningar sedan föregående månads har hunnits fullt ut. Enhetschef och 1:e
socialsekreterare har arbetat med att få till
mätning.
strukturen för att ärendegenomgångar skall
ske regelbundet.

Process (Rutin/system)

Moment

Prognos

Att alla chefer förjar rutiner för
ekonomisk uppföljning

Personalkostnader

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

Resultat

Åtgärd

Process
(Rutin/system)

Moment

Avtal

Att ingångna avtal följs. Inom konto 6469 förbrunkningsmaterial framkom att tre av sju fakturor inte hade
något giltigt avtal. Två av fakturorna och största delen av den tredja fakturan
ligger dock inom tillåten direkt upphandling på enstaka produkter med låga
belopp där avtal saknas. En liten del av den tredja fakturan avser däremot
möbler som köptes hos annan leverantör än den vi har avtal med. Kostnaden för
möblerna motsvarar 2 237 kr.
Inom
konto 4633 köp av huvudverksamhet framkom att en av sju fakturor inte hade
något giltigt avtal. Den fakturan avser dock speciell placering eftersom företag vi
har avtal med inte kunde erbjuda.

Utredningar barn och
unga

Att utredningar avslutas En socialsekreterare har valt att avsluta sin anställning i december månad,
inom fyra månader
denne lämnade flera oskrivna utredningar efter sig och alla utredningar har inte
hunnits skrivas klart av andra socialsekreterare. Enheten har en ökad belastning
med fler utredningar och anmälningar som avser våld mot barn. Det är svårt för
socialsekreterarna att hinna med att dokumentera klart alla utredningar inom
utredningstiden. Samtliga utredningar är dock hanterade med möten och beslut
inom utredningstiden. 1:e socialsekreterare har inte hunnit ha regelbundna
ärendegenomgångar med samtliga.

Personalkostnader

Att rätt person får rätt
Handläggare har bytt tjänst på samma arbetsplats där Löneförvaltningen missat Händelsen korrigerades framledes.
lön och/eller rätt
att lägga in ny lön (lägre lön). Det ledde till att handläggaren fått fel lön
Händelsen ledde till förhandling med facket
ersättning för rätt period
då handläggaren har ett ansvar att bevaka
så rätt lön betalas ut.

Resultat

Åtgärd

Enhetschef och 1:e socialsekreterare har
arbetat med att få till strukturen för att
ärendegenomgångar skall ske regelbundet.
Dokumentationen har inte skett regelbundet i
förhandsbedömningar på grund av många
anmälningar i april. Enhetschef har stämt av
med förhandsbedömare och de uppger att
anmälningarna har hanterats inom
lagstadgad tid men att dokumentationen inte
Maj: 15 st. Avvikelsen har ökat med fyra utredningar sedan föregående månads har hunnits fullt ut. Enhetschef och 1:e
socialsekreterare har arbetat med att få till
mätning.
strukturen för att ärendegenomgångar skall
ske regelbundet.
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 2, 2019
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten innehåller uppgifter om inom vilket
verksamhetsområde det finns ej verkställda beslut.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Ärendet

För kvartal 2, 2019 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 18 beslut att rapportera till
IVO som ej verkställts inom tre månader.
Tolv av besluten avser LSS och insats av kontaktperson. Besluten har inte verkställts på grund av
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). Ett av besluten avser LSS och insats av
kontaktperson. Beslutet har inte verkställts i tid på grund av att möten av olika anledningar ställts in.
Tilltänkt kontaktperson har nu hittats och både kontaktperson och den enskilde har tackat ja. Process
pågår med att matcha den tilltänkta kontaktpersonen med den enskilde. Två av besluten avser LSS
och rör samma person. En matchning kom inte till stånd inom tre månader och beslutet verkställdes
därför inte. Nu har den enskilde tackat nej till insats och beslutet kommer inte att verkställas.
Två av besluten avser 4 kap 1 § SoL och insats av ledsagare respektive kontaktperson. Besluten har
inte verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). Ett av besluten
avser 4 kap. 1 § SoL och insats av servicelägenhet. Den enskilde har tackat nej till tre erbjudanden
varför beslutet inte verkställdes inom tre månader. Den enskilde har nu blivit erbjuden en
servicelägenhet och tackat ja.
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