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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S)
Peter Hörlin (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
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Ingela Hagenfors (KD)
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Kerstin Larsson (S)
Monika Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Olle Isacsson (M)
Ingrid Grahn (L)
Jussi Rinne (SD)
Vakant . (SD)

13:00-17:00

Lokal: Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga
Josefin Bäck, Nämndsekreterare
Jaana Jansson, Förvaltningschef
Anette Söderström, Områdeschef
Helena Blomberg, Områdeschef
Maria Johansson Engdahl, Områdeschef
Clary Starck, Områdeschef
Anna Gustafsson, Områdeschef
Mohammed Ahmad Barkhad, Ekonom
Maria Lidberg, Enhetschef
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Föredragande

1 – Mötets öpnnande
Ärendebeskrivning
1. Upprop
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare
4. Anmälan om jäv
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2 – Information om nya äldreboendet

Föredragande Ulrika F Lindberg

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknasförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
informationen.
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3 - Ekonomisk uppföljning (19/SAN/181)

Föredragande Mohammed Ahmad
Barkhad

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -1,3 mnkr. Heltid som norm
är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna
kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka
personalkostnaden.

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

Beslutsunderlag




TS ekonomisk prognos
Prognos per kostnadsslag
Ekonomisk uppföljning övertid
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Föredragande Anette Söderström,
Clary Starck

4 – Budget i balans
Förslag till beslut
Att godkänna informationen.
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5 - Tertialrapport Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen 2019

Föredragande Jaana Jansson

(19/SAN/185)

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

Beslutsunderlag


Tertialrapport Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019
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Föredragande Anna Gustafsson

6 – Utbildning AMI
Förslag till beslut
Att godkänna informationen.

Page 7 of 160

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2019-05-29

7 - Utredning bostadsanpassning (19/SAN/136)

Föredragande Anette söderström

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen blockförhyr idag 114 lägenheter och de flesta lägenheter
är belägna i direkt anslutning till, eller väldigt nära dagcentralerna.
Från och med 2018-07-01 ändrades Lagen om bostadsanpassning och det förtydligades att bidrag
för bostadsanpassning i biståndsbedömda lägenheter inte är möjligt. Social- och
arbetsmarknadsnämnden bör utifrån det fatta beslut om att fortsätta blockförhyra dessa
lägenheter eller inte.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden behåller
de lägenheter, i stort sett, som finns idag och fortsätter som tidigare att bedöma behovet av en
sådan lägenhet, samt att ta fram underlag för vilka servicelägenheter som ska vara kvar och hur
många lägenheter det ska vara.

Beslutsunderlag



TS Biståndsbedömda bostäder
Utredning bostadsanpassning
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8 - Riktlinjer missbruk- och beroendevård

Föredragande

(19/SAN/150)

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

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

Beslutsunderlag



TS riktlinjer missbruk- och beroendevård
Riktlinjer för handläggning avseende missbruk. och beroendevård
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9 - Statistik sjukfrånvaro SAF 2019 (19/SAN/147)

Föredragande

Ärendebeskrivning
Statistik över sjukfrånvaro i stort samt fördjupning hemtjänst område väster januari - mars 2019.

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

Beslutsunderlag





TS sjukfrånvaro statistik 2019
Statistik sjukfrånvaro SAF 2019
Sjukfrånvaro SAF jan-mars 2019
Sjukfrånvaro hemtjänst väster jan-mars 2019
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Föredragande

10 - IFO Statistik 2019 (19/SAN/148)
Ärendebeskrivning

Statistik från IFO presenteras för månaderna januari - april. Diskussion har förts i social- och
arbetsmarknadsnämnden om hur statistiken ska se ut och vilka siffror som ska delges. IFO har tagit
fram statistik utifrån ett delvis förändrat urval i syfte att delge nämnden mer relevant statistik.

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

Beslutsunderlag





TS Statistik IFO
IFO Statistik 2019
Statistik IFO 2019 jan-feb
Statistik IFO 2017-2018
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11 - Återrapportering Internkontroll år 2019
kvartal 1 (19/SAN/155)

Föredragande Josefin Bäck

Ärendebeskrivning
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. Vidare finns det i reglementet regler om att
nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning. återrapporteringen för första kvartalet
2019 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Förslag på åtgärder finns i bifogad återrapportering.

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

Beslutsunderlag



TS återrapportering internkontroll 2019 Q1
Återrapportering Internkontroll år 2019 kvartal 1
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12 - Ej verkställda beslut Q1 2019 (19/SAN/35)

Föredragande Josefin Bäck

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

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

Beslutsunderlag


TS ej verkställda beslut Q1 2019
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13 - Statsbidrag habilitering (19/SAN/182)

Föredragande Helena Blomberg

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen utlyste 2018 statsbidrag gällande habiliteringsersättningen. Hallsbergs kommun
rekvirerade bidraget och Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fattade beslut om att höja
habiliteringsersättningen från 28:-/heldag och 19:-/halvdag till 60:-/heldag och 40:-/halvdag.
ersättningen betalades ut för hela året 2018 och dessutom gjordes an engångsutbetalning i slutet
av året då det fanns bidrag kvar att använda. Beslutet gällde för den tiden som statsbidraget
ersätter kommunen för höjningen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att uppdra
åt förvaltningen att betala ut habiliteringsersättning enligt samma nivå som 2018 under
förutsättning att statsbidraget ersätter kommunens höjning.

Beslutsunderlag


TS Statsbidrag habilitering
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14 - Delegationsförteckning 2019 (19/SAN/153)

Föredragande

Ärendebeskrivning
I delegationsförteckningen föreslås en del förändringar. Samtliga förslag är markerade med röd text
i det bifogade materialet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner ändringarna i delegationsförteckningen.

Beslutsunderlag



TS delegationsförteckning 2019
Delegationsförteckning 2019
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15 – Förvaltningschef/områdeschef informerar
Förslag till beslut
Att godkänna informationen.
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16 – Frågor till förvaltningen/ordförande
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17 – Anmälan om delegationsbeslut

Föredragande

Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut finns att läsa vid beredningsutskottets sammanträde:
1. Dnr 19/SAN/58-9
Serveringstillstånd enligt delegationsförteckningen, ärende 2.6
2. Dnr 19/SAN/170-1
Förordnande
3. Dnr 19/SAN/170-2
Förordnande
4. Dnr 19/SAN/171
Beslut enligt 2.4 delegationsförteckningen
5. Dnr 19/SAN/184
Utredning avseende ansökan om utökat serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen

Förslag till beslut
Att lägga informationen till handlingarna.
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Föredragande

18 – Meddelanden
Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid beredningsutskottets sammanträde:
1. Protokoll KPR
2. Protokoll KHR
3. Samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende
4. Verksamhetsberättelse Väntjänsten 2018
5. Nämndens verksamhetsbesök Individ och familjeomsorgen
6. Kostpolicy
7. Reglemente för socialnämnden

Förslag till beslut
Att lägga meddelandena till handlingarna.
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Ekonomisk uppföljning
3
19/SAN/181
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Datum: 2019-05-20

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Prognos per kostnadsslag
Ärendebeskrivning

Prognos per kostnadsslag januari- april

Förslag till beslut

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

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -1,3 mnkr. Heltid som
norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl
verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska
öka personalkostnaden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

Bilagor
Prognos per kostnadsslag
SAF övertid 2017-2019
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Prognos per kostnadsslag
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0
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1
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1
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54
0
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854

0
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0
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0

0

0
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0
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2
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319
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27
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-31
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i

%

april 2019j'a'mfört

i

med cirka 1,3 mnkr eller 38 % jansamma period 2018.
Övertiden har ocksä minskat med cirka 1,9 mnkr eller 48 %
ijan-april 2019 jämfört samma period 2017.

3%
0%
-38%

15%

-88%
—34%
-59%
-6%

Diff
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1 Väsentliga händelser
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningen fortsätter arbetet med införandet av heltid som norm och att göra
hälsosamma och påverkningsbara scheman. Arbetet startade under 2018 med
början i hemtjänstområde Väster och nu är alla hemtjänstgrupper erbjudna heltid
samt en del av personalen på särskilda boenden och personalen inom
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen arbetar med
att sänka övertiden för att istället använda den tid som är så kallad resurstid när
personal väljer att arbeta mer. Detta har lett till en stor sänkning av övertiden. Ett
arbete har pågått för att sänka den icke önskade frånvaron med lyckat resultat
men arbetet fortsätter genom att aktualisera de rutiner som är framtagna och
genom att följa upp medarbetarens frånvaro med rehabiliteringssamtalhandlingsplan.
Förvaltningen fick statliga medel efter sommaren år 2018 för att kunna göra en
satsning på digitalisering inom äldre- och funktionshinderområdet. Det ledde till
en utbyggnad av Wi-fi i gemensamhetsutrymmena på våra boenden.
Den 1 januari 2018 trädde lagen om utskrivningsklara ikraft. För att kunna
efterleva lagen har en arbetsgrupp tagit fram en processbeskrivning som ska
underlätta arbetet med att följa lagen samt underlätta samverkan i vårdkedjan.
Alla olika yrkesgrupper arbetar i samverkan från beslut till utförande.
Förvaltningen har därmed inga betaldagar då vi har lyckats ta hem alla inom
föreskriven tidsperiod.
Det har tidigare varit svårt att rekrytera utbildad
omvårdnadspersonal/vårdpersonal inför sommarperioden vilket lett till att
arbetet har påbörjats tidigt under det här året med en arbetsgrupp bestående av
representanter från olika enheter som tillsammans med HR enheten har gjort olika
aktiviteter för att bli synliga och kunna locka personal att söka sommarvikariat i
Hallsbergs kommun, till exempel har man besökt olika gymnasieskolor, mässor,
formulerat bra annonser med mera.
Inom sjuksköterskeorganisationen har det varit flera vakanta tjänster vilket har
lett till att bemanningsföretag har anlitats. Det kommer att ändras till hösten då
man har lyckats rekrytera ett antal sjuksköterskor. Alla tjänster är dock inte
tillsatta så rekryteringsarbetet fortsätter. En viss bemanning kommer alltså
behöva anlitas. Även socionomer har varit svåra att rekrytera samt behålla i
förvaltningen.
Barn- och familjeenheten har tillsammans med skolan kommit igång med
samarbetet kring minskad frånvaro i skolan samt minska antalet anmälningar till
IFO. Arbetet med att implementera iRisk är på gång. iRisk är ett risk- och
skyddsinstrument som innebär att handläggarna intervjuar familjer där våld
förekommer för att kunna avgöra allvaret/farligheten i våldet. Hallsbergs kommun
blev utvald som en av tio kommuner i Sverige att som pilotkommun få införa
metoden i verksamheten.
Särskilda boenden, SÄBO och Hälso- och sjukvårdsenheten, HSL
Verksamhetsutveckling
Genom det systematiska förbättringsarbetet under 2018 samt genomsyn av våra
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verksamheter börjar området att se resultat i form av ett bättre ekonomiskt
resultat samt ökad kvalité. Alla särskilda boenden har teamträffar och teamledning
i varierande omfattning. Riskbedömningar har ökat. Området följer upp resultat i
form av statistik varje månad samt att en djupare analys görs efter varje kvartal.
Målet är att under 2019 ska alla verksamheter analysera sina egna resultat samt
gemensamt arbeta med ständiga förbättringar.
I januari månad tog området över verkställigheten från myndighetssidan. Det
betyder att verkställigheten i form av erbjudande av lägenhet på särskilt boende
eller korttidsplats erbjuds av enhetscheferna på boendena, inte som tidigare av en
biståndshandläggare. Detta bidrar till att förtydliga beställning och verkställighet.
En ny process för ärendeöverföring är framtagen.
Stickprov av hygien kommer att vara utförda under våren, även nattfasta kommer
att mätas under våren. Standardiserad kommunikation i form av SBAR har tagits
upp och repeterats på arbetsplatsträffar.
Personal
Område särskilt boende har en budget totalt för omvårdnadspersonal dag/kväll
109 ÅA (årsarbetare) fördelat på fem särskilda boenden och ett korttidsboende.
Inför 2019 infördes en resursfördelningsmodell för att förtydliga bemanning
utifrån klientel. En enhet som har somatisk vård har 0,68 ÅA/ brukare,
demensvård 0,70 ÅA/ brukare, korttidsvård 0,72 ÅA/brukare och Werners backe
som har personer med mer utåtriktade beteende har 0,72 ÅA/ brukare. Området
har 23,14 ÅA som arbetar natt. Storleken på enheten variera mellan boendena,
exempelvis har Kullängen som mest 19 lägenheter på en enhet. Under 2018 hade
Werners backe ett behov av en extra person varje natt, vilket resulterade i ett stort
underskott. För att kostnadseffektivisera på natten så organiserade vi om från att
en resurs från Kullängens äldreboende, stöttar upp i centrala Hallsberg.
Uppföljning av förändringen kommer att ske under maj månad. Då förändringen
blev anmäld till IVO (inspektion för vård och omsorg) har det föranlett ett
tillsynsbesök på ett av våra särskilda boenden, samt ett antal frågor som har
besvarats. Respons av tillsynen har inte inkommit till förvaltningen.
Nytorgsgatan och Regnbågen har en ny enhetschef sedan januari.
Inom särskilt boende ingår också hälso- och sjukvårdsenheten, med budget för
sjuksköterskor 21,17 ÅA, arbetsterapeuter/ hjälpmedelstekniker 8 ÅA. Inom
området finns budget för 1,70 ÅA som arbetar med kvalitetsutveckling för hela
vård och omsorg, tre assistenter samt fyra enhetschefer. Utifrån en ny
ledningsstruktur på Kullängen har området också projektanställt tre arbetsledare.
Under våren har enhetschefen för hälso- och sjukvård anställt tre nya
sjuksköterskor vilket minskar behovet av bemanningsföretag avsevärt. Behovet av
sjuksköterskor inom pool och sjuksköterskor för kväll och nattverksamheten
kvarstår. Kullängen har rekryterat fyra nya undersköterskor. En ny hälso- och
sjukvårdschef är rekryterad under våren och börjar i maj. Under rekryteringstiden
har en tf enhetschef haft uppdraget tillsammans med områdeschef.
Frisknärvaron har minskat något från 2018, men har fortfarande jämfört med hela
förvaltningen bra siffror i snitt runt 8 %. Februari månad var en influensamånad
där många var sjuka. En ny rutin är implementerad under våren för att öka
frisknärvaron. Ett antal medarbetare har en långtidssjukskrivning vilket ökar
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talen.
Arbetsskador och tillbud
Under första perioden har inga tillbud registrerats, vilket är ett resultat som
behöver ses över. Handlingsplaner för arbetsmiljö skapas enligt rutin i början på
varje år. Skyddsronder är utförda. På hälso-och sjukvårdsenheten är skyddsrond
utförd på varje kontor. En ergonom är inbokad för att åtgärda de risker vi ser med
tunga lyft av hjälpmedel. En hot och våld händelse på ett särskilt boende är anmäld
till arbetsmiljöverket. Utredning efter händelsen pågår.
Ekonomi
Område särskilt boende har ett prognostiserat underskott för år 2019.
Sköllergården hade under januari månad haft en extra resurs på natten på grund
av en utåtriktad brukare. Underskottet förväntas hämtas hem under resterande
året. Werners backe har en årsarbetare extra utifrån heltid som norm. Effekten av
höjningen har inte riktigt givit resultat i form av resurs vid frånvaro på något annat
äldreboende än Werners backe, men förväntas påbörjas snarast. Resultatet av den
nya ledningsstrukturen på Kullängen har även givit genomslag i ekonomin i form
av ett prognostiserat överskott. Styrkan är ett nära ledarskap som ger ett effektivt
användande och stöd till medarbetare. Kullängens storlek har stor betydelse för en
positiv effekt.
Under april månad har hälso- och sjukvårdsenheten anställt tre nya
sjuksköterskor. Resultatet är mindre behov av bemanningssjuksköterskor. Under
tre år har området haft en extra arbetsterapeut som budgeterats av statsbidrag.
Under perioden upptäcktes saknad av budget för en arbetsterapeut, det betyder att
just nu har enheten två arbetsterapeuter som budget saknas för. Eftersom
enhetens kvalitetsutvecklare har haft uppdraget som tf enhetschef, har det blivit
en besparing av en enhetschef under fem månader.
Intäktsförlust för hyror är prognostiserat underskott. Beläggningsgraden är
fortfarande ca 92 % och under perioden har ca 13 korttidsbeslut verkställts på
våra särskilda boende. Det finns också underskott på sårvårdsmaterial samt
inkontinenshjälpmedel. Åtgärder för detta är att se över beställningar samt
lagerhållning.
Avvikelser
En reviderad avvikelseprocess är framtagen och beslutad under våren.
Implementering av processen sker efter semester. Antal avvikelser för registrerade
fall uppnås till 93. Av dessa fall har ingen avvikelse för fraktur registrerats. Ingen
avvikelse för trycksår har registrerats.
Hemtjänst
Utveckling
Område hemtjänst har, efter Kommunfullmäktiges beslut om Heltid som norm,
ökat antalet årsarbetare med drygt 12, fördelat på 54 personer, vilket innebär en
utökad arbetstid med drygt 440 timmar per vecka. Alla områden har nu gått in i
Heltid som norm utom nattpersonalen. Ett stort arbete pågår med schemaläggning
för att kunna använda mertiden där den behövs i verksamheten.
Förberedelser pågår för att kunna starta e-tillsyn (tillsyn via kamera) och beräknas
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kunna starta under andra hälften av maj med tre kameror till att börja med.
Område hemtjänst arbetar vidare för att säkerställa och bibehålla måluppfyllelse
med 100 % upprättade genomförandeplaner Genomförandeplanerna behöver
dock utvecklas till att bli mer kvalitativa.
Esslatorps vårdboende har fått ett nytt digitalt larm, samt digitala läkemedelsskåp
i den boendes lägenhet.
Utbildning
Vårdbiträden har konverterat till undersköterskor genom validering.
Webutbildningar enligt utbildningsplan pågår.
Personalen har utbildats i de basala hygienrutinerna samt fått information om de
vanligast förekommande smittorna som vi kan komma i kontakt med. Personalen
arbetar aktivt med webb utbildningar såsom palliativ, demens ABC, Nollvision mm
där vi har som mål att ha 100% genomförda utbildningar under året 2019.
Värdegrund
Det finns värdegrundsledare i alla hemtjänstgrupper som arbetar med den
nationella värdegrunden för äldre bland annat på APT där man tar upp och
diskuterar det som rör värdegrund. Arbetet planeras utifrån Socialstyrelsens
arbetsbok-den nationella värdegrunden.
Dagverksamheter och anhörigstöd
En anhörigcirkel för yrkesverksamma anhöriga har utförts under kvällstid.
Cirkelledare för denna cirkel var enhetschef tillsammans med en undersköterska
på demensdagverksamheten. Ett mycket gott resultat på utvärderingarna efter
genomförd cirkel.
En anhöriggrupp psykiatri har genomförts i samarbete med Kumla och Askersunds
kommuner samt Allmänpsykiatrin och Anhörigkonsulent från FPS. Enhetschef har
varannan vecka öppet Anhörigcafé som har gjorts i ordning i lokaler på Åsen. I
anhörigcafét har väntjänst i samarbete med enhetschef även anhörigcirkel demens
som arrangeras varannan vecka.
Enheten har skapat en egen Facebooksida.
Seniordagen har genomförts den 4 april.
Avvikelser och klagomål
Området har tagit emot två synpunkter och klagomål, båda är åtgärdade
Personal
En ny enhetschef har tillträtt sin tjänst inom hemvård Söder och alla enhetschefer
inom hemtjänst är nu på plats.
Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att aktualisera de rutiner som
är framtagna för minskad frånvaro i arbetet. Arbetat med att följa upp
medarbetarens frånvaro med rehabiliteringssamtal-handlingsplan.
Ekonomi
Område hemtjänst prognostiserar ett underskott för 2019. Det beror dels på ökade
kostnader för leasingbilar och en stor del avser sjuklön då sjukfrånvaron
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fortfarande är relativt hög. Även Heltid som norm är en bidragande orsak till
underskottet även om stora delar av den merkostnaden hämtas in genom
schemaplanering.
Individ- och familjeomsorg, IFO
Under årets första månader 2019 har barn- och familjeenheten sett en fortsatt stor
ökning gällande familjevåld och då främst våld mot barn. Enheten har i år redan
placerat flera kvinnor tillsammans med barn på skyddat boende till följd av våld i
nära relation. Några har även placerats i familjehem som en tillfällig akut lösning
och där har vår familjehemsenhet varit till stor hjälp. Ärenden där barn har utsatts
för våld leder alltid till utredning och det har lett till tyngre och fler ärenden för
socialsekreterarna att hantera. Konsekvenserna av detta har även blivit att
öppenvården behövt arbeta mer intensivt i vissa ärenden för att förhindra
placeringar utanför hemmet. Det senaste året har barn- och familjeenheten utökat
antalet tjänster eftersom det har funnits och finns fortfarande behov av ytterligare
en utökning av främst utredare på enheten. Under årets första månader var två
socialsekreterare sjukskrivna och då ärendebelastningen var hög så beslutades det
om att ta in två socionomkonsulter för att stärka upp bemanningen. De två
konsulterna slutade den 1 mars.
Under våren och resten av året kommer IFO att implementera en ny metod som
heter iRisk som både Socialstyrelsen och forskare kommer hjälpa oss att
implementera. Metoden syftar till att enheten skall göra bättre risk- och
skyddsintervjuer och bedömningar vid våld inom familjen. Hallsbergs kommun är
en av fjorton kommuner i Sverige som är utvalda som pilotkommun under
införandeåret av iRisk.
Barn- och familjeenheten har tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, AMI och
SFI fortsatt samarbetet gällande samhällsinformation för nyanlända med fokus på
information om barn och barns behov samt stödinsatser.
Familjeteamet har fortsatt driva och utveckla barnhjälpsgruppen Tåget som är en
stödverksamhet för barn som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk
ohälsa. De barn som hittills har deltagit i barngruppen har varit mycket nöjda med
insatsen. Familjeteamet har även haft en grupp om tio föräldrar som har gått
föräldrastödsprogrammet Trygghetscirkeln.
Projektet med samverkan IFO/skola startade i februari 2019 med syfte att minska
antalet elever med hög skolfrånvaro och för att minska antalet anmälningar till
socialtjänsten från skolan. Två nya familjebehandlare är anställda i projektet och
de är i lokaliserade på Familjeteamet och på Transtenskolan. De har inledningsvis
gjort en kartläggning av hur andra verksamheter i närområdet arbetar med frågan
och har nu kommit fram till en plan hur de skall arbeta i vårt projekt. De har fått
två ärenden som de arbetar aktivt med från skolan.
Enheten för ensamkommande barn har tydligt märkt att antalet ensamkommande
barn som kommunen har ansvar för har minskat och inga nya barn har ännu
anlänt till kommunen under 2019. Flera barn har familjer som har kommit till
Sverige och de har då redan fått uppehållstillstånd på anknytning till sina barn.
Enheten för ensamkommande barn har fått nya utmaningar med målgruppen då
det har uppdagats att flera äldre unga ensamkommande använt eller använder
narkotika.
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Den psykosociala arbetsmiljön är ansträngd på barn- och familjeenheten.
Kombinationen med flera nyanställda samt många och svåra utredningar gällande
våld i familjen bidrar till att det är ett ansträngt läge där flera socialsekreterare
uppgivit att de mår dåligt på grund av stress. En av förklaringarna till detta är att
mängden utredningar av just våldsärenden ger mer akuta utryckningar och
insatser, samtal och ibland placeringar vilket leder till oro och stress i gruppen
samt en ökning av mängden utredningar. Ledningen ska införa
arbetstyngdsmätning för att kunna bedöma belastningen för socialsekreterarna på
barn- och familjeenheten under 2019. Antalet hushåll med försörjningsstöd år
2019 har ökat med 10 hushåll i jämförelse med samma kvartal år 2018. Under
årets första tre månader har nästan exakt samma belopp betalats ut som under
samma period 2018, i form av försörjningsstöd.
Det vanligaste förekommande försörjningshindret för de vuxna som beviljades
försörjningsstöd under år 2019 var arbetslöshet och sjukskrivning. Vid genomgång
av försörjningsstödsärenden gällande barnfamiljer som var aktuella under det
första kvartalet i år kan det konstateras att flertalet av dessa föräldrar befinner sig
långt ifrån arbetsmarknaden och att familjerna erhåller en betydande summa
försörjningsstöd varje månad. Dessa familjer har ofta låg eller ingen ersättning från
andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar
inte aktivt med personerna då de bedöms ligga alltför långt ifrån
arbetsmarknaden. Det vill säga att sjukdomsbilden och behovet av tid för
rehabilitering gör att flertalet av personerna sannolikt inte kommer att komma ut
på arbetsmarknaden i närtid och i en del fall inte innan pensionsåldern. Detta
kommer att påverka storleken samt prognos på försörjningsstödet över tid.
Intuitionsplaceringar för personer med missbruksproblematik har ökat i antal
under första tertialen år 2019 i jämförelse med samma period år 2018. Under år
2019 har det beslutats om två placeringar för missbruksbehandling samt ett
omedelbart omhändertagande enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall,
LVM, som senare övergick till en placering på institution enligt Socialtjänstlagen,
SoL. För att motverka LVM-placeringar arbetar IFO aktivt med förebyggande
arbete och i ett tätt samarbete med öppenvården Stegen samt barn- och
familjeenheten för att fånga upp de personer som är inne i ett aktivt missbruk.
Utifrån detta samarbete kan IFO även motivera till vård i ett tidigare stadium.
IFO:s lokaler i form av rum har kunnat utökas under slutet av 2018 och nu under
början av 2019 har de flesta socialsekreterarna och biståndshandläggarna flyttat
till sina nya rum och två samtalsrum till har kunnat skapas.
Ekonomi
Område individ- och familjeomsorg prognostiserar ett nollresultat för år 2019.
Osäkerhetsfaktorer finns dock i form av ökade kostnader för försörjningsstöd samt
att kostnader för placeringar kan öka på grund av att antalet våldsärenden ökar
och att fler kommuninvånare, vuxna och barn, är i behov av skydd. Ytterligare en
faktor som kan påverka områdets resultat är ökade kostnader för tolktjänster.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF
Verksamhet
På ett av våra boenden har läget drastiskt förändrats under senare delen av 2018.
Från att ha en pensionär och fyra arbetande brukare så har vi idag bara en som
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arbetar heltid och en som arbetar deltid och som blir pensionär efter sommaren.
De brukare som tidigare arbetat men som nu är hemma har varit svårt sjuka både
rent somatiskt men också psykiskt.
Vi har två tomma lägenheter som medför minskade hyresintäkter. Vi tror dock att
den ena lägenheten kommer att hyras ut inom en snar framtid.
Stödpedagoger finns nu på nästan alla enheter och bidrar med utveckling av
verksamheterna.
Den arbetsmodell som vi arbetade fram under projekttiden tillsammans med
Örebro Universitet har förankrats och utvecklats. Vi har utmaningar med att det
bor äldre brukare på samtliga av våra gruppboenden, men också med de yngre
brukarna. Där behöver vi jobba mycket på att hitta strukturer och former för att
hjälpa brukarna att ta kliv i riktning mot mer självständiga vuxenliv. Vi ser att
tydlighet, struktur och lågaffektivt bemötande resulterat i tryggare brukare,
utåtagerande beteende minskar och det blir även en bättre arbetsmiljö för
personalen.
Bekymret med lokaler är fortsatt påtagligt inom vår verksamhet. Ungdomsfritids
är trångt, daglig verksamhet Träffen är fullt och daglig verksamhet Fyrklövern har
mycket dåliga lokaler för ändamålet. Dessutom är det problematiskt att bedriva två
olika verksamheter i lokalerna för vårt gruppboende på Nytorgsgatan.
Både Kumla kommun och Askersund kommun har efterfrågat plats på
ungdomsfritids för tre ungdomar till hösten. Tyvärr kan vi inte erbjuda dessa plats
då lokalen är för lite.
Brandtillsyn kommer att genomföras på ungdomsfritids i maj.
Inom personlig assistans har ett nytt ärende med beslut från Försäkringskassan
startat 1 april.
Ytterligare ett nytt ärende tillkommer den 1 maj med inflyttning från angränsande
kommun.
Personlig assistans är igång med digital in- och utcheckning i nästan alla grupper,
och det fungerar bra. Verktyget är till för att säkerställa att alla timmar till
Försäkringskassan blir rätt samt minska den administrativa bördan för
medarbetarna och assistenterna.
Personal
Det har varit en tuff start på året för personalen då vi drabbades hårt av influensan
samtidigt som vi hade vakanta schema rader. Personalen har gått mycket kort då
både ordinarie och våra timvikarier varit sjuka. Resultatet har blivit en tröttkörd
personal och en, om än liten, del kvalificerad övertid.
Vi har arbetat med schema inom flera enheter. På ett av våra boenden har nytt
schema startats där vi gick från var 3:e helg till varannan. Inte ett populärt beslut
men nödvändigt för att skapa en stabil och mindre sårbar verksamhet.
Heltid som norm har införts inom personlig assistans och Svalans ungdomsfritids.
Ett stort arbete har lagts ner för att får så få arbetspass som möjligt i resurstid men
samtidigt få hälsosamma scheman. Det återstår ca 0,6 årsarbetare inom personlig
assistans som är förlagt på resurspass. På Svalan märktes en stor skillnad på
antalet ansökningar när vi kunde erbjuda 100 % istället för 50 % som tidigare.
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Personerna kommer att ha resurstid på daglig verksamhet
Rekryterings - och urvalsgruppen, som täcker områdena SÄBO, hemtjänst samt
VFF, har under våren arbetat aktivt för att täcka behovet av personal och
kompetens till rätt verksamhet inför sommarsemestern. Gruppen arbetar utefter
verksamheternas behov. Inom personlig assistans har det varit stora svårigheter
med rekrytering till både tillsvidareanställning och timvikariat under våren i
verksamheten.
Med de två nya ärendena kommer personlig assistans att öka till ca 42,5 års
arbetare totalt med både AB- och Pan anställd personal. Eventuellt kommer
korrigeringar i schemat innebära fler årsarbetare. Detta på grund av bland annat
följsamhet i arbetstidslagen.
I personlig assistans har vi 10 ärenden där vi aktivt ändra scheman kontinuerligt
efter brukarens behov. Det är endast i tre ärenden som schemat inte förändras
något under året.
Ekonomi
Verksamheten fick inför 2019 en budget förstärkning. Trots detta har vi inte
budgettäckning för det antal tjänster som behövs för verksamheten. För att
minimera underskottet har en hel del åtgärder satts in. Bland annat går man på
"grundbemanning" när någon ordinarie personal är sjuk eller ledig. Måste vikarie
tillsättas, ska i första hand våra resurser användas. Vi arbetar med att minimera
behovet av timvikarier. Socialpsykiatrin har haft vakanta schemarader då personal
har avslutat sin tjänst. Schemaraderna bemannas från juni. Socialpsykiatrin
kommer under semestrarna att ha en lägre bemanning.
Ett privat ärende med LSS beslut har fått minskad insats från och med april, vilket
bidrar till minskade utgifterna under 2019.
Området prognostiserar ett plusresultat.
AMI








Hemtjänstprojektet - För andra året i rad har AMI ett samarbete med
Hemtjänsten. Samarbetets mål är att bidra till kompetensförsörjning och
som integrationsinsats. AMI har möjlighet att erbjuda 8 platser som
introduktionsjobb i kombination med studier svenska för invandrare.
Pågående projektplan för vuxenutbildning inom vård- och omsorg med
start i augusti i kombination med arbetsplatsförlagd praktik.
Växthusprojektet - Säsong 2. Utveckling och träning riktat som
rehabilitering.
All-in - antal deltagare enligt projektplan, så gott som samtliga har sin
träning på öppna arbetsmarknaden. Vi har hög måluppfyllnad, det vill säga
flera deltagare i självförsörjning genom eget lönearbete.
Finsam Coachingteam - behov av anvisning av målgrupp enligt
behovsanalysen.
Samhällsorientering för nyanlända - drivs i egen regi 2019. I nuläget finns
en ärvd kö från tidigare utförare på närmare 100 personer. AMI beräknar
kunna erbjuda samtliga samhällsorienteringen till delårsbokslut.
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2 Måluppfyllelse
2.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma
miljö.
Nämndmål
Öka andelen heltidsanställda
inom vård och omsorg

Alla som har insatser av socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen
Insatserna inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
alla verksamheter anpassas
utifrån den enskildes behov

Bidra till att matsvinnet ska
minska.

Indikator
60 % ska vara heltidsanställda
inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
100 % av dem som idag är
deltidsanställda ska erbjudas
heltidsanställning.
85% av brukare inom socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska uppleva trygghet

Kommentar

Kan inte följas upp förrän i
delår...

80% av brukarna inom socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med inflytandet
90 % av brukarna inom LSSboendena ska vara nöjda med
fritidsaktiviteter
80% av dem som bor i särskilt
boende och besökarna på
dagcentralerna ska vara nöjda
med den samvaro och de
aktiviteter som erbjuds
85 % av deltagarna i daglig
verksamhet ska uppleva
verksamheten som meningsfull
80 % av brukarna inom
korttillsyn Svalan, ska uppleva
meningsfull
fritidssysselsättning.
På våra särskilda boenden ska
matsvinnet minska med 5 %.

Öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg
Arbetet med erbjudande om heltid är pågående och hemtjänstens alla grupper har
fått erbjudandet samt en del personal inom särskilda boenden och inom området
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare grupper
kommer att erbjudas heltid under hösten. Bedömningen är att målet kommer att
uppnås under året.
Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna
sig trygga med insatsen
Detta är inte mätbart efter så kort tid som i tertialen men förvaltningen tror att
målet kommer att uppnås.
Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens alla
verksamheter anpassas utifrån den enskildes behov
Utifrån det arbete som görs på enheterna vad gäller inflytande och delaktighet så
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är prognosen att måluppfyllelse uppnås. Det kommer att mätas under hösten år
2019.
Bidra till att matsvinnet ska minska.
Detta mål är inte mätbart ännu då arbetet precis är i inlednings fasen men
förvaltningen tror att målet kommer att uppnås.
Vi har under våren utfört en mätning av matsvinnet, på ett av våra boenden, där vi
vägt maten under 14 dagar. Resultat ej klart.

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.
Nämndmål
Arbetsmarknads- och
integrationsenheten erbjuder
kompetenshöjande aktiviteter i
syfte att den enskilde så snabbt
som möjligt ska bli
självförsörjande.

Daglig verksamhet, för
deltagare långt ifrån
arbetsmarknaden, ska
innehålla pedagogiska inslag i
syfte att utveckla deltagarnas
färdigheter.

Indikator
80 % av de personer som
uppbär försörjningsstöd, med
arbetsförmåga, ska vara
självförsörjande inom sex
månader
Antal praktikplatser i socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
verksamhet ska uppgå till
minst 20 platser
90 % av deltagarna på AMI ska
genomföra överenskomna
aktiviteter i genomförandeplan
80 % av deltagarna i extern
daglig verksamhet ska ha
praktiserat på en arbetsplats
Antalet hushåll med barn som
är långvarigt beroende av
försörjningsstöd i 6 månader
eller mer ska minska mot
föregående år
80 % av deltagarna ska ha
utvecklat eller bibehållit sina
färdigheter

Kommentar

Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande
aktiviteter i syfte att den enskilde så snabbt som möjligt ska bli
självförsörjande.
Förvaltningen har i nuläget mer än 20 träningsplatser till förfogande.
I nuläget praktiserar mer än 80 % av deltagarna med extern daglig verksamhet på
en arbetsplats.
Prognosen är att målet kommer att uppnås.
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Daglig verksamhet, för deltagare långt ifrån arbetsmarknaden, ska innehålla
pedagogiska inslag i syfte att utveckla deltagarnas färdigheter.
Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.

2.3 ALLAS INFLYTANDE
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska erbjuda ett
professionellt bemötande.

Anhörigas synpunkter tas
tillvara i verksamheten inom
särskilt boende

Indikator
95 % av brukarna inom socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med
bemötandet
70 % av brukarna har
kännedom om möjligheten att
framföra synpunkter och
önskemål
Samtliga särskilda boenden
har två anhörigträffar per år
där anhörigas synpunkter tas
upp, dokumenteras och följs
upp

Kommentar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett
professionellt bemötande.
Måluppfyllelse uppnått utifrån den senaste brukarundersökning. Området arbetar
vidare för att bibehålla detta resultat genom att ta fram handlingsplan tillsammans
med personalen. Bemötande diskuteras i olika forum som finns för personalen.
Kommer att mätas under hösten 2019.
Prognosen är att målet uppnås.

Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten inom särskilt boende
Prognosen är att målet uppnås under året.

2.4 GOD SERVICE
De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
ska kommunicera tydligt och
öppet.
Brukarnas behov av insatser
ska styra personalens
arbetstid.

Indikator
Webbinformation till
medborgarna ska vara god,
90 % av maxpoäng i SKL:s
granskning av information om
nämndens verksamhet
100% av
genomförandeplanerna ska
vara utförda så att det framgår
när brukaren önskar insatsen
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och
öppet.
Förvaltningens uppdatering av information på hemsidan har gjorts tillsammans
med kommunens kommunikatörer. Alla broschyrer är uppdaterade med aktuell
information.
Facebook sidan för dagcentraler har startas upp tillsammans med stöd från
kommunikatörerna för att riktlinjer ska följas.
2018 gjordes inte någon webbgranskning av kommunernas information via SKL.
Görs detta inte under 2019 blir målet svårt att mäta.

Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.
Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.

Page 48 of 160

Sida

14(18)

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2019

Sida

15(18)

3 Ekonomi
3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
I ekonomitabellerna som redovisas i ekonomiavsnittet ingår inte budget och utfall
för Ensamkommande flyktingbarn och Integrationsenheten eftersom
verksamheterna helt finansieras av statsbidrag. I ekonomitabellerna ingår inte
heller projekt som finansieras av statsbidrag.
Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt
att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som
krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. I utfallet t.o.m. april
saknas intäkter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kostnader
för placeringar. Dessa intäkter och kostnader eftersläpar ofta en månad.
Nedanstående tabell visar nettobudget, utfall och avvikelse per kostnadsslag.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -1,3
mnkr.
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 30/4-19
20 359
-124 174
-90 198
-504
-9 184
-24 288
-103 815

Prognos 2019
76 421
-416 087
-298 983
-1 514
-28 719
-86 871
-339 666

Budget 2019
74 895
-413 261
-298 588
-1 469
-28 525
-84 679
-338 366

Avvikelse
1 526
-2 826
-395
-45
-194
-2 192
-1 300

Överskottet på intäkterna beror framförallt på att förvaltningen har fått intäkter
för heltid som norm på cirka 1,3 mnkr.
Personalkostnaderna beräknas ha ett underskott på cirka -400 tkr trots att
sjuksköterskor beräknas redovisa ett överskott på cirka 3,6 mnkr på grund av
vakanta tjänster. Orsaken till underskottet är bland annat heltid som norm,
familjehemsplaceringar, ökade kostnader för personlig assistans och vissa enheter
som prognostiserar underskott. Sjuksköterskegruppen prognostiserar ett
överskott på löner men köper sjuksköterskor från bemanningsbolag.
Övriga kostnader består av köp av bemanningssjuksköterskor,
placeringskostnader, bilar, arbetskläder, inkontinensartiklar, sjukvårdsartiklar
mm. Underskottet på övriga kostnaderna beror till största del på köp av
bemanningssjuksköterskor.
Nedanstående tabell visar nettobudget, utfall och avvikelse per verksamhet inom
nämndens verksamhetsområde.
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för
funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Utfall 30/4-19
-182
-33 343
-27 472

Prognos 2019
-1 593
-113 600
-92 215

Budget 2019
-2 993
-111 400
-90 915

Avvikelse
1 400
-2 200
-1 300

-12 885

-43 719

-43 219

-500

-8 686
-645
-17 307
-3 295
-103 815

-30 276
-1 550
-50 626
-6 087
-339 666

-31 426
-1 100
-50 626
-6 687
-338 366

1 150
-450
0
600
-1 300
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Förvaltningsgemensamt
Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande
verksamhet såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden,
intäkter för insatser, förbyggande rehabilitering mm. Förvaltningsgemensamt
beräknas redovisa ett överskott på cirka 1,4 mnkr. Överskottet avser
huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilt boende
Inom området för särskilt boende finns förutom boendena även kostnader för
utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, distrikts- och
sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. Området prognostiserar ett underskott på
cirka -2,2 mnkr varav löner -800 tkr inklusive köp av sjuksköterskor, hyresintäkter
-400 tkr och övriga kostnader -1 mnkr. Orsaken till underskottet finns bland annat
inom den ansträngda situationen inom sjuksköterskeorganisation, där kommunen,
i likhet med många andra kommuner och landsting, har svårighet att rekrytera
sjuksköterskor och måste köpa in sjuksköterskor via bemanningsföretag.
Verksamheten har dock lyckats anställa fler sjuksköterskor och kommer inte att
köpa lika mycket från bemanningsbolag. Kostnaden för köp av sjuksköterskor
beräknas uppgå till cirka 4,1 mnkr (8 mnkr 2018) men verksamheten
prognostiserar ett överskott på löner med cirka 3,6 mnkr (5 mnkr 2018).
Nettounderskottet beräknas uppgå till -500 tkr (-3 mnkr 2018).
Särskilda boendens personalkostnader exklusive sjuksköterskor beräknas
redovisa ett underskott på cirka -300 tkr jämfört med 2018 på -3,7 mnkr.
Förbättringen beror bland annat på bättre ekonomistyrning.
Hemtjänst
Hemtjänsten beräknas ha ett underskott på cirka -1,3 mnkr varav löner -1,4 mnkr,
övriga kostnader -600 tkr och intäkter 700 mnkr. Underskottet beror framförallt
på heltid som norm. Hemtjänsten har fått intäkter på cirka 750 tkr för heltid som
norm. Personalen som har gått upp i sysselsättning beräknas kosta cirka 4,8 mnkr
men verksamheten beräknas minska kostnaden för övertid och timvikarier.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning
Området prognostiserar ett underskott på cirka -500 tkr som beror på äldre
brukare som kräver mer personal än budgeterat.
LSS (f.d. KSF)
Verksamheten utgörs av personlig assistans för både vuxna och barn,
korttidsvistelse enligt LSS för både vuxna och barn samt extern placering på LSSboende för vuxna. Verksamheten beräknas redovisa ett överskott på cirka 1,2
mnkr som till största del beror på lägre kostnader för externa boende för vuxna
och lägre behov av korttidsfritidsverksamhet för barn. Kostnaden för personlig
assistans kommer dock att öka jämfört med 2018.
LSS (f.d. BIF)
Verksamheten utgörs av ungdomsfritids för särskolegymnasieungdomar med
behov av tillsyn före och/eller efter skoltiden. Verksamheten prognostiserar ett
underskott på -450 tkr som beror på ökat behov av tillsyn och heltid som norm.
Verksamhetens personal har totalt gått upp i sysselsättning med 0,9 årsarbetare

Page 50 of 160

Sida

16(18)

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2019

Sida

17(18)

och enheten har inte haft övertid eller timvikarier som man kan minska för att
kunna täcka kostnaden för heltid som norm.
Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt,
vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande
flyktingbarn som dock inte ingår i redovisningen. Verksamheten prognostiserar en
budget i balans. Institutionsplaceringar beräknas ha budget i balans medan
familjehemsplaceringar prognostiserar ett underskott på cirka -1,5 mnkr.
Öppenvård kommer att ha ett överskott på cirka 2,2 mnkr vilket beror på att
verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott på cirka -700 tkr.
Ensamkommande flyktingbarn
Verksamheten hör till området Individ- och familjeomsorg men redovisas för sig
eftersom verksamheten finansieras av statsbidrag från Migrationsverket.
Statsbidragen för verksamheten för år 2014 - 2018 översteg kostnaderna och en
fond finns avsatt för kommande ökade kostnader. Regeringen införde nytt
regelverk med väsentligt lägre ersättningsnivåer som började gälla 2017-07-01. På
grund av sänkta ersättningsnivåerna beräknas verksamheten redovisa ett
underskott på cirka -1,7 mnkr.
Arbetsmarknad och integration
Området består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.
Integrationsenheten ingår dock inte i redovisningen. Arbetsmarknadsenheten
beräknas ha ett överskott på cirka 600 tkr som huvudsakligen avser intäkter.
Integrationsenheten
Verksamheten hör till området Arbetsmarknad och integration men redovisas för
sig eftersom verksamheten finansieras av statsbidrag från Migrationsverket.
Statsbidragen för verksamheten har de senaste åren överstigit kostnaderna och en
fond finns avsatt för kommande ökade kostnader. Enheten prognostiserar även i år
ett överskott på cirka 2 mnkr som också bör avsättas till fonden.
Nedanstående tabell visar nettokostnaden på placeringar, försörjningsstöd mm.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Ekonomiskt bistånd
Totalt

Utfall 30/4-19
-2 238
-6 403
-1 687
-2 185
-12 513

Prognos 2019
-8 339
-19 449
-5 264
-5 700
-38 752

Budget 2019
-9 499
-17 989
-7 474
-5 000
-39 962

Avvikelse
1 160
-1 460
2 210
-700
1 210

Externa boende LSS beräknas redovisa ett överskott på cirka 1,2 mnkr som beror
på lägre dygnskostnad för en ny brukare.
Institutionsplaceringar beräknas ha budget i balans medan
familjehemsplaceringar prognostiserar ett underskott på cirka -1,5 mnkr.
Öppenvård kommer att ha ett överskott på cirka 2,2 mnkr vilket beror på att
verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott på cirka -700 tkr.
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3.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Medicinskåp
Totalt

Utfall 30/4-19
-252
-70
-92
-414

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

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

Avvikelse
0
0
0
0

Budgeten består av årets budget på 1,5 mnkr och överförd budget från 2018 på
700 tkr varav 334 tkr till medicinskåp och 366 tkr till inventarier och data.
Trots att utfallet t.o.m. april är lågt beräknar verksamheterna att hela
investeringsbudgeten kommer att förbrukas.
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Anette Söderström, 0582-685504
anette.soderstrom@hallsberg.se

Biständsbedömda bostäder
Socialflesta

och arbetsmarknadsförvaltningen blockförhyr dag 114 lägenheter och de
i

lägenheterna är belägna

i
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Sammanfattning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen blockförhyr i dag 114 lägenheter och de
flesta lägenheterna är belägna i direkt anslutning till, eller väldigt nära,
dagcentralerna.
Det är en fördel att äldre kan bo i närheten av dagcentralerna, dels för att de
själva enklare kan ta sig dit, både för att kunna äta lunch i gemenskap med andra
och eller för att delta i olika sociala aktiviteter. Ett annat skäl är att kommunen,
för biståndsbedömda lägenheter, kan dra av momsen (den så kallade Ludvika
momsen) eftersom dessa lägenheter betraktas som särskilt boende i den
meningen. Flera av dessa lägenheter är mer eller mindre bostadsanpassade. Det
kan handla om breddade dörröppningar, handtag i badrummet, borttagna trösklar
och även i en del fall ombyggda badrum eller kök.
Från och med 2018-07-01 ändrades Lagen om bostadsanpassning och det
förtydligades att bidrag för bostadsanpassning i biståndsbedömda lägenheter inte
är möjligt. Frågan om anpassning i servicelägenheter i framtiden kan hanteras på
olika sätt och får också olika konsekvenser. Nedan presenteras olika alternativ
med konsekvensbeskrivning. Kostnader för de olika alternativen har inte kunnat
beräknas ännu.

Alternativ 1
Ta bort biståndsbedömning för servicelägenheterna och säga upp avtal om
blockförhyrning.

Alternativ 2
Social- och arbetsmarknadsnämnden behåller de lägenheter, i stort sett, som
finns idag och fortsätter som tidigare att bedöma behovet av en sådan lägenhet.

Page 56 of 160

Sida

2(7)

Datum

2019-02-18

Innehållsförteckning
1

Inledning och/eller bakgrund .........................................................4

2

Uppdrag och syfte ..........................................................................4

3

Lagen om bostadsanpassningsbidrag.............................................4

4

Alternativ och konsekvenser ..........................................................5
4.1
4.2

Alternativ 1...........................................................................................................5
Alternativ 2...........................................................................................................6

5

Slutsatser ........................................................................................7

6

Förslag till beslut ............................................................................7

Page 57 of 160

Sida

3(7)

Datum

2019-02-18

1 Inledning och/eller bakgrund
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen blockförhyr i dag 114 lägenheter, 50 av
dem hyrs av Hallbo och 64 är i kommunens egna fastigheter. Det krävs en
biståndsbedömning och beslut för att få en servicelägenhet. De flesta
lägenheterna är belägna i direkt anslutning till, eller väldigt nära, dagcentralerna.
Det finns flera olika skäl till att kommunen har dessa blockhyresavtal. Ett är att det
då går att styra vilka som får ett hyresavtal i dessa lägenheter. Det är en fördel att
äldre kan bo i närheten av dagcentralerna, dels för att de själva enklare kan ta sig
dit, både för att kunna äta lunch i gemenskap med andra och eller för att delta i
olika sociala aktiviteter för att bryta och eller minska risken för social isolering. Ett
annat skäl är att kommunen, för biståndsbedömda lägenheter, kan dra av
momsen (den så kallade Ludvika momsen) eftersom dessa lägenheter betraktas
som särskilt boende i den meningen. Den summan uppgår till ca 560 tkr och
fördelas med 187 tkr till SAF och 373 tkr centralt.
För dessa blockförhyrda lägenheter får Social- och arbetsmarknadsnämnden stå
för visst underhåll och renovering. Flera av dessa lägenheter är mer eller mindre
bostadsanpassade. Det kan handla om breddade dörröppningar, handtag i
badrummet, borttagna trösklar och även i en del fall ombyggda badrum eller kök.
För att få en så kallad bostadsanpassning tidigare har arbetsterapeut gjort en
utredning av behovet utifrån den boendes ansökan. Ansökan har sedan skickats
till DOS (Drift- och servicenämnden) för beslut om bifall eller avslag.
Bostadsanpassningen har sedan utförts på uppdrag av DOS som också bekostat
åtgärden.

2 Uppdrag och syfte


Se över Servicelägenheter, dvs inventera antal och var de finns samt i
vilket skick de är och om de är anpassade eller inte



Ta fram underlag för om kommunen ska ha servicelägenheterna kvar och
i så fall vilka och hur många lägenheter det ska vara.



Ta fram en plan och rutin för om och i så fall vilka anpassningar som ska
göras i servicelägenheterna

3 Lagen om bostadsanpassningsbidrag
Från och med 2018-07-01 ändrades Lagen om bostadsanpassning och det
förtydligades att bidrag för bostadsanpassning i biståndsbedömda lägenheter inte
är möjligt.
”Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 6§” anger att
”bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för åtgärder i sådana bostäder som avses i
5 kap. 5§ andra stycket och 7§ tredje stycket Socialtjänstlagen. De bostäder som
6§ om bostadsanpassningsbidrag tar upp är:
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särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver stöd,



bostäder med särskild service för människor som av psykiska, fysiska eller
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring,



boende i familjehem,



bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo
utanför föräldrahemmet,



samt bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad
bostad för vuxna.

Det saknar betydelse hur boendet är utformat, till exempel om det rör sig om en
gruppbostad eller om den beviljade bostaden är en lägenhet i ett vanligt hyreshus.
Avgörande är att bostaden beviljats efter en särskild biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen eller LSS. (Proposition 2017/18:80 sid 71)
Av propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår även att syftet
med att undanta den här typen av bostäder är att personer som beviljas en
bostad efter särskild behovsprövning utifrån sin funktionsnedsättning ska kunna
utgå ifrån att vårdgivaren säkerställer att bostaden blir ändamålsenlig. /…/
Biståndsbedömningen syftar till att boendet är ändamålsenligt och därför är det
enligt propositionen inte rimligt att den enskilde efter att ha beviljats bostad
enligt socialtjänstlagen eller LSS ska behöva ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
/…/ (Proposition 2017/18:80 sid.33.)

Nya behov?
En sökande som bor i en bostad som beviljats enligt någon av de bestämmelser i
LSS eller Socialtjänstlagen som räknas upp i 6§ lagen om
bostadsanpassningsbidrag ska inte heller beviljas bidrag för anpassningar för att
möta nya behov, alltså sådana behov som inte fanns när bostaden beviljades utan
som uppkommit senare. I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag
konstateras att det inte görs någon skillnad mellan de anpassningsbehov som
fanns vid inflyttningen och senare uppkomna behov beroende på nya
funktionsnedsättningar. (Proposition 2017/18:80 sid 71.)

4 Alternativ och konsekvenser
Frågan om anpassning i servicelägenheter i framtiden kan hanteras på olika sätt
och får också olika konsekvenser. Nedan presenteras olika alternativ med
konsekvensbeskrivning. Kostnader för de olika alternativen har inte kunnat
beräknas ännu.

4.1 Alternativ 1
Ta bort biståndsbedömning för servicelägenheterna och säga upp avtal om
blockförhyrning.
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Konsekvens
Social- och arbetsmarknadsnämnden får inget inflytande över till vem dessa
lägenheter hyrs ut. Vissa av dem är redan anpassade och det skulle gå förlorat om
kommunen inte kan styra över uthyrningen. Det skulle också få konsekvenser för
de äldre som behöver bo i nära anslutning till dagcentraler för att få större
möjlighet till självständighet och en social gemenskap med andra. De brukare som
har hemtjänstinsatser skulle möjligen bo mer utspritt vilket skulle innebära ökade
hemtjänstkostnader för nämnden, dels för att det kan bli mer insatser och dels för
att restiderna kan öka.

4.2 Alternativ 2
Social- och arbetsmarknadsnämnden behåller de lägenheter, i stort sett, som
finns idag och fortsätter som tidigare att bedöma behovet av en sådan lägenhet.

Konsekvens
Social- och arbetsmarknadsnämnden får inflytande över vilka som kan, genom ett
andrahandsavtal, hyra av förvaltningen. I riktlinjerna anges att det är, personer
med behov av särskilt anpassad bostad och/eller närhet till angränsande
dagcentrals matservering och eller sociala aktiviteter. (Riktlinjer reviderade 201904-03
Biståndsbedömningen ska syfta till att bostaden är ändamålsenlig utifrån den
sökandes funktionsnedsättning och behov (”Lag (2018:222). Flera av de
servicelägenheter förvaltningen hyr av Hallbo är trånga och inte anpassade efter
särskilda behov.
Förvaltningen behöver göra en inventering och bedömning av vilka lägenheter
som ska ingå i blockförhyrningsavtalet. Beslut måste fattas om eventuellt mindre
åtgärder ska göras i dessa blockförhyrda lägenheter, som t ex tröskelborttagning,
handtag i dusch, spisvakt och liknande mindre åtgärder. Det behöver göras en
inventering om i vilka lägenheter som dessa åtgärder eventuellt ska vidtas.
Kostnader i genomsnitt 2018
För 2018 handlade det om 7 objekt där åtgärderna tillsammans kostade 160 tkr.
Ett normalår kan det handla om 12 – 15 anpassningar i servicelägenheter.
Genomsnittskostnaden 2018 ligger jämförelsevis något högt beroende på några
lite större anpassningar. Till en kostnad I genomsnitt 15 tkr per objekt och 12 - 15
anpassningar så skulle summan kunna uppgå till cirka 200 tkr ett ”normalår”.
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5 Slutsatser
Eftersom det är kommunen som tidigare har stått för bostadsanpassningens
kostnader är det ändå mest fördelaktigt att tills vidare ha kvar det blockhyresavtal
som finns med Hallbo.
Att ha en servicelägenhet i nära anslutning till dagcentralerna är ett sätt att
tillgodose ett boende under trygga former. SoL (Socialtjänstlagen) 5 kap. 4§ andra
stycket: Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva
och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull
tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).
För att möta framtida behov bör attraktiva bostäder för äldre (seniorboende) och
någon form av mellanboende (trygghetsboende) tillskapas som ett komplement
till eget boende och särskilt boende. (Äldreomsorgsplan Hallsbergs kommun 20162030)

6 Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och
arbetsmarknadsnämnden besluta om att godkänna informationen.

I tjänsten

Anette Söderström
Områdeschef
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avseende missbruk- och
beroendevård
Handbok med handläggningsstöd

Riktlinje
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.
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1 Inledning
Kommunen har det yttersta ansvaret för att invånare i kommunen med
missbruksproblem får den hjälp och den vård de behöver för att komma från
missbruket. Kommunens yttersta ansvar avser dock inte insatser som omfattas av
andra huvudmäns ansvarsområden. Syftet med riktlinjerna är rättssäkerhet och
likabehandling avseende utredning, bedömning och tillgång till de insatser som
kommunen erbjuder. Om avvikelse från riktlinjer sker ska detta tydligt
dokumenteras i journal.

2 Lagstiftning
2.1 Socialtjänstens mål
1 kap.1 § Socialtjänstlagen (SoL) Samhällets socialtjänst skall på
demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
1 st. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers
egna resurser.
2 st. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.
2 § Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
2 st. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för
barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.
3 st. Med barn avses varje människa under 18 år. Lag (2012:776).
3 § Bestämmelser om vård utan samtycke ges i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall och i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga.

2.2 Kommunens ansvar enligt 2 kap. SoL
2 kap.1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och
har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som
de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på
andra huvudmän.
2 st. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga
om stöd och hjälp enligt denna lag finns i 2 a kap.
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3 st. I fråga om den som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande med flera finns särskilda bestämmelser om bistånd i den
lagen. Lag (2011:328).
2 a kap. Ansvarig kommun/vistelsebegreppet
1 § Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp
enligt 2 kapitlet 1 § om inte annat följer av 3-5 §§. Lag (2011:328).
2 § Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen
ansvarar för stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar
begränsat till akuta situationer. Lag (2011:328).
3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen,
ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde
behöver. Med bosättningskommun avses i detta kapitel
1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste
anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller
hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).

2.3 Rätten till bistånd enligt 4 kap. SoL
4 Kap 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin
försörjning och för sin livsföring i övrigt.
3 st. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får
hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att
ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap.
4 st. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes
möjligheter att leva ett självständigt liv. Lag (2010:52).

2.4 Särskilda bestämmelser för olika gruppen enligt 5 kap. SoL
Missbrukare
9 § Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren får den
hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket.
Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och
noga bevaka att planen fullföljs.
9 a § Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett
samarbete i fråga om personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
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2 st. Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller
deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i
överenskommelsen. Lag (2017:809).

2.5 Inleda utredning enligt 11 kap. SoL
1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom
ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
2 st. Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett
ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt. Lag (2012:776).

2.6 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
1 § De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för
samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till
att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol,
narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för
den enskildes självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det
är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde. Lag
(2005:467).
2 § Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med
honom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen
(2001:453). En missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget
samtycke under de förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård).
2 st. För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i
socialtjänstlagen, om inte något annat anges i denna lag. Lag
(2005:467).
3 § Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera
missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt
medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma från
sitt missbruk. Lag (2005:467).
Beredande av vård
4 § Tvångsvård skall beslutas om,
1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller
flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt
missbruk,
2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453)
eller på något annat sätt, och
3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
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b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon
närstående.
2 st. Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128)
om psykiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård
enligt denna lag. Lag (2005:467).
6 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt
med missbrukare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de
får kännedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna
lag. Detta skall dock inte gälla myndigheter inom hälso- och sjukvården i
vidare mån än som följer av andra stycket.
2 st. En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om han eller
hon i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas vara i
behov av omedelbart omhändertagande enligt 13 § eller vård enligt
denna lag och läkaren bedömer att denne inte kan beredas
tillfredsställande vård eller behandling genom läkarens egen försorg
eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Lag (2005:467).

3 Barnperspektivet
I Socialtjänstlagen 1 kapitlet 2 § stadgas att ”vid åtgärder som rör barn
ska barnets bästa särskilt beaktas”. Med uttrycket barn avses i enlighet
med den definition av barn som ges i FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen), varje människa under 18 år.
Konsekvenserna för barn ska därför alltid övervägas innan beslut fattas.
Att ha barnperspektivet i beslutsfattandet innebär att noga analysera
vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn. I socialtjänstens
utredningar som rör vuxna ska det kartläggas om det finns barn med i
bilden och hur barnen är berörda. Att iaktta ett barnperspektiv i en
vuxenutredning innebär dock inte att barnets förhållande ska utredas.
Om det framkommer uppgifter som tyder på att barn riskerar att fara illa
ska en orosanmälan till barn-och familjeenheten göras (se särskild rutin
kring anmälan barn).

4 Förebyggande arbete
4.1 Uppsökande arbete
I Socialtjänstlagen 3 kap 1 § fastställs att Socialtjänsten har ansvar för uppsökande
arbete för att främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. Uppsökande
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arbete kan göras genom att uppsöka riskmiljöer och särskilda platser i Hallsbergs
kommun där många personer vistas. Syftet med uppsökande arbetet är att nå
personer som kan vara i behov av stöd av socialtjänsten.

4.2 Tidiga insatser, att upptäcka riskbruk/missbruk/beroende
Det finns vinster med att upptäcka och åtgärda missbruksproblem i ett tidigt
skede. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella risk- och missbruk
hos personer som söker hjälp eller stöd hos socialtjänsten av andra orsaker.
Alkohol – eller narkotikaproblem kan vara ett av problemen när enskilde eller
familjer har kontakt med socialtjänsten. Exempel på detta är par-relaterade
problem och våld inom familjen, försummelse av barn, kriminalitet samt upprepat
eller långvariga ekonomiska problem. Screeninginstrument används för att
undersöka förekomster av riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller
andra droger. Hallsbergs kommun använder sig bland annat av
screeningdokument AUDIT eller DUDIT.

5 Ansökan
En ansökan kan exempelvis inkomma muntligt genom telefon eller
besök samt skriftligt genom brev, fax eller mejl. På vilket sätt samt
datum när ansökan inkom ska finnas dokumenterat i journal. Det
är viktigt att informera den enskilde om rättigheter och
skyldigheter i samband med biståndsprövningen, sekretess,
samtycke samt att uppgifterna kommer att registreras i
kommunens socialregister. Den enskilde har då möjlighet att
överväga om han eller hon ska avstå från att göra en ansökan.

5.1 Återtagen ansökan
Om den enskilde väljer att återta sin ansökan efter att utredning
enligt 11 kap 1 § SoL har inletts är det viktigt att det dokumenteras
hur och vilket datum som personen har återtagit sin ansökan. Ett
beslut ska fattas i verksamhetssystemet gällande återtagen
ansökan.
Om utredningen gällande ansökan om vård och behandling
föregås av en orosanmälan ska det vid återtagen ansökan tydligt
dokumenteras ett övervägande kring om utredning enligt 7 § LVM
ska inledas eller inte (se kap 8.3).
Delegation för att avsluta utredningen utan insats - Enhetschef.
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6 Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL
Om den enskilde ansökt om vård och behandling inleds utredning enligt
11 kap 1 § SoL (se rutin). Syftet med utredningen är att inhämta
underlag för att kunna göra en bedömning om den enskildes vårdbehov.
I SoL 11 kap 1 § framkommer att när det gäller vuxna finns det inte
något lagstöd på hur utredningen ska genomföras eller hur lång tid
utredningen får pågå. Däremot framkommer att en utredning ska
genomföras skyndsamt utan att rättssäkerheten eftersätts. Den enskilde
måste själv samtycka till utredningen och ska i största möjliga mån själv
medverka i utredningen samt ha inflytande över vård- och stödinsatser.
Enligt 11 kap 4 SoL är nämnden skyldig att slutföra en utredning om vård
och behandling av en person med missbruksproblem och fatta beslut i
ärendet även om han/hon bytt vistelsekommun under utredningstiden.

6.1 Insatser under utredningstiden
Om det under utredningstiden framkommer att den enskilde kan vara i behov av
insatser i väntan på beslut, av exempelvis individutskott, kan den enskilde beviljas
insatser under utredningstiden. Exempel på sådana insatser är kommunens
öppenvård. I första hand ska samråd ske med öppenvårdens personal innan ett
sådant beslut fattas.

6.2 Samordnad individuell planering (SIP)
Om det under utredning eller insats framkommer behov av andra stöd- och
vårdinsatser som inte infaller inom socialtjänstlagen kan socialsekreterare med
den enskildes samtycke sammankalla till en SIP. Den enskilde bestämmer i samråd
med socialsekreterare vilka personer som ska medverka på planeringen och vilka
mål som ska diskuteras.

6.3 Utredningens upplägg enligt SoL
En utredning består av en kartläggning av den enskildes hälsa, sociala situation,
missbruk och eventuell kriminalitet samt en bedömning och förslag till individuellt
anpassade insatser. Den information som ligger till grund för utredningen
inhämtas direkt från den enskilde, från tidigare dokumentation, via samtal samt
via strukturerade intervjuer och bedömningsinstrument. Som ytterligare
komplement kan kontroll av kemiska substanser i kroppen ske genom exempelvis
urinprover och salivprover. Efter samtycke från den enskilde kan information även
inhämtas från anhöriga eller andra myndigheter.
6.3.1 Bedömningsinstrument
AUDIT och DUDIT (The Alcohol Use Disorder Identification Test, Drug Use
Disorders Identification Test)
AUDIT/DUDIT är ett självscreeninginstrument avseende alkoholkonsumtion
(AUDIT) respektive drogvanor (DUDIT) som genomförs av ansvarig handläggare
tillsammans med den enskilde. Screeningen syftar till att identifiera personer med
ett riskbruk- eller missbruk av berusningsmedel.
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ASI (Addiction Severity Index)
ASI syftar till att kartlägga missbruk såväl som andra områden i den enskildes liv
för att kunna se vilket vårdbehov den enskilde har samt vilket vårdalternativ som
ä bäst lämpat. ASI-intervju ska i största möjliga mån genomföras på alla klienter
som ansöker om vård och behandling på institution. Det kan ibland vara svårt att
genomföra en ASI- intervju helt eller delvis på grund av den enskildes tillstånd. De
områden som i ett sådant fall ska prioriteras är alkohol- och narkotikaanvändning,
kriminalitet samt psykisk hälsa. ASI kan även genomföras vid spelmissbruk (se
speciell blankett).

6.4 Samtycke
Om information behöver inhämtas från anhörig eller andra myndigheter måste
det finnas ett samtycke från den enskilde. Det är viktigt att samtycket är så
preciserat som möjligt för att undvika oklarheter gällande vad den enskilde har
gett tillåtelse till. Ett samtycke kan lämnas både skriftligt och muntligt och ska vara
tidsangivet. Om den enskilde inte samtycker till att nödvändig information
inhämtas är det av vikt att denne informeras om att det kan komma att påverka
utredning och bedömning.

6.5 Avsluta utredning utan insats
Om bedömning görs att avsluta utredning utan insats är det av vikt att detta
tydligt dokumenteras i utredningen.
Delegering vid beslut att avsluta utredning – Enhetschef.

6.6 Kommunicering
Den enskilde ska alltid kommuniceras att utredning är inledd, både när det gäller
utredning enligt SoL 11 kap 1 § och LVM 7 §. Detta ska tydligt dokumenteras i
utredningen. Den enskilde ska även ges möjlighet att kommuniceras utredningen
för att få inkomma med synpunkter på innehållet i utredningsmaterialet.

7 Beslut
När utredningen är färdigställd fattas ett beslut på det underlag som har
framkommit i utredningen och som har kommunicerats med den
enskilde. Beslutet ska vara tidsbestämt och kan innehålla förbehåll,
vilket innebär att beslutet kan återkallas när den enskilde inte längre har
behov av insatsen eller när förutsättningar som gällde för beslutet i
övrigt har förändrats. Den enskilde ska få information om sin rätt att få
medverka i Social- och arbetsmarknadsnämndens Individutskott när det
gäller vård och behandling på institution.
Beroende på vad som önskas av den enskilde samt vad vårdbehovet är
föreligger olika delegation.


Ansökan om intern öppenvård – Socialsekreterare
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Ansökan om vård och behandling behandlingshem/familjehem –
Individutskottet

Ansökan om stödboende/boende – Enhetschef

7.1 Överklagan
Den enskilde ska alltid informeras om dennes rättighet till att överklaga
beslut. Överklagan ska vara skriftlig och ska innehålla vilket beslut som
ska överklagas samt motivering till varför beslut ska ändras. Den
enskilde kan vända sig till den handläggare som fattat beslutet för att få
hjälp med sin överklagan. Om den enskilde vill överklaga beslut som
fattats av socialnämnden ska den enskilde lämna in en skriftlig
överklagan senast tre veckor efter beslutsdatum. I beslut som skickas till
den enskilde ska besvärshänvisning medfölja.
När en överklagan inkommer ska den diskuteras med närmaste
enhetschef. Överklagan hanteras av det delegat som fattat
ursprungsbeslutet. Om Individutskottet har delegation i ett beslut om
institutionsvård är det Individutskottet som ska hantera överklagan. Om
överklagat beslut ska vidhållas skickas ett yttrande till Förvaltningsrätten
för vidare bedömning samt beslut till den enskilde men information om
vidhållet beslut.

7.2 Egenavgift
I beslut som rör placering på institution, familjehem eller stödboende ska det
framgå uppgifter om vilken egenavgift den enskilde ska betala enligt 8 kap 1 § SoL.
Om egenavgiften vid vård och behandling (100 kr á dag år 2019) ska efterges helt
eller delvis enligt 9 kap 1 § SoL ska detta också framgå av beslutet.

8 Insatser
8.1 Öppenvård
Stegens öppenvård
Stegen är Hallsbergs kommuns öppenvårdsbehandling med12stegsinriktning. Stegen erbjuder vård för egensökande gällande alkohol
och narkotika eller på uppdrag av socialtjänsten.
Det ska alltid utredas om vården kan tillgodoses genom Stegens
öppenvård innan placering på institution blir aktuell. Detta ska noggrant
och väl övervägas i utredningen. Den enskilde ska på egen hand ta
kontakt med Stegen för att påbörja motivationsprogram. Om den
enskilde har problem med narkotika blir socialtjänsten påkopplad efter
samråd med Stegen. För att kunna tillgodose behandlingen på Stegen
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kan den enskilde inte behandlas med sinnesreglerad medicin, samråd
med Stegens personal görs därför vid användning av medicin.
Delegering beslut om öppenvård - Socialsekreterare.
Råd-och stödsamtal
Den enskilde kan beviljas råd- och stödsamtal av socialsekreterare för att
bibehålla sin drog/nykterhet. Stödsamtalets omfattning kan se olika ut
beroende på den enskildes behov och önskemål.
Delegering beslut råd- och stödsamtal - Socialsekreterare.

8.2 Placering på institution eller familjehem
Enligt 6 kap 1 § SoL ska socialtjänsten ansvara för att personer som är i
behov av vård eller boende i annat hem än det egna tas emot på
institution. Socialtjänsten har ansvar för att den enskilde får god vård.
I första hand ska institutionsvård inom Hallsbergs kommuns ramavtal
väljas. Institutionsvård utanför ramavtal ska tydligt motiveras i
utredningen och en särskild blankett ska lämnas till ekonomiansvarig.
Det är den enskildes behov av vård som styr vilket insats som blir aktuell.
Socialsekreterare har ansvar för förberedelserna inför en placering och
kontakten under samt uppföljningen av placeringen.
Eftersom placering på en institution/familjehem är en del av en längre
vårdkedja är det viktigt att socialsekreteraren fortsätter kontakten med
den enskilde under vårdtiden, för att tillsammans med denne noga
planera vilken eftervård som den enskilde är i behov av och önskar.
Om bedömningen är att den enskilde kan vara i behov av vård och behandling på
institution ska en remiss skickas/faxas till Beroendecentrums vårdavdelning för
planerad inläggning för avgiftning. Socialtjänsten kan inte bevilja avgiftning enligt
4 kap 1 § SoL då det är en sjukvårdsinsats som hanteras inom Hälso- och
sjukvårdslagen.
Delegering vid beslut av institutionsplacering – Individutskottet.
Eftervård vid avslutad placering
I utredningen ska det tydligt framgå den enskildes behov av fortsatt stöd
och hjälp efter avslutad placering. I samråd med den enskilde kan vård
fortsätta på Stegens öppenvård som en förlängd behandling. Det är då
av vikt att ett uppföljningsmöte sker under tiden den enskilde vårdas på
institution/familjehem, där personal från Stegens öppenvård deltar.
Syftet med uppföljningen är bland annat att följa upp de mål i
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vårdplanen som den enskilde, behandlare och socialsekreterare har
kommit överens om. En planering ska även göras för vilken vård den
enskilde behöver efter avslutad placering. Den enskilde ska även ges
möjlighet till att ansöka om förlängd placering av vården.

8.3 Kontraktsvård
Kontraktsvård (Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan,
BrB 28 kap 6 a§) är ett alternativ till fängelse. Kontraktsvård ansöker den
enskilde om i samråd med frivården innan förhandling hos Tingsrätten.
Kontraktsvård avser personer som normalt skulle dömas till fängelse
men vars brott kan relatera till missbruk av beroendeframkallande
medel och som samtycker till att genomgå vård och behandling enligt en
särskild plan.
Socialtjänsten ska medverka aktivt i bedömningen av den enskildes
motivation och vårdbehov. Frivården utformar en behandlingsplan som
är anpassad efter den enskildes behov och förutsättningar, denna plan
ska undertecknas av den enskilde. När dom sedan har avkunnats ska
frivården omgående underrätta vårdgivaren och socialtjänsten.
Frivården ansvarar för uppföljningen av behandlingsinsatsen fram till
villkorlig frigivning. Därefter övergår ansvaret till socialtjänsten från och
med dagen efter frigivning och pågår fram till behandlingstidens slut.
Kommunen bör lämna en skriftlig ansvarsförbindelse till Kriminalvården
om kostnadsansvaret efter tänkt frigivning. Ansvarsförbindelsen är ett
beslut enligt 4 kap 1 § SoL som kan överklagas av den enskilde.
Avseende egenavgiften se 4.2.

8.4 Vårdvistelse
I 11 kap 3 § Fängelselagen framkommer att vårdvistelse beviljas till
personer som har behov av vård och behandling mot missbruk av
beroendeframkallande medel. Ansökan om vårdvistelse sker när den
enskilde redan fått en dom och påbörjat sitt straff. Den enskilde kan då
få vård och behandling på institution under den sista delen av
strafftiden.
Frivården har det övergripande ansvaret för utredning, verkställighet
samt planering av vårdvistelse. Vårdbehov, behandlingsinsatser och
kostnader utreds i samförstånd med socialtjänsten i den kommun som
den enskilde är folkbokförd. Samarbetet bör inledas i ett tidigt skede
eftersom socialtjänsten ska ta ställning till kostnadsansvar för vård och
behandling efter frigivningsdagen. Den intagnes behov av vård,
behandling eller andra insatser ska motsvara det vårdinnehåll som den
tilltänkta vårdgivaren kan erbjuda. Frivården ansvarar för uppföljningen
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av behandlingsinsatsen fram till villkorlig frigivning, därefter övergår
ansvaret till socialtjänsten.
Avseende egenavgiften se 4.2.

9 Inkommen anmälan
En anmälan kan exempelvis inkomma muntligt genom telefon eller
besök samt skriftligt genom brev, fax eller mejl. Polismyndigheten och
landstinget är enligt lag anmälningsskyldiga enligt 6 § LVM om de
misstänker att en person kan vara i behov av vård enligt 4 § LVM.
För att mer detaljerad information kring hur anmälan ska hanteras se
särskild rutin.

9.1 Skyddsbedömning
När en anmälan inkommer till socialförvaltningen ska en
skyddsbedömning omedelbart genomföras samt dokumenteras
verksamhetssystemet. Socialsekreterare ska samråda med enhetschef
samma dag som anmälan inkommer.
För mer information kring skyddsbedömning se rutin.

9.2 Förhandsbedömning
Beslut om en utredning ska inledas eller inte avgörs genom en
förhandsbedömning. Om det redan från början står klart att
socialnämnden inte kan eller bör vidta några åtgärder ska utredning inte
inledas. När det gäller vuxna kan en utredning enligt 11 kap 1 § SoL inte
inledas mot den enskildes vilja. I socialtjänstlagen framkommer inga
bestämmelser på hur lång tid en förhandsbedömning ska ta men ur
rättssäkerhetssynpunkt bör det ske skyndsamt. Hallsbergs socialnämnd
har bedömt att en förhandsbedömning bör ske inom 14 dagar. Vid
behov av förlängd tid för förhandsbedömning ska samråd ske med
enhetschef samt dokumenteras i journal.
En förhandsbedömning är en bedömning huruvida socialnämnden ska
inleda utredning eller inte. Bedömningen ska utgå från den inkomna
anmälan, den enskildes situation samt dennes inställning till frivillig vård.
Utgångspunkten i bedömningen är vad som framkommit i den aktuella
anmälan, eventuell tidigare anmälningar samt kännedom om personen
det gäller. I förhandsbedömningen får socialnämnden enbart ta kontakt
med den person anmälan avser och inte inhämta uppgifter från andra
personer eller myndigheter. Det finns även möjlighet att ta kontakt med
anmälaren för att kontrollera inkomna uppgifter.
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Om förhandsbedömningen leder fram till att inleda utredning ska
ärendet aktualiseras i verksamhetssystemet. Om det redan finns ett
pågående ärende (utredning eller insats) kan aktualiseringen kopplas till
pågående utredning eller insats. Däremot ska en skyddsbedömning
dokumenteras innan den kopplas till pågående utredning eller insats.
Om förhandsbedömningen leder till att inte inleda utredning ska detta
dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå att utredning inte
har inletts, bedömning till detta, datum samt underskrift och befattning
på den som gjort ställningstagandet.
Om personen inte har någon akt sedan tidigare sparas ställningstagande
och anmälan i en pärm i datumordning från när anmälan inkom. Pärmen
förvaras i arkivet. Om personen har en akt sedan tidigare ska
ställningstagandet och anmälan förvaras i personakten samt kopplas i
verksamhetssystemet.

10 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
Enligt 2 § LVM ska vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i
samförstånd med honom/henne själv enligt bestämmelserna i
socialtjänstlagen. Under vissa förutsättningar som är angivna i LVM ska
vård trots detta beredas missbrukaren oberoende av hans eller hennes
eget samtycke. För att vård med stöd av LVM ska komma till stånd
måste såväl generalindikationen som någon av specialindikationerna i 4
§ LVM vara tillämpliga.
Generalindikationen innebär att missbrukaren,
1. till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga
lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,
2. att vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen eller på annat sätt
och
3. han eller hon till följd av missbruket (specialindikationer)
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara (hälsoindikation),
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv (social indikation), eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående
(våldsindikation).

10.1 Fortgående missbruk
Med fortgående alkoholmissbruk menas att missbruket ska ha en viss varaktighet.
Det får inte röra sig om en tillfällig överkonsumtion (prop. 1987/88:147, s.44).
Periodvis återkommande missbruk kan omfattas av lagen. Med missbruk av
narkotika avses allt som inte är ordinerat eller som antas vara en överkonsumtion.
I princip är allt injektionsmissbruk samt dagligt eller så gott som dagligt missbruk,
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oberoende av intagningssätt och medel, att betrakta som fortgående missbruk
(prop. 1981/82:8, s.75).
Med missbruk av flyktiga lösningsmedel avses inandning av dessa lösningsmedel i
syfte att berusa sig. Missbruk av sådana preparat kan medföra både omedelbara
fysiska skador som exempelvis hjärtstillestånd och andningssvårigheter samt
omfattande sociala skador. Ett vanemässigt bruk av medlen betraktas därför som
fortgående missbruk enligt Socialstyrelsen.

10.2 Specialindikationerna
Hälsoindikationen
Missbrukaren behöver inte ha ådragit sig somatiska eller psykiska komplikationer
för att den medicinska specialindikationen ska gälla. Den medicinska
specialindikationen avser inte heller endast direkt alkohol- eller drogrelaterade
komplikationer. Däremot måste det finnas en klart påvisbar risk att den fysiska
och/eller psykiska hälsan allvarligt skadas vid missbruket.
Sociala specialindikationen
Denna indikation avser främst unga missbrukare som genom kriminalitet,
prostitution eller annat destruktivt leverne riskerar att slås ut från ordnade
levnadsförhållanden.
Våldsindikationen
Denna indikation avser suicidrisk samt risk för att närstående skadas. Som
närstående räknas make/maka, varaktigt sammanboende, barn, föräldrar och
syskon. De närstående behöver inte ha gemensam bostad med missbrukaren för
att våldsindikationen ska kunna tillämpas. Även den som har gemensamma barn
med missbrukaren räknas som närstående oavsett om denne är eller har varit
sammanboende med missbrukaren. Däremot kan våldsindikationen inte användas
för missbrukare som bedöms vara farliga för grannar, vänner eller omgivningen i
allmänhet.
Det finns inte någon åldersgräns vid tillämpningen av LVM och lagen tillämpas i
praktiken huvudsakligen för missbrukare över 20 år. Om den enskildes vårdbehov
kan tillgodoses med stöd av lagen vård av unga (LVU) företräder denna lag LVM.
LVU kan tillämpas för ”unga vuxna” mellan 18 och 20 år när LVU bedöms vara
mest lämplig för att tillgodose vårdbehovet. På samma sätt har lagen om
psykiatrisk tvångsvård (LPT) företräde LVM beträffande psykiskt sjuka
missbrukare.

10.3 När är socialtjänstens möjligheter uttömda?
En förutsättning för att beredas vård enligt 4 § LVM är att alla möjligheter att
tillgodose den enskildes behov av vård på frivillig basis är uttömda eller har
funnits otillräckliga. Socialnämnden är själva skyldiga att pröva om den enskildes
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samtycke bedöms som tillförlitligt. I beaktandet ska tas om den enskilde vid
upprepade tillfällen avbrutit frivillig vård oplanerat eller i förtid för att snabbt
återfalla i missbruk.

10.4 LVM eller LPT
Socialtjänsten har huvudansvaret för vård och behandling av missbrukare. Vissa
uppgifter inom missbruksvården ansvarar hälso- och sjukvården för, så som
medicinsk avgiftning och behandling av akuta psykiska komplikationer. Ibland ges
även långvarig vård vid toxiska psykoser eller allvarligare psykiska tillstånd. I
förarbetena till LPT (prop- 1990/91:58 sid. 92) anges att om den psykiatriska
störningen är tillräckligt svår bör vårdbehovet tillgodoses inom psykiatrins ansvar,
även om det föreligger kombinationsproblematik som missbruk. LPT beslutas av
läkare inom landstinget och inget som socialtjänsten kan besluta om. Om det
däremot är missbruket som bedöms vara det primära och tvångsåtgärder är
nödvändiga ska LVM tillämpas i första hand.

10.5 Utredning enligt 7 § LVM
Utredning enligt 7 § LVM ska inledas om socialtjänsten efter
förhandsbedömning eller på annat sett gjort bedömning att det kan
finnas skäl att bereda någon med tvångsvård. När en utredning enligt 7 §
LVM inleds ska den enskilde alltid kommuniceras om att en sådan
utredning är inledd och detta ska finnas dokumenterat i utredningen.
När utredning enligt 7 § LVM är inledd har socialnämnden rätt att ta
kontakt med olika myndigheter och anhöriga utan den enskildes
samtycke för att få uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.
Utredningen ska enligt 10 § LVM innehålla följande:
 en redogörelse för missbrukarens aktuella situation
 uppgifter om tidigare utredningar och insatser
 vilka åtgärder som har vidtagits
 preliminär vårdplan med information om vilken vård utanför hemmet som
kan komma i fråga
 uppgift om vården bör inledas på sjukhus
 läkarintyg enligt 9 § LVM
Om bedömning görs att den enskilde uppfyller generalindikatorerna och
ett eller flera specialindikatorn/na för att beredas vård enligt 4 § LVM
fattas beslut av socialnämndens individutskott att ansöka om vård enligt
11 § LVM hos Förvaltningsrätten. Om en person inte uppfyller kriterierna
avslutas utredning utan insats
Delegation för att avsluta utredning - Enhetschef.
10.5.1 Läkarundersökning enligt 9 § LVM
Efter att utredningen har inletts ska socialtjänsten fatta beslut om att
läkarundersökning ska ske samt utse en läkare som ska stå för undersökningen. En
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remiss med kort bakgrund till utredningen bör sändas till anvisad läkare. I det
begärda läkarintyget ska det framgå den enskildes aktuella hälsotillstånd samt en
bedömning av den enskildes allmänna behov av vård. Det är inte läkarens uppgift
att ta ställning till om det finns förutsättningar för vård enligt LVM eller inte.
Läkarintyget är av stor vikt för utredningen och ligger som grund för en eventuellt
rättslig förhandling i Förvaltningsrätten.
10.5.2 Polishandräckning enligt 45 § LVM
Om missbrukaren vägrar att medverka till läkarundersökning kan kommunen eller
Förvaltningsrätten med stöd av 45 § punkt 1 LVM begära polishandräckning till
läkarundersökning. Om missbrukaren självmant inställer sig hos läkaren, samtidigt
som det finns en begäran om handräckning hos polisen, är det viktigt att läkaren
kontaktar handläggaren vid socialtjänsten efter att undersökningen är genomförd.
Begäran om handräckning ska då återkallas. Ange därför alltid i den remiss som
skickas till läkaren att socialtjänsten (handläggaren) ska informeras direkt efter
genomförd läkarundersökning.
10.5.3 Omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM
Om bedömning görs att den enskilde är i akut behov av vård och det inte
går att invänta Individutskottets nästa sammanträde fattas beslut om
omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM av Individutskottets
ordförande (se rutin). Enligt 16 § LVM ska socialnämnden om det är
möjligt låta den person som är omhändertagen få ta del av handlingar i
ärendet samt underrätta denne om sin rätt att yttra sig skriftligt till
rätten, begära muntlig förhandling vid rätten samt få ett offentligt
biträde.
Efter beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM ska
utredning enligt 7 § LVM fastställas samt beslutas om socialnämnden ska
ansöka om 4 § LVM inom 7 dagar från att det omedelbara fastställs av
Förvaltningsrätten. Ärendet ska tas upp av Individutskottet som fattar
beslut om att ansöka om vård enligt LVM.

10.6 Vårdens verkställighet
När Förvaltningsrätten beslutar att någon ska beredas vård enligt LVM ansvarar
socialnämnden för att beslutet verkställs genom att den enskilde bereds vård i
LVM-hem eller enligt 24 § LVM på sjukhus. Hälso– och sjukvården ska
tillhandahålla inledande medicinsk bedömning och sjukhusvård om det är
nödvändigt (24§ LVM). LVM-vården måste verkställas inom fyra veckor från den
dag beslutet vunnit laga kraft. I annat fall upphör beslutet att gälla. Beslutet
upphör också om missbrukaren, efter det att vården påbörjats, under sammanlagt
minst sex månader i följd har vistas utan tillstånd utanför LVM-hemmet eller varit
intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.
10.6.1 Vårdtid
Tvångsvården pågår som längst upp till sex månader. Vårdtiden räknas
från den dagen då missbrukare inställer sig vid LVM-hemmet eller vid
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sjukhus och inkluderar inte den tid som missbrukaren är avviken ifrån
LVM-hemmet, under förutsättning att den tiden inte uppgår till
sammanlagt minst sex månader i följd. I så fall upphör beslutet att gälla.
10.6.2 Vård i annan form enligt 27 § LVM
Socialnämnden har ansvar för att redan under utredningstiden påbörja
planeringen av alternativ frivillig vård. Det är därför viktigt att socialsekreterare
samarbetar aktivt med den enskilde och kontaktpersonen vid Statens
institutionsstyrelse (SiS) under tiden på LVM-hemmet. Så snart det är möjligt ska
SiS efter samråd med socialnämnden, besluta att den enskilde ska beredas vård i
annan form utanför LVM-hemmet (27§ LVM). Socialnämnden har ansvar att
anordna sådan lämplig vård, vilket kan innebära vistelse på behandlingshem eller i
familjehem samt delta i strukturerad öppenvård. Om vården enligt 27 § LVM inte
fungerar kan SiS besluta om att missbrukaren ska återföras till LVM-hemmet.
10.6.3 Socialnämndens ansvar efter vårdtidens slut
Vård enligt LVM ska syfta till att genom behövliga insatser motivera den enskilde
att denne frivilligt kan medverka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att
bibehålla sin drogfrihet/nykterhet. Detta innebär att vården ska ses som en länk i
en längre vårdkedja där socialnämnden efter vårdtidens slut har ett fortsatt
ansvar för att aktivt stödja missbrukarens fortsatta rehabilitering. En arbetsplan
ska upprättas efter samförstånd med den enskilde.

11 Yttrande till annan myndighet
11.1 Yttrande till Transportstyrelsen gällande körkort
Frågor rörande körkort regleras i körkortslagen (1998:488) samt i
körkortsförordningen (1998:980). Transportstyrelsen handlägger
ansökningar om körkortstillstånd. Enligt 3 kap 8 § körkortsförordningen
får Transportstyrelsen vid handläggning av en ansökan om
körkortstillstånd eller förhandsbesked begära in yttrande av
polismyndighet, kriminalvård, socialnämnd eller någon annan myndighet
som är av betydelse i ärendet.
Att skriva körkortsyttrande innebär att genomföra ett yttrande och inte
att bedöma eller besluta i ärendet. Ärendet aktualiseras i
verksamhetssystemet och utredning inleds. Det finns ingen regel på hur
omfattningen av yttrande ska vara eller yttrandes tidslängd.
Socialsekreterare ska inte göra någon bedömning av den enskildes
lämplighet utan ska enbart dokumentera de uppgifter som efterfrågas
av Transportstyrelsen samt det som framkommer i besök med den
enskilde.
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När underlaget är insamlat och yttrandet färdigställt ska den enskilde
kommuniceras vad som framkommit i yttrande innan det skickas till
Transportstyrelsen. Den enskilde ska även lämna referenser som har
kännedom om personens nykterhetsförhållanden. Om den enskilde inte
vill lämna några referenser ska det tydligt dokumenteras i yttrandet.

11.2 Yttrande i samband med överlämnande till annan vård
Om en person har begått brott och samtidigt kan antas bli föremål för vård enligt
LVM kan Tingsrätten enligt 31 kap 2 § Brottsbalken (BrB) överlämna åt
socialnämnden att ordna med behövlig vård. Om personen ifråga redan befinner
sig i LVM-vård kan rätten besluta om att denna vård ska fortsätta och överlåta
ansvaret till Statens institutionsstyrelse (SiS). Det gäller enbart för de brott där
straffpåföljden är mindre än ett år. Innan rätten beslutar om överlämnande ska
socialnämnden eller SiS höras. Ett sådant yttrande innebär att genomföra
utredning enligt 11 kap 1 § SoL.

11.3 Yttrande i samband med åtalsprövning
I 46 § LVM anges att en missbrukare som är dömd till vård enligt LVM misstänks
för brott som begåtts innan vården påbörjades eller under vårdtiden ska
åklagaren pröva om åtal ska väckas. En sådan förutsättning är om påföljden är
mindre än ett år. SiS ska höras i frågan och socialnämnden om vården har
upphört. Ett sådant yttrande innebär att genomföra utredning enligt 11 kap 1 §
SoL.

12 Lagen om omhändertagande av berusade
personen (LOB)
Vid inkommen anmälan om LOB från polisen kontrolleras om den
enskilde har barn under 18 år. Ett informationsbrev skickas till den
enskilde samt broschyrer om Stegens öppenvård och anhörigprogram.
Om den enskilde inte hör av sig inom två veckor görs bedömning i
samråd med enhetschef att inte inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL.
Den enskilde kan även kallas på besök till socialkontoret om det
inkommit flera anmälningar om LOB på kort tid, om den enskilde har
barn eller om den enskilde är under 25 år. Framkommer det uppgifter i
anmälan som kan föranleda åtgärder från socialnämnden ska personen
kallas på besök.
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13 Samverkan mot alkohol och droger i trafiken
(SMADIT)
SMADIT är ett samarbete mellan polismyndigheten, sjukvården och
kommunerna för att förebygga rattfylleri. När någon rapporteras för
rattfylleri (på grund av såväl alkohol som droger) i Polismyndighetens,
Tullverkets eller Kustbevakningens kontroller, ska de erbjudas samtal
med socialtjänsten i sin hemkommun. När det inkommer en SMADITblankett från exempelvis Polismyndigheten att en person önskar kontakt
med socialtjänsten ska kontakt ske så snabbt som möjligt för att erbjuda
den enskilde en tid för ett möte. Om den enskilde inte kommer på
besöket alternativt inte inkommer med någon ansökan och skäl för LVM
inte föreligger, fattas beslut om att inte inleda utredning enligt 11 kap. 1
§ SoL. Samråd sker alltid med enhetschef.

14 Anhöriga
I 5 kap 10 § SoL finns bestämmelser som gör det möjligt för anhöriga att söka stöd
för egen del när de vårdar en närstående som har missbruks- eller
beroendeproblem, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller som behöver
hjälp på grund av ålder. Syftet är framförallt att minska anhörigas fysiska och
psykiska belastning. Genom stödet kan anhöriga få en förbättrad livssituation så
att risken för ohälsa minskar. Det är viktigt att stödet anpassas till anhörigas
individuella behov. Förhållningssätt och bemötande ska vara förtroendeingivande
och stödjande. Stödet kan erbjudas individuellt eller i grupp. Vid all kontakt med
anhöriga ska de få information om Stegens anhörigprogram. Broschyr kan även
delas ut eller skickas.
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Anmälningar

med 90 dgr

7

3

32
62

61

10

1

0

5

52
19
23
65

5

21

13
42
25
62
1

7

Mai

10

29
23
25
20

7

31

28
28
24

34
37
24

Mai

24
24

April

1

Mars

1

24
86

Feb

Feb

utredn.tid

59

69
26
33
89
5

7

Antal utredningar

‘

6
63
38
16
84

5

5
31

11

April

Mars

Feb
69
22
22
99
0

Mai

7

2

9

7

3

3
7
8

7

16
6
7
21

30
29
26

7

Side

37
32
20
56

11

Juni

23
26
23
30
4
5
3

Juni

'

1

55
25
37
55

5

Juli

3
4

6

12

10

24
25

Juli

27
97
0

12

61

2

72
25
37
98
0

Juli

10

10

6

12

23
26
25

Juli

7

]

skäl

Juni

5

7

6

23
24

15
18

Mail Juni

10

31

27

29
25
15
4

31

April

21

25
25
35

[

Mars

Feb

Jan

]

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Vuxna

2017

Jan
33
26
26
9
8
6
8

91

Antal utredningar

utredn.tid

Jan
5
55
25
33

4
5

3

Försenade omprövningar/överväganden

med 90 dgr

Avslutade utredningar

Inledda utredningar

Anmälningar

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

36
39
37
10

(nyansökan)

Jan

ek. biständ

Vuxna

CBS! Antalet justeras mänadsvis pä grund av verksamhetstekniska

Ansökningar

2018

Sheet1

39

41

75
35

3
75
30
23
37

Sept

Aug
5

4

11

35
27
29
8

31

Sept

2

76

5

37
36
32
28
4
3

Aug

50
18
28
76
2
13

Sept
4
85
28

7

3

Aug

13
15
7

Sept
26
22

8
9

!

3

29
27
16
14
4

Aug
"

38

18

47

91

10

Okt

11

20
10
8

21

30
25

Okt

1

14
83
39
19
55

Okt

7

30
24
10
10
9
9

Okt
[

*

76
40
17
30

7

Nov

4

10
8

37
39
20
15

Nov

3

41

2
89
24
4

Nov

5
6
5

9

33
14

31

Nov

och mäste ses som en fingervisning frän mänad

.

till

88
28
25
40

3

Dec

12
3
2
2

11

30
36

Dec?

3

37

9
97
36
2

Dec

8
3

5

23
19
10
14

Dec

mänad.

84
903
419
307
574

S:a

360
360
274
208
84
70
57

S:a

77
852
324
258
929
24

S:a

320
318
265
170
65
79
73

S:a

Återrapportering Internkontroll år 2019
kvartal 1
11
19/SAN/155
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HALLSBERGS

Tjä nsteskrivelse

KOMMUN

Datum: 2019-05-02

Side 1

„1

Dnr:

Äterrapportering av den interna kontrollen kvartal

1,

2019

Ärendebeskrivning
Förvaltningen äterrapporterar den interna kontrollen för första
kvartalet 2019

kommunens reglemente
Förslag
-

att

-

att

till

för intern kontroll av

i

enlighet

med

ekonomi och verksamhet

beslut

godkänna förvaltningens äterrapportering av den interna kontrollen för
första kvartalet 2019
godkänna förslag pä ätgärder för de brister som upptäcktes vid den interna
kontrollen under

första kvartalet 2019.
-

överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen
enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
att

i

Ärendet
Enligt kommunens reglemente för
en kontrollplan

fastställa

intern kontroll av

ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd
omräden och rutiner som ska

för varje budgetär. Kontrollplanen visar vilka

omfattas av granskning under en

viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras
utifrän en
riskbedömning. Det innebär att omräden där sannolikheten att fe!
uppstär och där eventuella fe! fär
allvarliga konsekvenser ska prioriteras.

Vidare finns det

reglementet regler om att nämnden ska fä en rapport om genomförd
uppföljning.
Vid upptäckta brister lämnas ocksä förslag pä ätgärder för
att förbättra kontrollen.
i

Äterrapporteringen för första kvartalen 2019 uppvisar brister pä
ätgärder ﬁnns bifogad äterrapportering.

flera

kontrollmoment. Förslag pä

i

Social-

och

;?

s

'

'

_‚

be ';xharknadsförvaltningen

’é"/
/

/Förvaltnéjc/hef

Nämndsekreterare

Bilagor
Äterrapportering av internkontroll
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Återrapportering Intern kontrollplan för årår
2018
2019
kvartal
kvartal
41
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....
Social- och Arbetmarknadsförvaltningen

1. Verksamhet
Utförd av

Resultat

Åtgärd

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

Marjut Alfalk, Q1

Avvikelse funnen. Se bilaga 1

Utredning av MAS.

Daglig utvistelse

Clary Starck Q1

Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Läkemedelshantering

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

Allkontroll

Utförs vartannat år, Avvikelse funnen. Uppdrag
Q4. Clary Starck
utförs delvis.
Senast utförd 2018
Avvikelse funnen. Uppdrag
utförs delvis. Jan-mars: På alla
våra boenden sker erbjudan till
daglig utevistelse, men inte varje
dag.
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Under kvartal fyra kommer
lyfthjälpmedel att besiktigas på
norra området
På alla särskilda boende finns
dokumenterad egenkontroll som
förs in varje dag.
Områdeschef följer fr o m 2019
upp resultat varje månad på
ledningsgrupp för att kunna nå en
förbättring. På två av våra särkilda
boenden har egenkontroll utförts
under mars med resultat att
erbjudande av daglid utevsitelse
har skett 50 % av tiden.

Registrera alla
kommunbosatta
flyktningar i
verksamhetens
mottagningssystem
och upprätta
introduktionsplan
Utbetalning av
försörjningsstöd

Alla kommunbosatta är Allkontroll
registerförda och har en
introduktionsplan per
hushåll

Utförs halvårsvis,
Q1 och Q3

1. Att utbetalning
endast görs till
bidragsberättigad
person. 2. Att
utbetalning görs till rätt
person. 3.
Rimlighetsbedömning
av daglig utbetalning av
försörjningsstöd.

Sandra Leontiou,
Q1. Moment 1
Kvartalsvis
Moment 2
Kvartalsvis
Moment 3 Dagligen

Inga avvikelser. Genomförande
av den interna kontrollen i
moment 1 och 2 utförs genom att
ekonomiassistent väljer ut två
utbetalningsdagar varje månad.
Enhetschef och
ekonomiassistent analyserar
sedan aktanteckningar,
ansökningar, utredningar,
normberäkningar, beslut samt att
utbetalningar har gjorts till rätt
person och rätt konto.
Moment 3 Kontrolleras dagligen
av den som är ansvarig för
utbetalning av försörjningsstöd.

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

1. Att anmälningarna
Allkontroll
hanteras omedelbart 2.
Att förhandsbedömningar sker inom två
veckor
Att utredningar avslutas Allkontroll
inom fyra månader

Sandra Leontiou,
Maria Lidberg, Q1

Barn: Inga avvikelser
Vuxna: inga avvikelser

Maria Lidberg Q1

Avvikelser funna. Se bilaga 2

Moment 1
Stickprov
Moment 2
Stickprov
Moment 3
Allkontroll

Inga avvikelser
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Dnr

Tidplan

Ansvarig

Pågår

MAS

Pågår

Områdeschef
särskilt boenden

Pågår

Områdeschef
särskilt boenden
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-

Enhetschef AMI

Enhetschef
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Återrapportering Intern kontrollplan för år 2018
2019kvartal
kvartal 4
1
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....
Social- och Arbetmarknadsförvaltningen

2. Gemensam administration
Process
(Rutin/system)

Moment

Avtal

Att ingångna
Stickprov
upphandlingsavtal
följs
Att beslut i nämnden Allkontroll
innehåller en tydlig
tidsangivelse för
verkställighet och
återrapport

Att politiskt fattade
beslut verkställs och
återrapporteras
nämnden

Metod

Utförd av

Resultat

Mohammed Ahmad
Barkhad, Q3

Åtgärd

Tidplan

-

-

-

-

Nämndsekreterare, Ingen avvikelse
Q1
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Ansvarig
Ekonom

Nämndsekreterare
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Återrapportering Intern kontrollplan för årår2018
2019kvartal
kvartal 14
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....
Social- och Arbetmarknadsförvaltningen

3. Ekonomiadministration
Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder

Att attestförteckning
är uppdaterad

Stickprov

Genomförs
årsvis

Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder
Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringsorder

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

Lena Östlund,
Q1

Ingen avvikelse

Lena Östlund,
Q1

Avvikelse funnen. Verifikationsnr:
20205185, KF inköpskort, fakturanr
919026001126000081, summa
584,74 kr. Står inte vad som är
köpt. Inga kvitton inscannade till
fakturan.

Statsbidrag
ensamkommande
barn och vuxna

Regelbunden
återsökning av
statsbidrag

Madeleine
Pedersén Q1

Ingen avvikelse

Allkontroll

Utförd av

Resultat

Åtgärd

Tidplan
-
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-

-

-

-

Prognos

Allkontroll
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Anna
AMI: avvikelse funnen, se bilaga 3
Gustafsson,
Maria J Engdahl,
Anette
Söderström,
Helena
Blomberg, Q1
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Ansvarig
Ekonom

Ekonomiassistent

Ekonomiassistent

Områdeschef
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Områdeschef
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Återrapportering Intern kontrollplan för årår2018
2019kvartal
kvartal 14
Delårsrapport ....
Årsredovisning ....
Social- och Arbetmarknadsförvaltningen

4. Personaladministration
Process
(Rutin/system)

Moment

Metod

Utförd av

Resultat

Personalkostnader

Avvikelse funnen, se
Att rätt person får rätt Stickprov Jannike Jansson-Hammargren,
lön och/eller rätt
David Åström, Gabriella Jörgensen, bilaga 3
ersättning rätt period
Linda Carlsén Selvin, Sophia
Engström Lindh, Sandra Leontiou,
Sabina Jansson, Madeleine
Pedersén, Maj Pettersson, Marina
Isgren, Pia Andersson Q1

Att inte outbildad
personal LAS-as in

Allkontroll Områdeschefer
Efter 200 dagar
anmäla till enhetschef

Åtgärd

Tidplan
-

Ansvarig
Enhetschef

Områdeschef
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Process
(Rutin/system)

Moment

Anmälningar om barn
som far illa

1. Att anmälningarna
hanteras omedelbart
2. Att förhandsbedömningar sker inom två
veckor
1. Att anmälningarna
hanteras omedelbart
2. Att förhandsbedömningar sker inom två
veckor

Allvarliga
missförhållande för
vuxna missbrukare

Resultat

Åtgärd

Nov: Inkommen anmälan gällande missbruk.
Omedelbara skyddsbedömningen görs samma dag. Bedömningen är att det inte
föreligger behov av vård enligt 13§ LVM.
Handläggare har haft telefonkontakt med personen och erbjudit besökstid under
ramen av förhandsbedömningstiden. Personen kom inte på inbokande tiden som
var inom ramen av förhandhandsbedömningen. Personen kom på den andra
besökstiden. Efter detta gjordes bedömningen att inte inleda utredning.
Förhandsbedömningen överskrids med 6 dagar utifrån att personen inte kom på
det första inbokande mötet.
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Process (Rutin/system)

Moment

Resultat

Åtgärd

Läkemedelshantering

Att räkna narkotiska preparat i
akut- och buffertförråd

Akut och buffertförråd Väster:
Stöld av kasserade narkotikapreparat i
akut- och buffertförråd Väster feb2019.
En sjuksköterska fattat misstanke om
att journalförd kasserad narkotika inte
kasserats. Vid utredning av HSL-chef
fattas dessa preparat. Enligt utredning
kan en sjuksköterska härledas till
händelsen. Två sjuksköterskor har
signerat att de kasserade läkemedlen
slängts, men enligt utredning har den
andra sjuksköterskan inte varit med när
läkemedlen kasserades. Inblandade
sjuksköterskor är vidtalade.
Sjuksköterskan som misstänks ha tagit
narkotikan och hens chef är vidtalad
och perioden för inhyrning är avslutad.

From april 2019 är alla loggbara lås
installerade på narkotikaskåp i de tre akutoch buffertförråden som finns i Hallsbergs
kommun. Dessa kommer att börja användas
inom snar framtid. Låsen blir ytterligare ett
filter för att upptäcka eventuellt svinn.

Saknas också T. Dolcontin 5 mg 14 st
tabletter från förrådet. Utredning är
gjord av HSL-chef. Ingen naturlig
förklaring till svinnet kan inte hittas.
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Rutinen för kasserade läkemedel finns i
Hallsbergs kommun. Rutinen behöver åter
tas upp med alla sjuksköterskor. Kassering
ska alltid dubbelsigneras och båda ska vara
på plats när kasseringen sker.
Polisanmälan skickad av områdeschef HSL
190228.

Utredningar barn och unga

Att utredningar avslutas inom
fyra månader

En socialsekreterare har valt att avsluta
sin anställning i december månad,
denne lämnade flera oskrivna
utredningar efter sig.
Jan: 10 st. Avvikelsen har inte ökat
sedan föregående månads mätning,
den har minskat med tre färre oskrivna
utredningar jämfört med december
2018. Feb: 10 st. Avvikelsen har inte
ökat sedan föregående månads
mätning. Två sjukskrivna och två
socionomkonsulter har hyrts in. Mars:
11 st. Avvikelsen har ökat med en
utredning sedan föregående månads
mätning.
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En socialsekreterare har skrivit utredningar
några helgdagar som lämnats efter tidigare
anställda. Enheten har haft två
socialsekreterare som har varit sjukskrivna
under årets början och två konsulter har
tillfälligt varit inhyrda från bemanningsföretag.
Om dessa konsulter inte hade hyrts in så
hade ökningen troligtvis varit mycket högre
då de har hanterat ett flertal utredningar.

Process (Rutin/system)

Moment

Resultat

Åtgärd

Prognos

Att alla chefer förjar rutiner för
ekonomisk uppföljning

Avvikelsen består av ökade driftsbidrag
från Arbetsförmedlingen. Det medför att
prognosen visade ett underskott på
grund av stora kostnader för
beredskapsanställda.

Ny prognos har gjort av områdeschef och
enhetschef för resterande del av 2019 och
därefter kommunicerats med ekonomichef.
Utifrån detta har AMI en budget i balans trots
uteblivna statsbidrag i omfattning av drygt
1000 tkr för Extratjänster och 222 tkr för
Delegation unga till arbete (DUA) och
kommunens postkörning.

Personalkostnader

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

Har hittat avvikelser på vikarie på
dagcentralen Sköllergården.
Anna Bergvall och Sara Carlqvist.
Dessa två har fått ob utbetalt för jul trots
att de arbetar 40/40 och ingen ob tid.

Detta har justerats på deras löner då de
arbetat vidare på Kullängen och detta är då
justerat till ansvar 821060 av
lönehandläggare Camilla Ottosson.
Adm. assistent Caroline Törn har fått info om
detta då det var hon som var behjälplig med
anställningsavtal och scheman i personec
där detta ska regleras.

Page 111 of 160

Ej verkställda beslut Q1 2019
12
19/SAN/35
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Tjä nsteskrivelse

Side 1 av 1

Datum: 2019-05-02

Dnr:

och arbetsmarknadsnämndens redovisning av
beslut kvartal 1, 2019

Social—

Ärendebeskrivning
Social— och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa
rapportering enligt 16 kap 6

f

ej

Förslag

till

4 kap 1 & och

verkställda beslut enligt SOL

@ SOL samt beslut enligt 9 5 och rapportering enligt 28 f-g ‚% LSS

Inspektionen för värd och omsorg (IVG). Rapporten innehäller uppgifter

verksamhetsomräde det

ej verkställda

om

inom

till

vilket

finns ej verkställda beslut.

beslut

Förvaltningen föreslär att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Ärendet
För kvartal

IVO som

1,

2019 har

ej verkställts

social-

inom

och arbetsmarknadsnämnden

tre

i

Hallsberg 19 beslut att rapportera

till

mänader.

Tretton av besluten avser LSS och insats av kontaktperson. Besluten har inte verkställts pä grund av
resursbrist (saknas Iämplig personal/uppdragstagare). Ett av besluten avser

av kontaktfamilj. Uppdraget har tidigare
kontaktfamin har utretts
verkställts pä

grund av

som ängrade

brist

tillsats

sig efter att

med

att

matcha de

4 kap 1 @ SOL och

insats

familjen valde att avsluta. En ny tilltänkt

utredningen

färdigställts. Beslutet

har inte

pä lämplig kontaktfamilj. Tvä av besluten avser LSS och insats av

kontaktperson. Besluten har inte verkställts

pägär

med

tilltänkta

men

tilltänkta

kontaktpersonerna

och insats av permanent bostad. Beslutet har

kontaktpersoner har hittats och process

med de

inte verkställts

enskilde. Ett av besluten avser SOL

eftersom den enskilde tackat nej

ÄO

till

erbjudandet. Tvä av besluten avser 4 kap 1 & SOL och insats av kontaktperson. Besluten har inte
verkställts pä

grund av resursbrist (saknas Iämplig personal/uppdragstagare).

Ett

av besluten avser

LSS och insats av ledsagarservice. Beslutet är felrapporterat eftersom den enskilde inte varit beviljad
insatsen.

Social-

Den

insats

som

beviljats avser LSS

och insats av kontaktperson, det beslutet är

verkställt.

och arbetsmarknadsförvaltningen

./'

,

J

seﬁn

J
BäckL

1/.

Nämndsekreterare
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Statsbidrag habilitering
13
19/SAN/182
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HALLSBERGS

Side

KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

2019-03-2 1
Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Helena Blomberg, 0582- 68 53 47
blomberg.helena@hallsberg.se

Statsbidrag gällande habiliteringsersättningen.
Socialstyrelsen utlyste

2018 statsbidrag gällande habiliteringsersättningen.
Hallsbergs kommun rekvirerade bidraget och Socialoch
arbetsmarknadsnämnden fattade beslut om att höja
habiliteringsersättningen frän 28:-/heldag och 19:—/halvdag‚
till 60:-/heldag
och 40:—/halvdag. Ersättningen betalades ut för hela äret
2018 och
dessutom gjordes en engängsutbetalning slutet av äret dä

det fanns

i

bidrag kvar att använda. Beslutet gällde för den tiden
ersätter

kommunen

Statsbidraget för 2019 är 653 682 tkr för Hallsbergs
Syfte

med

"Syf‘tet

som

statsbidraget

för höjningen.

kommun.

statsbidraget (Socialstyrelsen)

med

statsbidraget är att införa, bibehälla eller höja en Iäg
till dem som deltar
daglig verksamhet enligt LSS

dagpenning

i

(habiliteringsersättning).

CBS! Notera

att möjligheten att bibehälla

tidigare höjts

med

en nivä pä dagpenningen som

hjälp av statsbidraget är ett nytt tillägg

i

regieringsbrevet

frän föregäende är (2018).”

l

propositionen 1992/93 framgär gällande habiliteringsersättning
att
den enskilde att delta verksamheten".

”syftet är att aktin stimulera

Flera

i

undersökningar har gjorts gällande funktionshindrades
ekonomiska

jämställdhet. Bland annat redovisar statistiska
centralbyrän (SCB) följande
artikel

om

"När man

Ievnadsförhällanden,
tittar

pä frägorna

som handlar om ekonomi visar det

sig att

med

funktionsnedsättning har en sämre situation än andra. Det är
högre andel den här gruppen som har haft ekonomiska
i

Hemsida

kommun

Postadress

694 80 Hallsberg

en

till

personer

exempel en

problem. Det innebär

det här sammanhanget att de, av ekonomiska

Hallsbergs

i

november 2016:

www.hallsberg.se

skäl,

har

i

kommit efter med

E—post

Organisationsnr

socialforvaltning@ ha llsberg.se

Besöksadress

Telefon

Fax

Västra Storgatan 6-8

0582-68 53 04

0582-68 50 62
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212000-1926

betalningen av

till

exempel hyran

Datum

Sida

2019—03-21

2(2)

eller telefonräkningen.

Bland personer

med

funktionsnedsättning är det nie procent som haft den här typen av ekonomiska

problem de senaste 12 mänaderna.

|

den övriga befolkningen

är motsvarande

ende! fyra procent.”

Förslag

till

beslut

Att social- och

arbetsmarknadsnämnden uppdrar

betala ut habiliteringsersättning enligt

förutsättning att statsbidraget ersätter

samma

ät förvaltningen att

som 2018 under
kommunens höjning.
nivä

Helena Blomberg

Omrädeschef
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Delegationsförteckning 2019
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

KOMMUN

Datum: 2019-05-02

Delegationsförteckning

Side 1 av 1

Dn r:

2019

Ärendebeskrivning
Ändringar delegationsförteck'ning 2019
i

Förslag
-

till

beslut

Att Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott godkänner de föreslagna

ändringarna.

Ärendet
delegationsförteckningen föresläs en del förändringar, under punkt 6.12-13, 12.2, 12.4-12.6 , 12.1012.11‚ 12.13-12.15, 12.18, 16.1-16.2, 16.5, 16.7, 16.13, 16.15, 16.17, 16.19-16.20, 16.22. Samtliga
|

förslag är

Social—

markerade med röd text det bifogade materialet.
i

och arbetsmarknadsförvaltningen

„

äu%ffebﬁt%ß K-*°—-/\/\—l
Enhetschef

Büagor
Delegationsförteckning 2019
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Dnr

Delegationsförteckning 2019
Delegation av beslutanderätten
1.

Inledning

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska
ansvaret för verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och
genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av
kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller delegat. Den senare
med stöd av delegationsregler enligt 6 Kap 33-38 § kommunallagen och
speciallagstiftning.
När man i kommunala sammanhang talar om beslut brukar man göra en
åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut.
Nämndbeslut är beslut, som antingen skall fattas av samfälld nämnd eller med
stöd av delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman.
Delegationsbeslut skall anmälas till nämnden.
Förvaltningsbeslut är beslut, som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas
till nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande
förvaltningsuppdrag som nämnden lämnat förvaltningen.
Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan göras.
2.

Syfte med delegation

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften:


att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande
behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.



att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna
blir kortare och handläggningen snabbare.
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3.

Regler för delegation

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


en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ett Individutskott



enskild ledamot eller ersättare inom nämnden.



enskild tjänsteman inom kommunen.

Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på
nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte kan avvakta till ett
nästkommande sammanträde. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt
till annan anställd inom kommunen.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt
sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden. Det betyder även att delegatens beslut
kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut.
Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ:
A. Turordning om siffror angivits.
B. En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem
som fattar beslut
Beslutanderätten får inte delegeras:


i ärendet som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning eller kvalitet,



framställningar eller yttranden till fullmäktige,



yttranden med anledning av överklagande av nämndbeslut,



vissa ärenden som anges i speciallagstiftningar,



ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet
eller av annan större vikt.
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4.

Registrering av beslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Vilket innebär att
det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av
delegation.
Därför bör varje beslutshandling innehålla uppgift om:


ärendemening



beslutets innehåll



vem som fattat beslutet



när beslutet fattats



vem som delgivits beslutet

5.

Anmälan

Alla beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas till nämnden.
Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering.
Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden.
Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild
anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom datalista.
Besluten antecknas i nämndprotokollet så att dessa kan identifieras. Delegationsbesluten ska
finnas tillgängliga vid nämndens sammanträde.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

4
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

ALLMÄNT

1

Generellt

1.1

Beslut i brådskande ärenden där nämndens
beslut ej kan avvaktas

6 kap 36 § KL

SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf

1.2

Beslut i brådskande ärende där Individutskotts 6 kap 36 § KL
beslut inte kan avvaktas

SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf

1.3

Vidaredelegation av beslutanderätt i de
ärendegrupper förvaltningschefen har
delegation

Socialchef

1.4

Samtliga beslut delegerade till tjänsteman

Socialchef

1.5

Samtliga beslut delegerade till tjänsteman inom
individ- och familjeomsorgen

Områdeschef
Enhetschef

Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga
beslut.

Socialchef Områdeschef
Enhetschef

1.6

Anmärkning/
kommentar

6 kap 37 § KL
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Gäller även beslut enl.
LVU och LVM

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende
2

Lagrum

Delegat

5
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Allmänna handlingar

2.1

Beslut om utlämnande av samt avslag på begäran 2 kap 14 § TF
12 kap 2 § andra st
om utlämnande av allmänna handlingar till
enskild eller myndighet samt uppställande av OSL
10 kap 4 § första st,
förbehåll i samband med utlämnande till
enskild.
OSL
6 kap 2 och 3 § OSL
6 kap 7 § första och
andra st. OSL

Områdeschef

2.2

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister 12 kap 6 § SoL
till statliga myndigheter i forskningssyfte.

Socialchef

2.3

Informationsskyldighet i utlämningsärende

Områdeschef

2.4

Sekretess för enskild uppgiftslämnare samt för 19 kap 7 och 8 § OSL
innehållet i uppgifter
inom socialtjänsten
inom hälso- och sjukvården

2.5

Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen
verksamhet
inom socialtjänsten
inom hälso- och sjukvården

8 kap 3 § OSL

Områdeschef MAS

10 kap 2 § OSL
Soc sekr,
bist.handläggare
Sjuksköterska,
arbetsterapeut
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6

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

2.6

Polisanmälan
10 kap 2 § OSL
brott som riktar sig mot nämndens verksamhet 12 kap 10 § SoL
hot, våld och missfirmelse av anställd
10 kap 3 §
bedrägeri

2.7

Beslut att göra eller inte göra polisanmälan
12 kap 10 § SoL
brott som riktar sig mot enskild
10 kap 21-23 §§ OSL
inom individ- och familjeomsorgens
verksamhetsområde
14 kap 2 § SoL
inom vård och omsorgens verksamhetsområde
inom arbetsmarknads- och
integrationsenhetens verksamhetsområde

2.8
2.9

Socialchef
Områdeschef

Områdeschef
Områdeschef
Områdeschef
Områdeschef

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah

14 kap 7 § SoL
24 f § LSS

Socialchef Bitr.
socialchef

Beslut om att lämna ut uppgifter om
totalförsvarspliktiga till
Rekryteringsmyndigheten

2 kap 4 § lagen
Områdeschef
(1994:1809) om
totalförsvarsplikt och 3
kap 5 § förordningen
(1995:238) om
totalförsvarsplikt
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7

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

3.

Allmänna ärenden

3.1

Yttrande angående planärenden

3.2

Fullmakt att företräda social- och
10 kap 2 § SoL
arbetsmarknadsnämnden i domstol eller hos
annan myndighet i mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde, samt beslut att
utse ombud i förvaltningsdomstol och allmän
domstol.
- I individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt
FB

Socialchef
Områdeschef

3.3

Dödsboanmälan

20 kap, 8a §
Ärvdabalken

Handläggare

3.4

Tillfällig förvaltning samt avveckling av
dödsboet

18 kap 2 § 2 st
Ärvdabalken

Handläggare

3.4.1

Beslut om att ordna gravsättning

Handläggare
5 kap 2 §
Begravningslagen

3.5

Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet

13 kap 2 § SoL

3.6

Avskrivning av osäkra fordringar upp till en
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp
i varje enskilt ärende för
socialförvaltningen

3 kap 2 § SoL

Socialchef

Enhetschef

Områdeschef
Enhetschef
1:e soc sek
Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

8
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

4.

Personaladministrativa ärenden
Beslut i personalfrågor som regleras i lagar och avtal ingår i
respektive arbetsledares ansvarsområde.

4.1

Anställning och entledigande av personal innefattande
beslut om mertid, jour m.m.
- Områdeschef och personal inom stab

Socialchef

-Administrativ personal

Enhetschef

- Ledningspersonal samt bemannings- personal inom
Äldreomsorg, LSS-området samt IFO

Områdeschef

- Övrig personal inom Äldreomsorg, LSS- området samt
IFO

Enhetschef

Beslut om anhöriganställning

Områdeschef hemtjänst
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Skall tillämpas mycket
restriktivt och enbart
då kommunens egen
organisation inte kan
tillgodose den
enskildes behov

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

4.2

Lagrum

Delegat

9
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Fastställande av lön
- Områdeschef och personal inom Stab
- Administrativ personal
Ledningspersonal samt bemannings- personal
inom Äldreomsorg, LSS-området samt IFO
Övrig personal inom Äldreomsorg, LSSområdet samt IFO

se 4.1

4.3

Tjänstledighet utan lön

se 4.1

4.4

Tjänstledighet med lön (med undantag för
beslut som enligt kommunstyrelsens reglemente
och delegationsförteckning skall fattas av
kommunstyrelsefunktion)

se 4.1

4.5

Medgivande om förkortad uppsägningstid på
arbetstagarens begäran

AB 14 § 33

se 4.1

4.6

Avstängning från tjänstgöring

AB 14 § 10 mom 1
BEA § 9

Socialchef
Områdeschef

4.7

Avstängning med eller utan avlöningsförmåner jämlikt

AB 14 § 10 mom 2-6

Socialchef (efter
samråd med
personalchef)
Områdeschef

BEA § 9
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

10
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

4.8

Beslut om disciplinpåföljd i fall av skriftlig
varning jml

AB 14 § 7 mom 1

se 4.7

4.9

Uppsägning/avskedande

BEA § 10

se 4.7
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11

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
5.

Yttrande till allmän domstol och
åklagarmyndighet

5.1

Yttrande till allmän domstol om överlämnande Brb 31:3
till vård

5.2

Yttrande till åklagarmyndighet

§ 11 Lag med särskilda 1:e soc.sekr
bestämmelser om unga
lagöverträdare (LuL)

5.3

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

Lagrum 6 § Lag om
särskild
personutredning i
brottmål

Soc.sekr
*Handläggare
Assistent

5.4

Beslut om avvisning av överklagande som
inkommit för sent

24 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

5.5

Beslut om huruvida omprövning skall ske

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

5.6

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslutet

1:e soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

12
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

5.7

Beslut om att överklaga eller inte överklaga
beslut av myndighet eller förvaltningsdomstol

Individutskott

5.8

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsrätt eller kammarrätt ändrat
nämndens beslut och detta beslut
ursprungligen fattats av delegaten samt
avgivande av yttrande i SoL, LVU och LVM
ärenden där ursprungsbeslutet är fattat av
delegaten
- i avvaktan på Individutskottets sammanträde

Individutskott

5.9

Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i 3 kap 8 § och
5 kap 2 § körkortskörkortsärenden
förordningen

Soc.sekr

5.10

Yttrande till polismyndighet utan
3 § 2 st
vårdnadshavarens medgivande för barn under passförordningen
18 år

1:e soc.sekr

5.11

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

Lag om
1:e soc.sekr
bostadsbidrag 10 § 3
st

5.12

Yttrande enligt namnlagen

45 och 46 §§
namnlagen

Ordförande

Soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

13
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

5.13

Yttrande beträffande äktenskapsdispens

15 kap 1 § ÄB

Soc.sekr

5.14

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef

5.15

Yttrande till allmän domstol då den som begått 31:2 BrB
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård

Enhetschef

5.16

Yttrande till överförmyndare

Soc.sekr

11 kap 16 § 2 st FB
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14

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

6

Individinriktade insatser

6.1

Försörjningsstöd

6.1.1

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 4 kap 1 § SoL
enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer

Soc.sekr

Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens
riktlinjer

4 kap 2 § SoL

Individutskott
Enhetschef

6.1.2

Beslut om försörjningsstöd med villkor om
praktik eller kompetenshöjande åtgärder

4 kap 4 § SoL

Soc.sekr

6.1.3

Beslut om vägrande av eller nedsättning av
fortsatt försörjningsstöd

4 kap 5 § SoL

Soc.sekr

6.1.4

Beslut om egnamedelsförvaltning

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr Enhetschef

6.1.5

Beslut om högsta godtagbara boendekostnad
utöver riktlinjer

4 kap 1 § st 1 SoL

Enhetschef

6.1.6

Framställan i övrigt, ex stora kostnader, mer
principiell art

4 kap 2 § SoL

Individutskott
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OBS principfrågor och
generella
ställningstagande
prövas av
socialnämnden

15

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende
6.2

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om placering och omplacering av vuxna 4 kap 1 § SoL
och barn/ungdom i familjehem och på institution

6.2.1

Beslut om att avsluta placering av vuxna och
barn/ungdom i familjehem och på institution

6.2.2

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud vid frivillig
placering enligt SoL
24 § LVU

6.3

Beslut om ersättning till familjehem
enligt SKL:s rekommendationer
över SKL:s rekommendationer

6.4

6.5

4 kap 1 § SoL

Individutskott

Individutskott Se 1.2
Individutskott Se 1.2

4 kap 1 § SoL Soc.sekr Biståndshandläggare Familjehemssekreterare
För beslut enl LSS

Områdeschef

Kostnader i samband med placering på
behandlingshem eller familjehem
upp till 10% av basbeloppet
övrigt

4 kap 1 § SoL

Beslut om bistånd i form av placering av barn
och ungdom i feriehem eller annan
sommarvistelse samt beslut om ersättning

4 kap 1 § SoL Enhetschef

Soc.sekr Områdeschef
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16

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

6.6

6.7

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om
ersättning enligt SKL:s rekommendationer
- ersättning över SKL:s rekommendationer

Soc.sekr

7 § och 9 § LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

-Medgivande att ta emot barn för stadigvarande 6 kap 6 § SoL
vård och fostran i ett enskilt hem.
-Beslut om att till Inspektionen för vård och
SOFS 2016:519 19 a §
omsorg (IVO) anmäla beslut om att placera barn
eller unga i ett familjehem om beslutet innebär
att fler än tre barn eller unga placeras i samma
familjehem.
-Medgivande att ta emot namngivet utländskt 6 kap 12 § SoL
barn för adoption
-Återkallelse av medgivande till adoption
-Prövning av samtycke till fortsatt
adoptionsförfarande
vid samtycke
ej samtycke

6.8

4 kap 1 § SoL

Övervägande rörande familjehemsvård

6 kap 13 § SoL

Individutskott
1:e soc.sekr
Enhetschef

Soc.sekr
Individutskott

6 kap 14 § SoL

Soc.sekr
Individutskott

6 kap 8 § SoL

Individutskott
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

6.9

6.10

Lagrum

Delegat

17
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Beslut om att utredning rörande barn eller
vuxna skall inledas
Beslut om att utredning inte skall inledas eller
inledd utredning läggs ner eller inte föranleder
åtgärd.
Beslut att bedriva utredning utan
vårdnadshavarens samtycke
Förlängning av utredningstid efter 4 månader
Beslut om uppföljning av ett barns situation när
utredning avslutats utan insats.

11 kap 1 § SoL

Soc.sekr

11 kap 1 § SoL

1:e soc.sekr
Enhetschef

11 kap 2 § SoL
11 kap 2 § SoL
11 kap 4 a § SoL

Enhetschef
Områdeschef
1:e soc.sekr 1:e
soc.sekr

11 kap 4 b § SoL

Beslut om uppföljning av ett barns situation
efter att placering i familjehem eller i HVB
upphört
6.11

Beslut om begäran om överflyttning av ärende 2 a kap 10 § SoL
till nämnd i annan kommun samt beslut i fråga
om mottagande av ärende från annan kommun

Områdeschef

6.12

Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning 2 a kap 11 § SoL
av ärende.

Områdeschef

6.13

Beslut om att överklaga IVO:s beslut till
2 a kap 11 § SoL
Förvaltningsdomstol angående överflyttning av
ärende.

Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

18
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

6.14

Beslut om hyresavtal för bostad avsedd för
person med sociala problem

4 kap 1 § SoL

Enhetschef

6.15

Beslut om tillhandahållande av jourbostad

4 kap 1 § SoL

Soc.sekr

6.16

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
-Insatser som görs genom egen personal
-Insatser i övrigt
-Extern öppenvård med kostnad över ett
Prisbasbelopp

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

1:e soc.sekr
Enhetschef
Individutskott

Beslut om boende övrigt
Beslut om skyddat boende
Beslut om stödboende
Beslut om tillfälligt akutboende
i avvaktan på nästkommande individutskott

4 kap 1§ SoL
4 kap 1§ SoL
4 Kap 1§ SoL
4 kap 1§ SoL

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

6.17
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

19
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.

Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU

7.1

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten

4 § LVU

Individutskott

för vård enligt LVU
7.1.2

Beslut om att återkalla ansökan om LVU

Individutskott

hos Förvaltningsrätten

Se 1.2

7.2

Beslut om omedelbart omhändertagande

6 § LVU

Individutskott

7.3

Beslut om att hos förvaltningsrätten ansöka om 8 § LVU
förlängning av utredningstiden

Områdeschef

7.4

Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU 9 § 3 st LVU
skall upphöra

SN:s ordf
SN:s v ordf
SN:s 2:e v ordf

7.5

Beslut om hur vården skall ordnas och var den 11 § 1 st och 3 st LVU
unge skall vistas under vårdtiden

Individutskott

7.6

Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem 11 § 2 och 3 st LVU
under vårdtiden

Individutskott
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

20
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.7

Beslut rörande den unges personliga
11 § 4 st LVU
förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra
till 11 § 1 och 2 st LVU (t ex kortare vistelser
utom familjehemmet eller hemmet för vård eller
boende

1:e soc.sekr
Enhetschef

7.8

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 st och 2 st LVU

Individutskott

7.9

Omprövning om vård med stöd av 3 § LVU
fortfarande behövs

13 § 1 st och 3 st LVU

Individutskott

7.10

Beslut om hur rätt till umgänge med den unge 14 § 2 st 1. LVU
skall utövas när överenskommelse ej kan nås
- i avvaktan på Individutskottets beslut

Individutskott

Beslut om att den unges vistelseort inte skall
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren
- i avvaktan på Individutskottets beslut

Individutskott

7.11

7.12

14 § 2 st 2. LVU

Se 1.2

Se 1.2

Övervägande om beslut beträffande umgänge 14 § 3 st LVU
eller hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st
1. och 2. fortfarande
behövs

Individutskott
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21

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.13

Beslut att vården skall upphöra

21 § LVU

Individutskott

7.14

Beslut om kontaktperson eller öppen
behandling jml 22 § 1 st 1. och 2. LVU

22 § 1 st LVU

Individutskott

7.15

Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande
behövs

22 § 2 st LVU

Individutskott

7.16

Beslut om att förebyggande insats jml § 22 LVU 22 § 3 st LVU
skall upphöra

Individutskott

7.17

Ansökan hos förvaltningsrätten om
flyttningsförbud

24 § LVU

Individutskott

7.18

Övervägande om flyttningsförbud

26 § LVU

Individutskott

7.19

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- i avvaktan på Individutskottets beslut

27 § 2 st LVU

Individutskott Se 1.2

7.20

Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud
skall upphöra
- i avvaktan på Individutskottets beslut

30 § 2 st LVU

Individutskott Se 1.2

7.21

Beslut om den unges umgänge med förälder
eller vårdnadshavare efter beslut om
flyttningsförbud eller tillfälligt
flyttningsförbud

31 § LVU

Individutskott
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

22
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

7.22

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt 32 § 1 st LVU
plats för läkarundersökningen

Soc.sekr

7.23

Beslut om begäran om biträde för att bereda
43 § 1 p LVU
läkaren tillträde till den unges hem eller för att
inställa den unge till läkarundersökning
- då Individutskottets beslut ej kan avvaktas

Individutskott

Beslut att begära polismyndighets biträde för
att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU
- då Individutskottets beslut ej kan
avvaktas

Individutskott

7.24

43 § 2 p LVU

Se 1.2

Se 1.2
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

23
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

8.

Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

8.1

Beslut om att inleda utredning då nämnden fått 7 § LVM
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda
någon tvångsvård
Beslut om att utredning inte skall inledas
Beslut om att inledd utredning skall läggas ner
eller inte föranleda någon åtgärd.

Soc.sekr

Beslut om att utse kontaktman som skall svara 8 § LVM
för kontakten mellan missbrukaren och olika
vårdgivare

Enhetschef

8.3

Beslut om läkarundersökning samt utse läkare
9 § LVM
för undersökningen

Soc.sekr Individutskott

8.4

Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om
11 § LVM
tvångsvård enligt LVM

Individutskott

Beslut om att återkalla ansökan om LVM hos
Förvaltningsrätten

Individutskott
Se 1.2

8.2

8.4.1

Enhetschef Enhetschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

24
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

8.5

Beslut om omedelbart omhändertagande
- då Individutskottets beslut ej kan avvaktas

8.6

Beslut om att begära polismyndighets hjälp för 45 § 1. LVM
att föra missbrukare till läkarundersökning

8.7

Beslut om begäran om biträde av polis för
inställelse till vårdinstitution

13 § LVM

Individutskott
Se 1.2

Enhetschef

45 § 2. LVM

Soc.sekr

9.

Ersättning och avgifter

9.1

Beslut om underhållsersättning från förälder när 8 kap 1 § SoL
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på
institution.

Handläggare Soc.sekr

9.2

Framställan till försäkringskassan om
utbetalning av underhållsstöd till annan än
boförälder.

Assistent
Handläggare
Soc.sekr

8 kap 1 § 2 st SoL
17 § 3 st Lag om
underhållsstöd
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

25
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

9.3

Framställning till försäkringskassan om
ändring av betalningsmottagare för allmänt
barnbidrag.

4 § 3 st lag om
allmänna barnbidrag

Assistent
Handläggare Soc.sekr

9.3.1

Framställan till CSN om ändrad
betalningsmottagare för utbetalning av
studiebidrag.

2 kap. 33 §
studiestödsförordningen

Assistent
Handläggare Soc.sekr

9.4

Beslut att föra talan om ersättning hos
Förvaltningsrätten

9 kap 3 § 1 st SoL

Individutskott

9.5

Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd

9 kap 1 § och 2 § SoL

Delegat i
ursprungsbeslutet

9.6

Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9
kap 1 § och 8 kap 1 §

9 kap 4 § SoL

Enhetschef

9.7

Beslut om ersättning för uppehället för vuxen
som vårdas på institution eller i familjehem.

8 kap 1 § 1 st SoL

Soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

26
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

10.

Familjerätt

10.1

Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden

6 kap 19 § 3 st. FB

1:e soc.sekr
Enhetschef

10.1.1

Godkännande av faderskap
-i komplicerade ärenden

1 kap 4, 9 § FB

Handläggare
Enhetschef

10.2

Genomförande av faderskapsutredning

10.2.1

Beslut om att inleda faderskapsutredning

2 kap 1-6, 8, 9 §§ FB 6 kap Handläggare
4 § andra st FB
2 kap 1 § FB
Handläggare

10.2.2

Avsluta faderskapsutredning

2 kap 7 § FB

Enhetschef

10.2.3

Nedläggning av faderskapsutredning

2 kap 1 § FB

Socialnämnd

10.2.4

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

2 kap 1 § FB

Enhetschef

Beslut att ej inleda faderskapsutredning

2 kap 1-6, 8, 9 §§ FB 6 kap
Enhetschef
4 § andra st FB

10.2.5

10.3
10.4

Beslut att väcka och föra talan i mål om
faderskap
Godkännande av avtalvårdnad/boende/umgänge

3 kap 5 § 2 st FB
6 § 2 st, 8 § FB
6 kap 6 §, 14 a § 2 st.,
15 a § 2 st. FB

Handläggare
Enhetschef
Soc.sekr
Familjebehandlare
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(OBS avser
ensamkommande
barn som beräknas
fylla 18 år innan
utredningen kan
slutföras)
(OBS, avser bistånd
till utredande
kommun)

27

Social- och arbetsmarknadsnämnden
10.4.1
10.5

DELEGATIONSFÖRTECKNING
6 kap 6 §, 14 a § 2 st.,
Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, 15 § FB
boende eller umgänge
6 kap § 19 FB
Utredning och upplysning i vårdnads- eller
umgängesärende

Enhetschef
Soc.sekr
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

10.6

10.7

Lagrum

Delegat

28
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

Godkännande av avtal om underhållsbidrag i 7 kap 7 § 2 st FB
form av engångsbelopp eller för längre period
är tre månader.
Beslut om blodundersökning m.m. vid
utredning av faderskap

SFS 2002:955

Soc.sekr

Enhetschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

29
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

11

Övrigt, individ- och familjeomsorg

11.1

Beslut om att anmäla behov av åtgärd i fråga
om vårdnad, förmyndarskap eller
målsägandebiträde

5 kap 2 § soc.tj förordn

Soc sekr

11.2

Beslut om att till överförmyndare anmäla

5 kap 3 § soc.tj förordn.

Soc.sekr

11 kap 16 § FB

Soc.sekr

behov av god man/förvaltare
11.3

Yttrande till domstol om god man eller
förvaltare

11.4

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

5 kap 3 § soc.tj förordn

Soc sekr

11.5

Anmälan om behov av offentligt biträde

3 § Lag om offentligt
biträde

Soc.sekr

11.6

Avvisande av ombud

9 § FvL

Enhetschef

11.7

Upplysningar i vapenärenden Kommentar:
Uppgifter får endast lämnas om den enskilde
samtycker

11.8

Utlämnande av uppgifter till
smittskyddsläkare

Enhetschef

29 § Smittskyddslagen

Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

30
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

11.9

Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

31 § 1 st
Smittskyddslagen

Områdeschef

11.10

Beslut att ordna gravsättning Kommentar:
Kommunen har rätt till ersättning för
kostnaden från dödsboet.

5 kap 2 §
Begravningslagen

Områdeschef

11.11

Beslut om framställning om överflyttning av 2 a kap 10 § SoL
ärende till nämnd i annan kommun

Områdeschef
Enhetschef

11.12

Beslut om mottagande av ärende från annan 2 a kap 10 § SoL
kommun

Områdeschef
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31

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

VÅRD OCH OMSORG
12

Enskilda ärenden

12.1

Socialtjänsten, SoL

12.2

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
upp till 60 tim/mån
över 60 tim/mån

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare
Handläggare
Enhetschef

Beslut om bistånd i form av särskilt boende för 4 kap 1 § SoL
service och omvårdnad av äldre
(5 kap 5 §)

12.4

Beslut om servicebostad för äldre (5 kap 5 §)

12.5

Beslut om bistånd i form av bostad med
4 kap 1 § SoL
särskild service för funktionsnedsatta (5 kap 7
§)

Biståndshandläggare
Handläggare

12.6

Beslut om boendestöd till psykiskt
funktionsnedsatta

Biståndshandläggare
Handläggare

12.7

Beslut om var verkställighet av boende (5 kap 4 kap 1 § SoL
5 §) jml 4 kap 1 § ska ske

4 kap 1 § SoL

Utöver riktlinjer

Enhetschef

12.3

4 kap 1 § SoL

Enligt riktlinjer

Biståndshandläggare
Handläggare

Platskoordinator
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Härutöver bör beslut fattas om
vilka insatser utöver boendet
som ska tillkomma
Härutöver bör beslut fattas om
vilka insatser utöver boendet
som ska tillkomma

I samråd med enhetschef Ej
överklagbart

32

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

12.8

Beslut om var verkställighet av boende (5 kap 4 kap 1 § SoL
7 §) jml 4 kap 1 § ska ske

Enhetschef

Ej överklagbart

12.9

Beslut om hur verkställighet av växelvård/ korttidsplats skall ske

Enhetschef

Ej överklagbart

4 kap 1 § SoL

Handläggare fattar beslut om
att bevilja insats, enhetschef
beslutar om hur insatsen
verkställs

12.10

Beslut med anledning av ansökan enligt 2 kap 2 kap 3 § och
4 kap 1 §
3 § om insatser enligt 4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.11

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

4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.12

Beslut om var verkställighet av 4 kap 1 § i
form av avlösningsplats/växelvård/
korttidsplats/trygghetsplats ska ske

4 kap 1 §

Platskoordinator

12.13

Beslut om bistånd i form av plats i
dagverksamhet

4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.14

Beslut om bistånd i form av ledsagar- service 4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare

12.15

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

Handläggare
Biståndshandläggare

4 kap 1 §
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SFS 2011:328
Handläggare har delegation att
fatta beslut för vuxna

Ej överklagbart

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

33
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

12.16

Beslut om ersättning till enskilt drivet hem för
vård eller boende

Områdeschef

12.17

Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i
annan kommun annan vårdgivare

Individutskott

12.18

Beslut om bistånd i form av kontaktperson

12.19

Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson

Enhetschef

12.20

Beslut om arvode och omkostnads- ersättning
till kontaktperson

Enhetschef

4 kap 1 §

Handläggare
Biståndshandläggare
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Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna

Se aktuellt cirkulär från SKL

34

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

13

Hälso- och sjukvård

13.1

Beslut om anmälan till Inspektionen för

24 § HSL

MAS

vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria
13.2

Beslut om särskilda hjälpmedel

§ 18 b HSL

Arbetsterapeut med
budget- och
verksamhetsansvar
tekniska hjälp- medel

13.3

Beslut om förskrivningsrätt

§ 18 b HSL

MAS

13.4

Förskrivningsrätt tekniska hjälpmedel

§ 18 b HSL

Arbetsterapeut
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I samråd med områdeschef

I enlighet med Hallsberg
kommuns riktlinjer

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

35
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

14

Ersättning

14.1

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada Enhetschef
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp
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Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

36
DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

15

Övrigt äldreomsorg

15.1

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

15.2

Beslut om att till överförmyndare anmäla att 5 kap 3 § soc.tj förordn
behov av god man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap 3 § soc.tj förordn

Socialsekreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef
Handläggare/
Enhetschef
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37

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

16
16.1

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL
VISSA FUNKTIONSNEDSATTA, LSS
Beslut om personkretstillhörighet

1 och 7 § LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

16.2

Beslut om biträde av personlig assistent

7 § och 9 § 2. LSS

16.3

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta
personlig assistent vid tillfälligt utökade
behov.

7 § och 9 § 2. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
Enhetschef

16.4

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistent /sjuklön

7 § och 9 § 2. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

Inom IFO

16.5

Beslut om ledsagarservice

7 § och 9 § 3. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna personer
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Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna personer
Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt
utan är en del av beslut om insats
enligt 9 § LSS. Beslut om
personkretstillhörighet kan
följaktligen inte heller överklagas
särskilt
Handläggare har delegation att fatta
beslut för vuxna personer
Inom IFO

38

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.6

Beslut om ersättning till ledsagare

7 § och 9 § 3. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

Inom IFO
Enligt SKL riktlinjer
Handläggare har delegation
att fatta beslut för vuxna
personer

16.7

Beslut om kontaktperson

7 § och 9 § 4. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare

Inom IFO
Handläggare har delegation
att fatta beslut för vuxna
personer

16.7.1

Beslut om ersättning till kontaktperson

7 § och 9 § 4. LSS

16.8

Beslut om avlösarservice i hemmet

7 § och 9 § 5. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef
Biståndshandläggare

16.9

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna
hemmet

7 § och 9 § 6. LSS

16.10

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till
skoldagen samt under lov.

7 § och 9 § 7. LSS

Handläggare
Biståndshandläggare
Biståndshandläggare
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Enl. SKL riktlinjer

Handläggare har delegation
att fatta beslut för vuxna
personer.
Inom IFO

39

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.11

Beslut om boende i familjehem för barn och
ungdomar

§ och 9 § 8. LSS

Individutskott

16.12

Beslut om boende för barn och ungdomar i
bostad med särskild service.

7 § och 9 § LSS

Biståndshandläggare

hos annan huvudman(köp av plats)

16. 13 Beslut om boende för vuxna i bostad med
särskild service etc.

Individutskott

7 § och 9 § 9 LSS

inom kommunen

Handläggare

hos annan huvudman (köp av plats)

Biståndshandläggare
Individutskott
Enhetschef

16. 14 Beslut om var verkställighet av boende inom
kommunen ska ske
16.15 Beslut om daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete
och inte utbildar sig.

7 § och 9 § 10 p LSS

Handläggare
Biståndshandläggare
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Personkrets 1 och 2

40

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat

DELEGATIONSFÖRTECKNING
Anmärkning, kommentar

16.16

Beslut om att utbetala assistansersättning till 11 § LSS
annan person än den som är berättigad till
insatsen

Enhetschef

16.17

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Biståndshandläggare beslut för vuxna personer

16.18

Beslut om återbetalningsskyldighet

16.19

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS 16 § 2 st LSS
för person som inte är bosatt i kommunen

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Biståndshandläggare beslut för vuxna personer
Inom IFO
Enhetschef

16.20

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

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Bistånds- handläggare beslut för vuxna personer

16.21

Beslut om att anmäla behov av ersättning för 5 § 2 st. LASS
personlig assistans till Försäkringskassan.

Bistånds- handläggare Gäller under förutsättning att
den enskilde ansökt om
personlig assistent enligt LSS,
inte enligt SoL

16.22

Anmälan till överförmyndare att person som 15 § 6. LSS
omfattas av LSS är i behov av
förmyndare, förvaltare eller god man

Handläggare
Handläggare har delegation att fatta
Bistånds- handläggare beslut för vuxna personer
Enhetschef

12 § LSS

16 § 3 st. LSS

Områdeschef
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Inom IFO

Inom IFO

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum

Delegat
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16.23

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

15 § 6. LSS

Biståndshandläggare
Enhetschef

16.24

Anmälan av personskada i verksamhet enligt 11 § LSS-förordningen
(1993:1090)
LSS

Individutskott
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Dessa ärenden bör inte
delegeras till tjänsteman se
SOSFS 1996:17

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärende

Lagrum
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17

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION (AMI)

17.1

Integrationsenheten skall fullgöra och ansvara för 4 kap 1 § SoL Områdeschef social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter i
samband med mottagning av flyktingar och deras anhöriga. För dessa personer fullgör integrations- enheten också social- och
arbetsmarknadsnämndens uppgifter beträffande försörjningsstöd och förskott på förmån.
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