
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-12-21  

  Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Tid Plats
 13:00-17:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Jaana Jansson, Förvaltningschef
Helena Rolandsdotter Blomberg, Verksamhetschef
Josefin Bäck, Nämndsekreterare
Maria Johansson Engdahl, Verksamhetschef
Clary Starck, Verksamhetschef
Maria Larsson, Verksamhetschef
Karin Björnram, Ekonom
Lenita Birath, Enhetschef
Marcus Thevathason, Socialsekreterare
Anna Huss, Ekonom
Eldin Memic, Socialsekreterare

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Peter Björk (S)
Kerstin Larsson (S)
Monika Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Anna Eriksson (C)
Barbro Lycketeg (C)
Mathias Olsson (M)
Ingrid Grahn (L)
Viktoria Svanberg (SD)
Dan Fredriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Conny Larsson (S)
Peter Hörlin (S), vice ordförande
Ann-Christine Appelqvist (M), 2:e vice 
ordförande
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Robert Topalian (S)
Ulf Ström (S)
Ingemar Hallberg (M)
Inger Hellqvist (C)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (PO)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-12-21  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  13:00

Ärendebeskrivning 
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Kontroll av närvaro. 
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare. Protokollet föreslås vara justerat senast den 23 december. 
5. Anmälan av jäv. 
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2 – IVO-beslut gällande lex Maria Föredragande Marjut Alfalk 13:10

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om IVO-beslut gällande lex Maria-ärende. Ärendet innehåller inga handlingar. 
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens föreslås godkänna informationen. 
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3 - Arbetstyngdsmätning individ- och 
familjeomsorgen, oktober 2022 (22/SAN/61)

Föredragande Lenita Birath 13:25

Ärendebeskrivning
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i september 2022 har ärendemängden 
ökat för socialsekreterarna. Enheten har under hösten haft ett ökat inflöde av anmälningar som lett 
till utredningar. Det har även varit ett ökat antal placeringar i familjehem och institution. Enheten 
har i augusti/september rekryterat en socialsekreterare till utredningsgruppen och en 
socialsekreterare till familjehemsgruppen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om arbetstyngdsmätning för oktober 2022
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om arbetstyngdsmätning för oktober 2022
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Arbetstyngdsmätning IFO
 Arbetstyngdsmätning oktober 2022

Expedieras till
Verksamhetschef IFO
 Enhetschef IFO
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4 - Statistik individ- och familjeomsorgen 
januari – november 2022 (22/SAN/60)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 13:35

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari - november 2022.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen 
för januari – november 2022.
Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för januari – november 
2022.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Statistik individ- och familjeomsorgen januari - november 2022
 Statistik IFO jan - nov 2022
 Statistik IFO 2021

Expedieras till
Verksamhetschef IFO
 Enhetschef IFO
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5 - Införande av metoden Bostad först i 
Hallsbergs kommun (22/SAN/194)

Föredragande Marcus Thevathason, 
Eldin Memic 13:45

Ärendebeskrivning
“Att ha ett ”hem” är kanske ingen garanti för framtida återhämtning, men det ger en stabil grund 
för att återskapa ett mindre stigmatiserat och mer normalt liv just nu. (Padgett 2007, s. 1934)” 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2022-09-28 om att kartlägga förutsättningarna för 
implementering av metoden Bostad först i Hallsbergs kommun samt att metoden Bostad först ska 
implementeras om det efter genomförd kartläggning och analys anses vara en genomförbar metod 
i Hallsbergs kommun. 
En arbetsgrupp med medarbetare från individ- och familjeomsorgen tillsattes för att genomföra en 
kartläggning. Följande delar har utförts: 
Kvalitativ kunskapsinsamling 
- intervjuer med personer med erfarenhet av arbete med hemlöshet och som över tid arbetat med 
metoden från sex olika kommuner. Personal som varit med i implementeringsfasen och fortsatt att 
arbeta enligt modellen. 
Upprättat samverkan med fastighetsbolag i Hallsberg 
- Undersökt samverkansmöjligheter och intresse för deltagande vid implementering av Bostad först 
i Hallsbergs kommun 
Utbildning Bostad först 
- Socialstyrelsen webbinarium 
- Utbildning genom Stadsmissionen. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta att individ- och familjeomsorgen implementerar metoden Bostad 
Först i projektform under ett år, med start 2023-01-01 för att sedan, efter utvärdering, 
implementera metoden i ordinarie verksamhet.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att individ- och familjeomsorgen 
implementerar metoden Bostad Först i projektform under ett år, med start 2023-01-01 för att 
sedan, efter utvärdering, implementera metoden i ordinarie verksamhet.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Införande av metoden Bostad först i Hallsbergs kommun

Expedieras till
Verksamhetschef IFO
 Enhetschef IFO
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6 - Behov och nyttjande av servicelägenheter 
i Hallsbergs kommun (22/SAN/252)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 13:55

Ärendebeskrivning
Uppdrag att utreda behov och nyttjande av servicelägenheter.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden ge social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att närmare utreda 
behov och nyttjande av servicelägenheter i Hallsbergs kommun. Uppdraget ska redovisas på 
nämndens sammanträde i april 2023. 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ge social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag 
att närmare utreda behov och nyttjande av servicelägenheter i Hallsbergs kommun
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Behov och nyttjande av servicelägenheter i Hallbergs kommun

Expedieras till
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef äldreomsorg
Enhetschef IFO
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7 - Brukarundersökning verksamheten för 
funktionshinder 2022. (22/SAN/253)

Föredragande Helena Rolandsdotter 
Blomberg 14:05

Ärendebeskrivning
Verksamheten för funktionshinder genomför årligen brukarundersökningar inom samtliga enheter. 
Resultatet för 2022 föredras muntligen för social- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde 
2022-12-21.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till social- och 
arbetsmarknadsnämnden för beslut.
 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om brukarundersökning 
verksamheten för funktionshinder 2022.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Brukarundersökning VFF 2022

Expedieras till
Verksamhetschef VFF
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8 - Revidering av delegationsordning 
(21/SAN/326)

Föredragande Jaana Jansson 14:40

Ärendebeskrivning
Förslag på beslut om tillägg och ändringar i delegationsordningen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden att anta föreslagna tillägg och ändringar i delegationsordningen.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta föreslagna tillägg och ändringar i 
delegationsordningen. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning

Expedieras till
Förvaltningsledning
 Samtliga enhetschefer
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9 - Internkontrollplan 2023 (22/SAN/254) Föredragande Jaana Jansson 14:50

Ärendebeskrivning
Förslag till förvaltningens internkontrollplan för 2023.
Beredningsutskottets behandling av ärendet:  
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta att anta internkontrollplanen för 2023.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner internkontrollplanen för 2023.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2023
 Internkontrollplan 2023 SAF

Expedieras till
Förvaltningsledning
 Samtliga enhetschefer
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10 - Förvaltningsplan för social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 2023 
(22/SAN/255)

Föredragande Jaana Jansson 15:00

Ärendebeskrivning
En förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har tagits fram.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år 2023.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner förvaltningsplanen för år 2023.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Förvaltningsplan 2023
 Förvaltningsplan SAF 2023

Expedieras till
Förvaltningsledning
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11 - Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
attestförteckning 2023 (22/SAN/256)

Föredragande Karin Björnram 15:10

Ärendebeskrivning
Attestförteckning 2023.
Beredningsutskottets behandling av ärendet:  
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa 
attestförteckningen för 2023 enligt bifogat förslag.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa 
attestförteckningen för 2023 enligt bifogat förslag.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2023
 Attestförteckning SAF 2023

Expedieras till
Förvaltningsledning
 Samtliga enhetschefer
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12 - Taxor och avgifter 2023 (22/SAN/257) Föredragande Karin Björnram 15:20

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna 
för måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i kommunens 
självkostnad.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga Avgifter 2023.
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2023.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga Avgifter 2023.
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2023.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter 2023
 Avgifter 2023

Expedieras till
Förvaltningsledning
Samtliga enhetschefer
Taxe- och avgiftsnämnden
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13 - Hyressättning för nytt vårdboende - 
Blomsterängen (22/SAN/259)

Föredragande Karin Björnram 15:30

Ärendebeskrivning
I och med nybyggnation av det nya vårdboendet Blomsterängen behöver kommunen fastställa 
bostadshyran för hyresgästerna.
För att beräkna en skälig hyra som ligger i nivå med nybyggnationer i vår närhet har jämförelser 
gjorts av likvärdiga objekt i sydnärke. En hyra är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för 
lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. En lägenhets bruksvärde är det praktiska 
värde den har ur hyresgästens synvinkel. 
Hyrorna för likvärdiga lägenheter i sydnärke ligger år 2022 inom intervallet 208 kr/kvm till 242 
kr/kvm per månad.
Blomsterängens hyror, i 2022-års prisnivå, föreslås till 217 kr/kvm per månad för lägenheter om 35 
kvm, motsvararande 7 600 kr per månad, samt 227 kr/kvm per månad för lägenheter om 33 kvm, 
motsvarande 7 500 kr per månad. 
Hyreshöjningar kommande år föreslås följa samma index som Hallsbergs bostadsstiftelse AB 
(allmännyttan) använder vid årlig justering av hyrorna.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta
- att hyrorna på Blomsterängen fastställs till 7 500 kr/mån respektive 7 600 kr/mån för lägenheter 
om 33 kvm respektive 35 kvm. Hyrorna avser 2022-års prisnivå.
- att hyrorna på Blomsterängen följer samma index som Hallsbergs bostadsstiftelse AB 
(allmännyttan) använder vid årlig justering av hyrorna.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att hyrorna på Blomsterängen fastställs till 7 500 kr/mån respektive 7 600 kr/mån för lägenheter 
om 33 kvm respektive 35 kvm. Hyrorna avser 2022-års prisnivå. 
- att hyrorna på Blomsterängen följer samma index som Hallsbergs bostadsstiftelse AB 
(allmännyttan) använder vid årlig justering av hyrorna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hyror Blomsterängen

Expedieras till
Förvaltningsledning
Taxe- och avgiftsnämnden
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14 - Ekonomisk uppföljning november 2022 
(22/SAN/59)

Föredragande Karin Björnram, Clary 
Starck 15:40

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott med 2 mkr.
Beredningsutskottets behandling av ärendet:  
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning nov 2022
 Månadsrapport nov 2022
 Övertid SAF 2019 - 2022

Expedieras till
Förvaltningsledning
 Ekonom
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15 - Utvärdering av upplägg av nämndens 
verksamhetsbesök (22/SAN/266)

Föredragande Jaana Jansson 16:00

Ärendebeskrivning
Beredningsutskottet tog 2019 på uppdrag av nämnden fram ett förslag till upplägg av 
verksamhetsbesök. Förslaget innebär två besök på våren och två på hösten. Presidiet, 
förvaltningschef och nämndsekreterare är de personer som alltid deltar vid verksamhetsbesök. 
Övriga deltagare har under perioden varit en från (S), en från dåvarande alliansen samt en plats 
som alterneras mellan (SD) och (V). 
Minnesanteckningar förs av förvaltningen vid varje besök. Anteckningarna går sedan upp som 
meddelande till nämnden. 
Under pandemin har flertalet verksamhetsbesök varit digitala. 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om att fortsätta med samma upplägg av 
verksamhetsbesök för mandatperioden 2023-2026. Fördelning av platser ska göras utifrån 
nämndens kommande mandatfördelning. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utvärdering av upplägg av nämndens verksamhetsbesök
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16 – Frågor till ordförande/förvaltningschef Föredragande  16:10

Ärendebeskrivning 
Frågor ska vara inkomna senast den 20 december kl 12:00. 
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17 – Information från förvaltningschef Föredragande Jaana Jansson 16:20

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om förvaltningens verksamheter. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet:  
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar mutligt om:
1. Dom gällande ej verkställt beslut. 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden att godkänna informationen om förvaltningens verksamheter. 
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om förvaltningens 
verksamheter. 

Page 18 of 96



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-12-21  

18 – Meddelanden för kännedom Föredragande  16:30

Ärendet i korthet 
Meddelanden för nämndens kännedom inkomna under perioden 2022-11-18 - 2022-12-15.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om meddelanden. 
Anmälningar 

 /SAN/2213042 22/SAN/72-4    2022-11-09 - verksamhetsbesök Stegen
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19 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  16:40

Ärendet i korthet
Redovisning av delegationsbeslut fattade under perioden 2022-11-18 - 2022-12-15.
1. Förordnande verksamhetschef IFO. 22/SAN/261
2. Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 166-207.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
Delegeringsbeslut

 /SAN/2213110 22/SAN/122-9    Anmälan av delegationsbeslut - lex Maria
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20 – Sammanträdets avslutning Föredragande  16:50

Ärendebeskrivning 
Ordförande avslutar sammanträdet. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/61 

Arbetstyngdsmätning individ- och familjeomsorgen, oktober 2022

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i september 2022 har ärendemängden ökat 
för socialsekreterarna.  Enheten har under hösten haft ett ökat inflöde av anmälningar som lett till 
utredningar. Det har även varit ett ökat antal placeringar i familjehem och institution. Enheten har i 
augusti/september rekryterat en socialsekreterare till utredningsgruppen och en socialsekreterare till 
familjehemsgruppen.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om arbetstyngdsmätning för oktober 2022

Ärendet 
Det har varit ett högre antal anmälningar som inkommit under hösten till utredningsgruppen och 
som har ökat antal utredningar på barn. En annan faktor är att flera socialsekreterarna i gruppen har 
1-2 års erfarenhet i yrket vilket påverkar arbetstyngd. Den socialsekreterare som är blå arbetar på 
mottagningen och behöver ha utrymme för att ta det akuta som kommer in till enheten, vilket är 
svårt att mäta i ärendetyngd.  Det är idag svårt att rekrytera socialsekreterare med erfarenhet.
Socialsekreterarnas arbetstyngd är även förhöjd för de som arbetar med placerade barn 
(placeringsenhet 0-20 år). Detta utifrån omplaceringar och ökat antal placerade barn.
Arbetstyngdsmätningen används vid ärendegenomgångar för att ha bättre kontroll över varje 
socialsekreterares belastning med koppling till bland annat erfarenhet och antal ärenden. I nuläget är 
det en svårighet att fördela om då ärendemängden är hög överlag. Det vi tittar på är att se över 
andra arbetsuppgifter som får avvaktas eller läggas över på sakkunniga och enhetschef.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Lenita Birath

Förvaltningschef Enhetschef

Bilagor
Arbetstyngdsmätning oktober 2022
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Arbetstyngdsmätning vecka 43 2022 Barn- och familjeenheten

Gruppbeteckning Antal års erfarenhet enligt 
matris
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5

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 8% 129 15  3

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 -62% 46 4  2

Barn/ungdom 0-21 1-2 års erfarenhet i yrket 126 100,0% 126 16% 146 21 0 3

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 13% 136 13  3

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 50,0% 60 40% 84 5 1 5

Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 28% 176 7 2 3

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 22% 146 13  4

Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 6% 146 29  2
Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 100,0% 150 -5% 143 16 3 5
Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 95,0% 142,5 40% 199 7 1 4
Placeringsenhet 0-20 1-2 års erfarenhet i yrket 126 100,0% 126 47% 185 15 0 3
Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 26% 174 2 3 3
Placeringsenhet 0-20 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 100,0% 150 14% 171 27  4
Familjehemsgrupp Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 100,0% 150 -13% 131 20 3 5
Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 -5% 131 4 0 3

Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 -27% 101 11 0 4
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Statistik individ- och familjeomsorgen januari – november 2022

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari - augusti 2022. Statistiken visar för vuxna antal 
insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan), 
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat 
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för januari – november 2022.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari - november 2022.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
Statistik IFO jan - nov 2022

Statistik IFO 2021
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2022 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 137 132 130 133 115 116 124 124 127 107 118 1363

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 23 19 14 20 15 19 14 20 15 12 24 195

Anmälningar vuxen 19 23 19 20 14 20 15 5 11 21 8 175

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 8 9 5 5 6 6 7 6 7 6 6 71
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 6 7 10 3 9 5 9 3 7 3 7 69

Anmälningar 75 82 136 125 86 91 70 84 100 109 108 1066

Inledda utredningar 28 23 38 32 23 31 19 23 34 24 14 289

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 17 20 20 16 14 17 17 24 16 13 20 194

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

Orsak oro för barn och ungdom 45 53 68 67 44 61 39 43 49 70 70 609

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 1 10 17 17 18 8 6 8 26 13 13 137

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 9 4 19 10 6 12 16 13 5 5 11 110

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 5 2 2 4 1 4 4 3 1 5 2 33

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 0 2 1 3 5 2 0 1 2 4 0 20

Orsak oro för barn och ungdom – våld 15 11 29 24 12 4 5 16 17 12 12 157
Hur inkom anmälan?

Anhörig 10 7 1 7 2 7 2 5 0 5 5 41
Anonym 4 4 7 3 2 7 9 9 4 7 11 67
Den enskilde 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 6 5 14 23 10 3 8 2 15 4 2 92
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 0 0 0 0 6 4 0 0 0 1 1 12
Migrationsverket 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Polis 12 17 32 20 13 9 19 22 17 14 23 198
Privatperson 3 4 0 0 0 5 3 8 0 11 3 37
Sjukvården 12 6 24 25 3 26 9 5 18 16 13 157
Skola/förskola 12 21 26 24 36 11 1 6 20 26 21 204
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 14 16 29 22 14 19 18 27 26 24 28 237
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2021 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.
Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 179 182 184 169 172 179 190 193 171 177 159 145 2100
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 33 37 17 29 24 25 14 20 17 10 18 269
Anmälningar vuxen 13 21 18 9 24 15 24 24 19 18 12 9 206
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 2 1 9 4 2 6 1 3 3 4 40
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 6 1 7 10 1 0 10 4 5 3 61
Anmälningar 78 112 115 86 95 96 73 66 70 98 90 72 1051
Inledda utredningar 28 28 31 29 25 35 26 8 30 45 30 24 339
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 30 24 20 24 18 16 14 15 9 1 227
Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom 43 58 47 36 43 54 44 31 30 53 57 46 542
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 29 15 20 6 5 16 10 12 5 6 170
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 11 8 12 7 7 8 7 8 7 9 100
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 10 1 2 9 4 0 1 1 1 2 33
Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 5 6 3 3 0 4 4 2 0 0 30
Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 13 20 15 17 13 7 18 22 20 9 176
Hur inkom anmälan?
Anhörig 9 9 12 4 5 11 5 5 6 8 5 8 87
Anonym 6 11 9 1 5 6 9 3 5 9 7 5 76
Den enskilde 0 1 2 0 1 6 0 1 1 2 0 0 14
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 9 8 4 12 5 3 8 10 9 2 82
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 2 10
Migrationsverket 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Polis 19 18 28 15 15 10 12 21 9 18 18 11 194
Privatperson 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 8
Sjukvården 13 13 9 0 17 19 8 10 4 8 10 16 127
Skola/förskola 7 20 20 35 30 15 2 14 21 32 15 12 223
Åklagare 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 21 21 18 17 29 9 16 7 26 13 224
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Införande av metoden Bostad först i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
“Att ha ett ”hem” är kanske ingen garanti för framtida återhämtning, men det ger en stabil grund för 
att återskapa ett mindre stigmatiserat och mer normalt liv just nu. (Padgett 2007, s. 1934)” 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2022-09-28 om att kartlägga förutsättningarna för 
implementering av metoden Bostad först i Hallsbergs kommun samt att metoden Bostad först ska 
implementeras om det efter genomförd kartläggning och analys anses vara en genomförbar metod i 
Hallsbergs kommun. 
En arbetsgrupp med medarbetare från individ- och familjeomsorgen tillsattes för att genomföra en 
kartläggning. Följande delar har utförts:  
Kvalitativ kunskapsinsamling 
 - intervjuer med personer med erfarenhet av arbete med hemlöshet och som över tid arbetat med 
metoden från sex olika kommuner. Personal som varit med i implementeringsfasen och fortsatt att 
arbeta enligt modellen. 
Upprättat samverkan med fastighetsbolag i Hallsberg 
 - Undersökt samverkansmöjligheter och intresse för deltagande vid implementering av Bostad först i 
Hallsbergs kommun  
Utbildning Bostad först  
 - Socialstyrelsen webbinarium  
 - Utbildning genom Stadsmissionen.   

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att individ- och familjeomsorgen 
implementerar metoden Bostad Först i projektform under ett år, med start 2023-01-01 för att sedan, 
efter utvärdering, implementera metoden i ordinarie verksamhet.

Ärendet 
Hemlöshet och Bostad först i Sverige
Hemlösheten i Sverige är ett samhällsproblem som kräver effektiva insatser för att hantera och 
motverka. Bostad först är en modell som med goda resultat använts i andra länder för att komma till 
rätta med hemlöshet på lokal nivå. Modellen har ännu inte fått något brett fäste i Sverige och 
används av få kommuner. Intresset för Bostad först är dock ökande. Både Sveriges Kommuner och 
Regioner samt Socialstyrelsen rekommenderar Bostad först som metod. Regeringen har under 2022 
gett Socialstyrelsen i uppdrag att utlysa 30 miljoner kronor i statsbidrag till kommunerna för att 
stödja arbetet mot hemlöshet genom att etablera eller utöka arbetet med Bostad först.

Hemlösheten i Sverige har ökat under det senaste decenniet. Socialstyrelsens senaste beräkning som 
gjordes 2017 visade på över 33 000 hemlösa i riket. Både på samhällsnivå och individnivå finns det 
stora behov och intressen av att förebygga och motverka hemlösheten. Exempelvis visar forskning 
att hemlöshet i sig innebär en ökad risk för psykisk ohälsa, samt att social och ekonomisk utsatthet är 
sammankopplat med hemlösheten. Hanteringen av hemlöshet innebär höga kostnader för Sveriges 
kommuner som årligen lägger cirka sex miljarder kronor på olika boendelösningar. Hemlösheten 
kostar även samhället i övrigt i form av exempelvis sjuk- och kriminalvård, produktionsbortfall, samt 
kostnader för brottsförebyggande arbete.
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Hemlöshet och Bostad först i Hallsberg
Flera av de individer som socialtjänsten har kontakt med utifrån beroendeproblematik 
överensstämmer med målgruppen för Bostad först. Oftast är problematiken komplex i form av 
beroendeproblematik och samsjuklighet. Idag erhåller dessa personer stöd av socialtjänsten i form av 
strukturerad öppenvård, institutionsplaceringar och andra tillfälliga boendelösningar. Flera av de 
individer som deltar i behandling på kommunens öppenvård beviljas vid drogfrihet en jourlägenhet 
eller boende på vandrarhem. Många med beroendeproblematik har idag svårt att komma igång med 
öppenvårdsbehandling utifrån hemlöshet, vilket kan tendera till institutionsplacering och/eller 
anstaltsvistelser. Idag arbetar socialtjänsten i Hallsberg utifrån den traditionella boendetrappan, 
vilket innebär att drogfrihet krävs innan boende åt den hjälpsökande kan bistås. Vid tillfälliga 
boendelösningar på vandrarhem på annan ort, men även vid tillfällig boendelösning i en jourbostad 
är återfallsrisken hög. 

Beskrivning av Bostad först 
Bostad först är en modell för att hjälpa personer i hemlöshet till en egen bostad. Modellen består av 
två delar: hjälp med en egen bostad och stödinsatser för att klara kvarboende. Behandling och 
stödinsatser kopplade till Bostad först baseras på frivillighet och skademinimering. Grundtanken är 
att behandling fungerar först när boendet är tryggt och behandlingen väljs av individen. 
Ursprungsmodellen för Bostad först utvecklades i USA under namnet Pathways to Housing. Den 
ursprungliga modellen är manualbaserad och inriktad mot en mycket utsatt grupp av hemlösa 
personer med psykiskt funktionshinder. Pathways to Housing har utvärderats med resultat som 
betecknas som evidensbaserade. 

Bostad först bygger på några enkla principer med respekt för människors självbestämmande och med 
utgångspunkten att en egen bostad är en mänsklig rättighet. 

Grundläggande principer för Bostad först:

Bostad först utgår från att en egen bostad är viktig för att kunna ta emot hjälp och kunna leva ett 
självständigt liv. Därför börjar Bostad först med hjälp till en bostad. Med bostaden som grund lägger 
man till stödinsatser utifrån den enskildes behov. Bostad först riktar sig till personer som står utanför 
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bostadsmarknaden och som på grund av återkommande återfall i missbruk, psykisk ohälsa eller 
funktionsvariation har svårt att behålla en bostad eller stanna kvar i en boendeinsats genom 
socialtjänsten. En viktig förutsättning är att den enskilde önskar ett eget boende och har förmåga att 
sköta boendet med stöd. 

Bostad först är en öppenvårdsinsats, kostnaden för insatsen varierar med omfattningen på insatsen. 
Grundmodellen Pathways to Housing förordar ett flerprofessionellt team enligt modellen Case 
management. Teamet ska ha hög tillgängligt och kunna ge stöd dygnet runt. Ingen verksamhet i 
Sverige har haft den omfattningen på stöd som förordas i grundmodellen. 

Fördelar med Bostad först 
Bostad först brukar jämföras med boendetrappan som är det mer traditionella arbetssättet med 
hemlösa. Boendetrappan kan vara utformad på lite olika sätt men det gemensamma är att en egen 
bostad är målsättningen efter boendeträning i någon form av träningsboende / jourboende. 
Boendetrappan tenderar att hålla kvar människor i hemlöshet. Forskning och utvärderingar av 
modellen har visat på nedslående resultat med en låg andel som lyckas kvalificera sig för eget 
boende. Erfarenheterna från Hallsbergs kommun stämmer överens med internationella 
observationer kring boendetrappan, då det är svårt att ta sig vidare uppför trappan. Bostad först ger 
möjlighet till en egen bostad för människor som annars är hänvisade till tillfälliga boendeinsatser från 
socialtjänsten alternativt att behöva lösa sin boendesituation på egen hand. Modellen ger möjlighet 
till en ökad livskvalitet och en ökad självkänsla.  

Bostad först i Sverige
Bostad först introducerades i Sverige mellan 2010 - 2012. Helsingborg och Göteborg var tidigt ute 
med att arbeta med modellen och att utvärdera arbetssättet. Socialhögskolan i Lund har med några 
forskare varit aktiva med att propagera för modellen och har varit med i utvärderingen av arbetet i 
Helsingborg. I utvärderingarna från Helsingborg och Göteborg anges ett resultat med 70 – 80 
procents kvarboende efter två år. I samband med Socialstyrelsen utlysning av stadsbidrag 2022 – 
2026 bedöms flera kommuner påbörja arbetet med att implementera metoden.  

Genomförandet
Kunskapsinsamling har inhämtats genom utvärderingsmaterial och digitala intervjuer med Västerås, 
Karlstad, Göteborg, Helsingborg, Örebro och Ljusdal. Större delen av respondentkommunerna har 
arbetat med Bostad först sedan modellen implementerades i Sverige. Ljusdal kommun har 
intervjuats då de i nuläget är den minsta kommunen som arbetar med Bostad först, cirka 18 000 
invånare.  

Kvalitativ kunskapsinsamling 

Målgrupp/kriterier/urval  
Målgruppen i samtliga kommuner bestod av män och kvinnor i hemlöshet med beroendeproblematik 
och psykosocial problematik. Individerna ska i regel haft en långvarig hemlöshet, 
missbruksproblematik med samsjuklighet, vara folkbokförd och vistats på orten under en 
sammanhängande period, tidigare deltagit i andra former av vård samt boendelösningar. Vidare finns 
inga krav på drogfrihet dock på att personen ska klara av ett eget boende med stöd. Vikt vid urval 
läggs på personens motivation till förändring, historik av våldsbenägenhet och att boendet inte 
används som en tillflyktsort för bekanta.  Socialtjänstens tidigare kännedom har stor betydelse och 
kännedom från operativa medarbetare i kommunen som har god insyn om invånarna med 
missbruksproblematik. 
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Socialstyrelsen har olika definitioner av hemlöshet. En del kommuner har valt att begränsa sitt urval 
till några enstaka målgrupper utifrån definitionerna. Samtidigt som andra kommuner har breddat sitt 
intag utifrån flera av definitionerna. Det framkom att detta bland berodde på befolkningsmängd, 
resurser och beroende på andra riktade insatser/verksamheter. Till exempel vände sig Göteborg stad 
till personer som befinner sig i akut hemlöshet d.v.s. personer som bor på akutboende, härbärge, 
jourboende, skyddat boende, sover ute eller i offentliga utrymmen. Göteborg utgår från två 
definitioner av hemlöshet. Andra kommuner, exempelvis Helsingborg, har inkluderat personer från 
fyra definitioner av hemlöshet. Karlstad och Ljusdals kommun hade inte avgränsat sig och tog emot 
personer utifrån samtliga definitioner av hemlöshet.   

Urvalsprocessen skiljer sig även åt från kommun till kommun. Bostad först i Örebro skiljer sig från 
övriga kommuner som har intervjuats. I Örebro drivs Bostad först av frivilligorganisationer på 
uppdrag av kommunen och potentiella deltagare ansöker direkt till dessa som ansvarar för 
urvalsprocessen genom intervjuer. I övriga kommuner samarbetar de som arbetar med Bostad först 
med socialtjänsten där deltagaren ska ta kontakt med socialtjänstens vuxenenhet. Därefter görs ett 
urval utifrån upprättade urvalskriterier, som bostad först gruppen skapat, för vilka som går vidare till 
utredning via remiss till Bostad först gruppen. Potentiella kandidater diskuteras i samråd mellan 
upprättade kommunikationskanaler. En utredning görs som inkluderar ASI intervju. När beslut har 
tagits upprättas en vårdplan/boendeplan. Uppdragsgivaren (socialtjänsten) följer upp insatsen 
utifrån uppföljningsansvaret. 

Inflyttning  
I kontakt med respondenterna i de olika kommunerna framkom att det kan ta tid innan inflyttning. 
Timing och inflyttningstakt är individuellt. Processen är uppbyggt på ett sådant sätt att anställda 
stödpersoner träffar personerna intensivt ett par veckor innan inflyttning, med syfte att skapa en 
allians och förbereda personen inför inflyttning. Praktiska moment genomförs och kan bestå av att 
teckna försäkringar, söka bostadstillägg och andra möjliga bidrag, budgetrådgivning, ordna 
legitimation, mobil, mobilt Bank-ID, folkbokföring, planera veckoscheman, samtal om 
normalitetsprincipen som gäller utifrån hyreslagstiftningen, boka tid för hälsoundersökning via 
sjukvården och tandhälsan via folktandvården. Stödinsatser planeras utifrån personens behov, villkor 
och önskemål via en boendeplan med kortsiktiga samt långsiktiga mål. När det väl är aktuellt med 
inflyttning görs den enskilde delaktig i processen med att köpa in och möblera lägenheten. Vid 
inflyttning deltar även uthyraren från fastighetsbolaget och stödpersonen när personen kliver in i 
bostaden för första gången.

Samverkan och kontrakt med fastighetsbolag  
Fastighetsbolag som samverkar med kommunerna ser nyttan utifrån ett samhällsperspektiv. Att 
kommunerna erbjuder ett högintensivt stöd med tillgänglighet större delar av dygnets timmar skapar 
en trygghet för fastighetsbolagen. Fastighetsbolagens delaktighet i arbetsgången har även gjort att 
intresset för samverkan i arbetet med modellen har ökat. Förtroendet utvecklas med det 
förebyggande stödet och upprättande av tydliga avtal och fastighetsbolagens delaktighet. 
Fastighetsbolagen känner sig inte utlämnade att “hantera” en hyresgäst på egen hand när 
svårigheter uppstår. Fastighetsbolagen upplever att modellen bidrar till skademinimering. Till skillnad 
från tidigare samverkan när fastighetsbolag har hyrt ut till kommunerna. Det har då saknats ett 
tillitsbaserad, högintensivt stöd kring hyrestagaren.  Även om andra stödinsatser har funnits, har det 
inte haft samma intensitet, omfattning och tillgänglighet.  
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I alla respondenters svar framkommer att det finns etablerade avtal med tydliga rutiner och klara 
kommunikationskanaler vid störningar eller andra problem. Bostad först grundprinciper bör 
förankras både på ett kort och långsiktigt sätt. Vikten läggs på det långsiktiga där ett förlängt stöd 
erbjuds även när hyresavtalet övergår från andrahandskontrakt till ett förstahandskontrakt. Det 
förlängda stödet som erbjuds även när hyresavtalet har övergått, blir ytterligare en trygghet för 
fastighetsbolagen.  

I Karlstad har kommunpolitikerna beslutat att allmännyttan ska avsätta tio lägenheter per år för 
Bostad först. Allmännyttan i Helsingborg ska tilldela fem lägenheter per år. Göteborgs kommun 
begärde 50 lägenheter från allmännyttan under 2020 och 2021.  

I Helsingborg får deltagarna ett förstahandskontrakt, under förutsättning att personen i ett 
tilläggsavtal avskriver sig besittningsrätten de första två åren. I Göteborg, Ljusdal, Karlstad och 
Malmö får deltagarna ett andrahandskontrakt. Socialtjänsten står på förstahandskontraktet hos 
hyresvärden. Det är därmed de som ansvarar för lägenheten. Det finns dock möjlighet att ta över 
förstahandskontraktet, men när det kan ske skiljer sig mellan kommuner, och hyresvärdar. I Malmö 
finns Bostad först-bostäder dels hos en förvaltning, dels hos två allmännyttiga bolag och två privata 
fastighetsbolag. Hur länge andrahandskontrakten gäller varierar, vissa har kontraktet ett år och 
andra har två år. 

I Karlstad hade de ett liknande kontrakt som i Helsingborg. Personen fick ett förstahandskontrakt 
med möjlighet till besittningsrätt efter en prövoperiod. Men sedan en tid tillbaka har den 
möjligheten förhandlats bort. Detta för att kunna få fler lägenheter, vilket annars inte hade varit 
möjligt. I Ljusdal beviljas ett andrahandskontrakt i två år, innan det övergår till ett 
förstahandskontrakt. 

Vanligtvis är uppsägningstiden tre månader för kontrakt som gäller tills vidare, men för Bostad först-
kontrakten gäller en vecka, två veckor eller en månad, eftersom besittningsrätt saknas. Uppsagd kan 
man bli precis som alla andra hyresgäster, vid störningar, misskötsel eller utebliven hyra. 

I Göteborg gäller principen desto allvarligare misskötsamhet, desto längre tid tar det innan man får 
överta lägenheten – där kortast är tre månader och längsta är 18 månader. I Helsingborg däremot är 
det alltid sex månader oavsett anledning. Sedan blir det en ny prövning. I Malmö har hyresvärdarna 
även krav på att man inte ska ha skaffat sig nya skulder under tiden.  

Kontrakten löper månadsvis och Karlstads kommun informerar även om att alla deltagare bor kvar 
och att det inte har skett några allvarliga incidenter. Karlstads kommun hyr bostäder av allmännyttan 
och allmännyttan har kontrakt som kommunen skriver på. Karlstad kommun har upprättat separat 
hyreskontrakt som ser ut som ett vanligt kontrakt. Enda skillnaden är att Karlstad lagt till ett par 
rader i kontraktet. Det står bland annat på kontraktet att det förnyas varje månad och att man 
avsäger sig besittningsskyddet. 

Stödinsatser 
En av grundprinciperna i Bostad först är deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna 
mål. För att motverka hemlöshet, möjliggöra återhämtning och förändring anser samtliga kommuner 
att det krävs ett högintensivt stöd utifrån Case management enligt resursmobiliseringsprincipen. 
Stödet har en samordnande funktion där samtliga kommuner har stödsamordnare (Case manager) 
med koordinerade funktioner med ansvar för att man genomför och följer upp utredning, planering 
och lämpliga insatser med deltagare. Respondenterna förespråkar att man arbetar med hög 
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tillgänglighet och relationsskapande aktiviteter. Det stödinriktade arbetet handlar inte om att till 
exempel en boendestödjare åker ut och tittar till personen/lägenheten någon gång ibland. Stödet 
bygger på att vara tillsammans med personerna i deras vardag, till exempel genom att handla 
tillsammans, träffas och fika eller utföra en aktivitet tillsammans med syfte att skapa en allians. Även 
att följa med personerna på olika möten med andra aktörer som till exempel sjukvården och 
socialtjänsten. Kommunerna som har intervjuats informerar att metoden inte bara är en metod, utan 
det är ett sätt att möta människor på deras egna villkor. Det stödinriktade arbetet handlar inte om 
att lösa människors missbruksproblematik, utan är ett tillitsarbete och effekten av det kan på sikt 
vara en ökad mottaglighet för att ta emot andra insatser för att uppnå drogfrihet. De som arbetar 
stödinriktat får ta del av människors tillvaro på ett verkligt vis som är en effekt som leder till 
förändring. Samtliga kommuner är noga med att poängtera att de inte kontrollerar människor, varför 
mötet blir bättre och skapar inte motstånd. De som arbetar stödinriktat ska inte arbeta med vård och 
behandling i mötet med personerna.  

Hur stödet utformas skiljer sig åt från kommunerna. Flera kommuner gör avsteg från 
grundprinciperna exempelvis genom att enbart erbjuda de boende stöd under vissa tider, oftast 
under kontorstid. Samtidigt som några kommuner erbjuder stöd till större del av dygnets alla timmar. 
Förutom ett flexibelt stöd är det även viktigt att inte stödet tidsbegränsas, så att det exempelvis 
avslutas när den enskilde tar över kontraktet. 

Västerås, Karlstad och Ljusdal gör avsteg från grundprinciperna och erbjuder enbart tillgängligt stöd 
under kontorstid. I Helsingborg, Göteborg och Örebro finns stöd tillgängligt dygnet runt på olika sätt. 
I Göteborg arbetar personal fram till 21:00 på vardagskvällar. Efter 21:00 och helger kan personerna 
ringa till andra boendeverksamheter inom kommunen, där personal finns tillgängligt dygnet runt. 
Göteborg har upplevt att det har en viss effekt, att det dämpar oro hos personerna som har behov av 
att komma i kontakt med någon under obekväma tider. Det handlar då inte om att personal åker ut 
till individer, men kan ta emot telefonsamtal. 

En del kommuner betonar vikten av tillgänglighet, men verksamheterna menar att det viktigaste är 
Case managers engagemang och arbetssätt under dagtid. Akut utryckningar på obekväma tider 
minskar genom ett högt intensivt stöd med förebyggande förhållningssätt under dagtid. 
Verksamheter med begränsade resurser behöver kunna ställa om stödet utifrån personens behov, 
vilket respondenterna menar är resurskrävande.  

Effektutvärdering  
Karlstad kommun investerade i två heltidstjänster som arbetar stödinriktat fördelat på 8 lägenheter. 
Vidare beskrev representant från Karlstad att hemmaplacering med boendepersonal kostar 
kommunen cirka 595 000 per år/per person. Bostad först kostade kommunen 160 000 kr per år/ 
person. Alltså minskade kommunen placeringskostnader med 435 000 kr per år/person. Det 
framkommer även att är man trogen modellen och följer det handboken beskriver så kan man få en 
kvarboendenivå på 100 %. Det vanligaste är en kvarboendenivå på 80 %. Karlstad har en 
kvarboendenivå på 90 %. 

Göteborgs kommun har genom åren haft 300 personer som blivit erbjudna och deltagit i Bostad först 
modellen. Kvarboendenivån har varit på 75 % och det är cirka 80 personer som gått över till ett 
förstahandskontrakt.  
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Helsingborg startade ett treårigt Bostad först projekt 2010 med nitton deltagare. 2013 hade sexton 
av dessa personer kvar sitt boende. Detta medförde en kvarboendenivå på 80 %. Det framkom även 
att levnadssituationen ökade märkbart hos deltagarna.  

Ljusdals kommun tillsatte en arbetsgrupp 2017 för att utreda modellen Bostad först och det dröjde 
fram till 2019 innan en projektledare tillsattes för att implementera Bostad först i projektform. 2020 
beslutades att projektet skulle avslutas och Bostad först implementerades inom socialtjänstens egen 
verksamhet. Till en början avsattes två anställda för att arbeta stödinriktat. Idag är de fem personer 
som arbetar med Bostad först. Dessa fem har olika anställningar inom kommunen och har avsatt 10 – 
20 % jämte ordinarie tjänst för att arbeta stödinriktat med Bostad först. Ljusdal startade med två 
lägenheter vid implementering. Idag har totalt nio personer beviljats andrahandskontrakt via Bostad 
först. Två av dessa har erhållit ett förstahandskontrakt, en har kvar andrahandskontrakt och sex 
personer har fått sina kontrakt uppsagda på grund av olika anledningar. Ljusdal utmärker sig därmed 
då de har en låg kvarboendenivå på 33 %. Ljusdal uppgav dock att flera av dem som blivit avslutade 
av annan anledning, har inte blivit vräkta. Ljusdal betonar att de endast haft en projektledare som 
drivit arbetet framåt vid implementeringen under ett år. De ser idag att de har flera 
utvecklingsområden framför sig för att förbättra arbetet och komma upp till den kvarboendenivån 
som förväntas av modellen. Bland annat avser de att utöka verksamheten med en projektledare från 
2023 med statsfinansierade medel. Det stödinriktade arbetet är intensivt och kan bli lidande då de 
inte har personer som arbetar stödinriktad 100 %, likt andra kommuner som arbetar enligt modellen. 

Örebro kommun startade Bostad först 2012 och drivs av organisationerna Verdandi och Hela 
människan/Ria Dorkas. En utvärdering gjordes 2015 och vid denna utvärdering konstanderades det 
att projektet har tilldelats tio lägenheter. Det hade då varit totalt 94 ansökningar till projektet och 
elva personer har fått en bostad via Bostad först. Två personer har fått förstahandskontrakt och en 
person har blivit avhyst pga. störningar. En märkbar positiv effekt var ökat deltagande inom vård och 
behandling. Två av hyresgästerna påbörjade behandling mot sitt missbruk på eget initiativ. En 
märkbar svårighet med Bostad först var att genomströmningen av intressenter har varit stor och det 
har medfört problem med att erhålla tillräckligt många lägenheter till projektet. Efter tio år har 
bostad först i Örebro visat på en kvarboendenivå om 83 %.  

I Västerås har tretton personer fått ett tryggt och ordnat boende. Aktuellt kvarboende ligger på 100 
% samt att två personer har fått förstahandskontrakt. Västerås framför att deras bedömning är att 
Bostad först fungerat bra och att modellen anses som en lyckad satsning för att motverka hemlöshet, 
möjliggöra återhämtning och förändring hos människor. 
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Ekonomiska konsekvenser och resursbehov 
Samtliga städer har egna enheter som arbetar med Bostad först. Specifikt stödinriktat arbete, Case 
managers, krävs för att arbeta med Bostad först. Rekryteringen av stödpersoner är en viktig del för 
att få rätt person på rätt plats. Dessa behöver tro på modellens grundprinciper, vara engagerade, ha 
tillit och ha förmåga till att skapa allians med deltagare. Bostad först fungerar i de städer som avsatt 
särskilda resurser för implementering av Bostad först. Denna grupp byggde upp rutiner i enlighet 
med grundprinciperna samt fungerade som ambassadörer för Bostad först. 

Samtliga kommuner förutom Ljusdal belyser vikten av att avsätta personal som arbetar enbart med 
bostad först utifrån att det stödinriktade arbetet är resurskrävande för att uppnå önskvärd effekt. 
Samtliga kommuner förutom Ljusdal har en projektledare/strateg som leder det övergripande 
arbetet. Ljusdal skiljer sig från de övriga kommunerna då de endast haft en projektledare under 
första året när modellen implementerades. Ljusdal är även den enda kommunen som haft personal 
som arbetat stödinriktat jämte ordinarie tjänster. Ljusdal är samtidigt den kommunen som inte 
lyckats med samma kvarboendenivå som övriga kommuner. 

Göteborg uppskattar att andra kommunala placeringar hamnar på cirka 1500 kr per dygn och bostad 
först kostar kommunen 500 kr per dygn. Bostad först modellen har bidragit till att inskrivningstiden 
på sjukhus och kriminalitet minskat. Det blir mindre placeringar inom kriminalvården och 
samhällskostnader minskar på sikt. Göteborg menar att metoden Bostad först är en 
lågkostnadsmodell med högintensivt stöd som på sikt resulterar i besparingar för såväl kommunen 
som samhället i helhet. Respondenterna lyfter att man behöver räkna med ökade kostnader och 
resurser till en början, men att det på sikt kommer vara ekonomiskt gynnsamt. 

Kommunerna lyfter att det var viktigt med en lärandeperiod för att komma igång med metoden. 
Kontinuerligt arbete med vidareutbildning och vidareutveckling är två viktiga delar för att utveckla 
implementeringen i praktiken och för att få goda resultat. Kommunerna betonar även vikten av en 
ledandeövergripande funktion som arbetar med samordning, utveckling, utvärdering, 
kontraktsskrivning med mera. Alla kommuner nämner att denna funktion tilldelats via en 
projektledare/implementeringsledare och hos flera av kommunerna var denna funktion permanent 
då Bostad först modellen inkluderades inom ordinarie verksamhet. Kommunerna som efter 
projekttid implementerade Bostad först inom ordinarie verksamhet lyfter vikten av en 
projektledande funktion för att kunna bibehålla en viss struktur och professionalitet inom 
verksamheten.  

Ett exempel som nämns från Karlstad kommun visar på att implementeringsstadiet och 
genomförandestadiet under första två åren inte gick bra till då brist på ledarskap förekom och ingen 
kunde koordinera, samordna, utvärdera och inkomma med förslag till förbättring. En 
stödsamordnare i Karlstad kommun beskrev hur hon hotade med att säga upp sig om inte förändring 
i verksamheten skedde då det tärde på personalen att behöva hantera det operativa arbetet i 
kombination med det övergripande. Detta visar på vikten av resurstillsättning gällande det 
övergripande arbetet. Karlstads kommun nämner bland annat att deras projektledare har det 
övergripande ansvaret och ser till att det operativa arbetet utförs enligt bostads först modellens 
principer. Det viktigaste var att ha en övergripande roll som drev hela samverkan och arbetet framåt 
för att detta skulle lyckas. Till en början var det ingen tydlighet, rutiner fanns inte och samverkan 
byggdes inte upp. En tydlig övergripande tjänst tillsattes som resulterade till att verksamheten 
utvecklades och uppsatta mål blev uppnådda med en hög kvarboendenivå. 
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Samverkan fastighetsbolag i Hallsberg  
Möten har genomförts med allmännyttan i Hallsbergs kommun, Hallbo, samt med privat 
fastighetsbolag, Melins Fastigheter. Båda aktörerna är positivt inställda till samverkan om modellen 
Bostad Först implementeras i Hallsbergs kommun. Hallbo har i nuläget redan erbjudit två lägenheter 
med ett rum och kök. Melins Fastigheter har i dagsläget uppgett att de i början av 2023 kan erbjuda 
1–2 lägenheter. Båda hyresvärdarna betonar vikten av samverkan och delaktighet. Båda 
fastighetsbolagen är öppna kring fortsatt diskussion kring kontraktsformer efter effektutvärdering vid 
implementering av bostad först modellen. Fastighetsägarna lyfter behovet av tydligt upprättade 
andrahandskontrakt med tilläggsavtal samt vikten av fortsatt stöd vid övergång till 
förstahandskontrakt. En överenskommelse har vid detta skede inte gjorts gällande tidsaspekten av 
upprättat andrahandskontrakt, diskussioner har först i termer av 1–2 år, men att individuella 
bedömningar kan göras beroende på människors olika situationer och förutsättningar.  

Utbildning Bostad först  
Flera kommuner och ideella organisationer lyfter att brist på nationell grundutbildning och 
kompetensutveckling är en riskfaktor för att inte nå uppsatta mål. Att rekrytera engagerade Case 
managers förefaller vara en av de viktigaste delarna. Bostad först fungerar där man avsatt särskilda 
resurser för att skapa en verksamhet som kan bygga upp rutiner i enlighet med grundprinciperna och 
som kunnat fungera som ambassadörer. 

Samtliga kommuner nämner handboken som en obligatorisk kunskapsbok för alla medarbetare inom 
Bostad först. 

Den 2 december 2022 genomför Socialstyrelsen ett webbinarium för de kommuner som är på väg att 
starta upp eller nyligen har startat upp Bostad först i verksamheten. Anställda på IFO, chefer, 
politiker och fastighetsbolag i Hallsberg har bjudits in till webbinariet. Socialstyrelsen går igenom:

 Vad forskarna säger om modellen Bostad först och skillnaden jämfört med traditionella arbetssätt
 Olika framgångsfaktorer och vad som behöver finnas på plats för att Bostad först ska fungera 

långsiktigt 
 Aktuella kunskapsstöd om Bostad först från olika myndigheter och andra aktörer
 Konkreta exempel från kommun och bostadsbolag på hur man kan arbeta med Bostad först. 

Under början av 2023 planeras en heldagsutbildning via Stadsmissionen för anställda på individ- och 
familjeomsorgen, om nämnden beslutar att bifalla lämnat förslag. Stadsmissionen kommer även 
under våren 2023 att anordna en fördjupningsutbildning med mer fördjupad kunskap kring 
arbetsmetoderna så som Case management, empowerment, MI osv, som vänder sig främst till 
utförare inom Bostad först.

Slutsats  
Både på samhällsnivå och individnivå finns det stora behov och intressen av att förebygga och 
motverka hemlöshet. Bostad först är en modell med goda resultat där det använts. I de etablerade 
kommunerna har modellen resulterat i minskade kostnader. Både Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Regioner rekommenderar metoden till kommunerna. Med anledning av det fleråriga 
utlysta stadsbidraget och metodens evidens bedöms det högaktuellt att implementera Bostad först i 
Hallsbergs kommun, med start 2023. Metoden bedöms vara en genomförbar metod att 
implementera i Hallsberg. 
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Det är tydligt och finns evidens på att när hemlösa får permanent boende utan krav på nykter- eller 
drogfrihet så minskar hemlöshet, missbruk och andra utgifter. Det finns fog att anta att Bostad först 
inom några år kommer vara en nationell strategi mot hemlöshet och missbruk. Många anser att det 
bara finns fördelar för kommuner att implementera Bostad först. Till exempel att individer lyckas, blir 
självbestämmande, ges möjlighet att ta ansvar, skapar relationer, minskar sitt missbruk, får bättre 
psykisk hälsa. Fler fördelar som andra kommuner har berättat om är bättre ekonomi för 
socialtjänsten, engagerade medarbetare, förbättrad arbetsmiljö, förbättrade resultat och en 
socialtjänst att vara stolt över. Göteborg framhåller att man inte enbart ska se modellen som en 
metod, utan även ett nytt sätt att möta människor på deras villkor och utan krav där förändring 
faktiskt sker. Flera kommuner har lyft att ett ändrat förhållningssätt kring målgruppen är ett måste 
för att metoden ska vara genomförbar. Detta har utpekats att ha varit en av de svåraste 
utmaningarna för flera kommuner utifrån det traditionella arbetssättet med boendetrappan.

En annan viktig aspekt som bör belysas är samsjuklighetsutredningen. Om samsjuklighetsutredningen 
går igenom föreslås de samordnade insatserna för vård- och behandling för vuxna personer med 
samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande 
tillstånd att ligga under regionens ansvar och inte socialtjänsten. I samsjuklighetsutredningen 
framkommer tio bärande delar. Två av dessa är: 

 Att det ska bedrivas ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering 
tillsammans med klient.  

 Att ett fortsatt och förtydligat uppdrag från socialtjänsten ska bestå av social trygghet med fokus 
på funktionsförmåga, resurser, möjligheter till ett självständigt liv samt uppsökande och andra 
förebyggande insatser.  

Metoden Bostad först bygger på dessa två ovanstående delar. Om metoden implementeras i 
Hallsbergs kommun bedöms individ- och familjeomsorgen bli bättre förberedda och rustade för 
socialtjänstens framtida uppdrag mot målgruppen, om socialtjänsten inte längre ansvarar för vård 
och behandling samt tvångsvårdsinsatser. 

Förslag från individ- och familjeomsorgen:

 Att metoden implementeras i projekt under ett år, med start i januari 2023. 
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 Att metoden implementeras i ordinarie verksamhet 2024 om bedömning kvarstår att metoden 
fortsatt ska användas. Projektutvärdering ska ske i slutet av 2023 för eventuell implementering i 
befintlig verksamhet. 

 Att individ- och familjeomsorgen avsätter tre personer utifrån befintliga resurser, eventuellt med 
en nyanställning med statsfinansierade medel beroende på omfattningen av statsbidraget. 
Alternativt med tillskott i individ- och familjeomsorgens budget. 

 Att en person arbetar som projektledare och två personer arbetar med Case management.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Behov och nyttjande av servicelägenheter i Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Uppdrag att utreda behov och nyttjande av servicelägenheter.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ge social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag 
att närmare utreda behov och nyttjande av servicelägenheter i Hallsbergs kommun

Ärendet 
I Hallsbergs kommun finns det 93 antal servicelägenheter. Detta är en särskild boendeform som 
beviljas utifrån personens behov genom ansökan till biståndshandläggare. Servicelägenheterna finns 
i Hallsberg, Pålsboda samt Vretstorp.
Idag byggs det bostäder som är mer anpassade och kan ofta uppfylla de behov som en 
servicelägenhet har att erbjuda exempelvis inga trösklar, bredare dörrar m.m.
Många brukare kan idag bo längre i sina hem med exempelvis bostadsanpassning och detta kan vara 
en anledning till att det finns flera tomma servicelägenheter. Att servicelägenheter står tomma kan 
därmed medföra onödiga kostnader för kommunen i form av exempelvis tomhyror.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen önskar få i uppdrag att närmare utreda frågan gällande 
behov och nyttjande av servicelägenheterna i Hallsbergs kommun.

Utredningen ska bland annat innefatta:

- Vilka ekonomiska konsekvenser medför det att möjligheten att ansöka om insats tas bort? 
Hur ser resultatet av intäkter och utgifter ut idag när social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen blockhyr ett stort antal lägenheter? Hur många 
servicelägenheter är inte uthyrda idag där vi betalar tomhyra?

- Vilka förändringar kommer ett eventuellt avskaffande av servicelägenheter att medföra för 
biståndshandläggarna samt andra personalgrupper? 

- Hur har det sett ut gällande ansökningar kring servicelägenheter senaste åren? Är det en 
ökning eller minskning? 

- Blir det några konsekvenser för medborgarna om det inte längre går att ansöka om insatsen? 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Jaana Jansson Sandra Leontiou

Förvaltningschef Enhetschef
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Brukarundersökning verksamheten för funktionshinder 2022.

Ärendebeskrivning 
Verksamheten för funktionshinder genomför årligen brukarundersökningar inom samtliga enheter. 
Resultatet för 2022 föredras muntligen för social- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde 
2022-12-21.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om brukarundersökning 
verksamheten för funktionshinder 2022.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Revidering av delegationsordning

Ärendebeskrivning 
Förslag på beslut om tillägg och ändringar i delegationsordningen.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås anta föreslagna tillägg och ändringar i 
delegationsordningen. 

Ärendet 
Följande tillägg och ändringar föreslås: 

Kap 2 – tillägg

 EK beslut om att ej göra polisanmälan ang. bidragsbrott
Delegat: verksamhetschef
Lagrum: 12 kap.10 § SoL, 10 kap. 2 § OSL, 6 § BidrBrL.

 EK beslut om att göra polisanmälan ang bidragsbrott
Delegat: verksamhetschef
Lagrum: 12 kap.10 § SoL, 10 kap. 2 § OSL, 6 § BidrBrL

 EK beslut om att polisanmäla misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen
Delegat: verksamhetschef
Lagrum: 6 § BidrBrL.

Kapitel 6 - ändringar

 6:2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att utredning ska avslutas utan åtgärd
Delegat: sakkunnig
Lagrum: 11 kap 1 § SoL

 6:3 Beslut om att inledd utredning läggs ner under pågående utredning
Delegat: enhetschef
Lagrum: 11 kap 1 § Sol

Kap 7 – ändringar

 7:2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller att utredning ska avslutas utan åtgärd
Delegat: sakkunnig
Lagrum: 11 kap 1 § SoL

 7:3 Beslut om att inledd utredning läggs ner under pågående utredning
Delegat: enhetschef
Lagrum: 11 kap 1 § Sol
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 7:7 Beslut om stadigvarande vård i familjehem. 
Delegat: individutskott
Lagrum: 4 kap 1 § SoL, 6 kap 6 § SoL

Kap 7 – tillägg

 Beslut om vård efter fyllda 18 år
- inom ramavtal. Delegat: enhetschef
- utom ramavtal. Delegat: individutskott
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas. Delegat: IU:s ordförande, ersättare IU:s vice ordf, 
IU:s 2.e vice ordf.
Lagrum: 4 kap 1 § SoL

 Beslut om fortsatt vård i familjehem efter fyllda 18 år
Delegat: enhetschef
Lagrum: 4 kap 1 § SoL

(Information/rapport ska lämnas till IU inom var 3:e månad (vuxna IFO missbruk och övriga vuxna 
SoL) samt var 6:e månad (barn och unga) efter 18 år.)

Kap 12 – tillägg

 Inleda och avsluta provisorisk dödsboförvaltning
Delegat: handläggare/assistent
Lagrum: 18 kap 2 § ÄB

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Dnr:22/SAN/254 

Internkontrollplan 2023

Ärendebeskrivning 
Förslag till förvaltningens internkontrollplan för 2023

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
internkontrollplanen för 2023.

Ärendet 
Förslag på förvaltningens internkontrollplan för 2023

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Internkontrollplan 2023
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet beskrivs organisation med uttalade ansvarsnivåer 
och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet. 

Av reglementet framgår följande: 

• Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 

• Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. 

• Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 

• Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och kommunstyrelsen. 

• Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda interna 
kontrollplanen. 

• Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt reglementet (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett 
ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. 
Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Vidare framgår (§3) att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda 
nämnden har därvid att tillse att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 

• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern 
kontroll kan upprätthållas. 

Av reglementet framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens 
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samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

1.3 Riskbedömningsmatris 
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1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarlig 

Kännbar 

Lindrig 

Försumbar 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 24 

 

2 18 

19 7 1 

24 23 21 20 17 

15 14 12 8 3 

13 11 5 

22 

16 10 9 6 4 

4 8 12 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi 1 
 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

2 
 

Att ingångna avtal inte följs 
 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

3 
 

Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk 
uppföljning 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Administration 4 
 

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

5 
 

Att dokumenthanteringsplan inte är 
uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen. 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

6 
 

Att handlingar inte registreras enligt lag 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

7 
 

Att inaktuell information finns på kommunens 
hemsida. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

8 
 

Att personuppgiftsincidenter sker 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

9 
 

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

10 
 

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Verksamhetsspecifik 11 
 

Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för 
brukarundersökningar. 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

12 
 

Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

13 
 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

14 
 

Att försörjningsstödet ökar och att personer blir 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

kvar i arbetslöshet. 
 

15 
 

Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd 
försvinner 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

16 
 

Att utbetalning inte endast görs till 
bidragsberättigad person 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

17 
 

Att utredningar inte är avslutade inom fyra 
månader. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

18 
 

Kontrollera lyftar enligt plan 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

19 
 

Om uppföljning inte sker inom en månad finns risk 
att eventuella svårigheter inte upptäcks i ett tidigt 
skede. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

20 
 

Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

21 
 

Att narkotiska preparat hos brukare försvinner 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

22 
 

Att utbetalning inte görs till rätt person. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Personal 23 
 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

24 
 

Att sjukfrånvaron ökar 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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2 Internkontrollplan 

2.1 Ekonomi 

  Risk Kontrollmoment 

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

Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och förteckning 

Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
genom stickprov 

Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor 

Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Genom stickprov 

 
Att ingångna avtal inte följs 
 

Att ingångna avtal följs 

Kontrollfrekvens? 
Årsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Stickprov 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning 
 

Prognos 

Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning. 
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
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2.2 Administration 

  Risk Kontrollmoment 

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

Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I stratsys 

 
Att dokumenthanteringsplan inte är uppdaterad/arkivering inte sker enligt 
planen. 
 

Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs. 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att handlingar inte registreras enligt lag 
 

Registrering av handling 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att inaktuell information finns på kommunens hemsida. 
 

Att kontaktuppgifter och information på kommunens hemsida är aktuell 

Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Att kontaktuppgifter och information på kommunens hemsida är aktuell 

Hur dokumenteras kontrollen? 
i Stratsys 

 
Att personuppgiftsincidenter sker 
 

Att personuppgiftsincidenter inte sker 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
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  Risk Kontrollmoment 

I Stratsys 

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

Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
i Stratsys 

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

Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

2.3 Verksamhetsspecifik 

  Risk Kontrollmoment 

 
Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för brukarundersökningar. 
 

Se över att avslutade deltagare fyllt i blanketten 

Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 
 

Att anmälningar hanteras omedelbart 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

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

Kontroll av avvikelsehantering 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
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  Risk Kontrollmoment 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Att avvikelser hanteras enligt rutin. 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att försörjningsstödet ökar och att personer blir kvar i arbetslöshet. 
 

Kontroll av hur många deltagare som gått ut i arbete/studier 

Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner 
 

Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd 

Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor 
Allkontroll ska göras 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person 
 

Att bidrag går till bidragsberättigad person 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader. 
 

Att utredningar avslutats efter fyra månader 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Kontrollera lyftar enligt plan 
 

Kontroll av lyftar 

Ansvarig funktion?  
Hjälpmedelstekniker 

Kontrollfrekvens? 
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  Risk Kontrollmoment 

En gång per år i kvartal 4 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan 

Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumentation av hjälpmedelstekniker 

 
Om uppföljning inte sker inom en månad finns risk att eventuella 
svårigheter inte upptäcks i ett tidigt skede. 
 

Se över uppföljningar av nya deltagare 

Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor 
 

Att förhandsbedömningar skett inom två veckor 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att narkotiska preparat hos brukare försvinner 
 

Att räkna narkotiska preparat hos brukare 

Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att utbetalning inte görs till rätt person. 
 

Att utbetalning görs till rätt person 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

2.4 Personal 

  Risk Kontrollmoment 

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

rätt period 
 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 

Kontrollfrekvens? 
Halvårsvis 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 

 
Att sjukfrånvaron ökar 
 

Att sjukfrånvaro inte ökar 

Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 

Vad ska kontrolleras och hur? 
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar. 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
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Dnr:22/SAN/255 

Förvaltningsplan för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2023

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
förvaltningsplanen för år 2023.

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Förvaltningsplan SAF 2023
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Plan 
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som 
ansvarar för genomförandet. 
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1 Styrdokument/ledningssystem 
Detta dokument beskriver övergripande utgångspunkter, principer och ansvar 
för social-och arbetsmarknadsförvaltningens ledningssystem. 

Syftet med ledningssystemet är att beskriva hur social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen systematiskt leder, kvalitetssäkrar och utvecklar 
verksamheten. Därmed ska det utgöra ett stöd i det långsiktiga och dagliga 
arbetet för alla medarbetare i organisationen i syfte att uppfylla olika 
intressenters krav och mål på verksamheten. Intressenter kan vara de individer 
som har nytta av verksamheten i form av vård, stöd, omsorg och skydd. 

Ledningssystemet är ett stöd för social- och arbetsmarknadsförvaltningen att 
säkerställa att verksamheten utvecklar tjänster av god kvalitet i enlighet med 
gällande regelverk. 

Utifrån de av fullmäktige beslutade strategiska områdena har social- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutat om mål för verksamheten. Indikatorerna 
revideras vid behov. Utifrån målen ska förvaltningschefen upprätta en 
förvaltningsplan. I förvaltningsplanen har kommunstyrelsens mål brutits ned till 
strategier och de förvaltningsövergripande målen beskrivits. 

Respektive verksamhetschef ska sedan arbeta fram en verksamhetsplan. I 
verksamhetsplanen anges eventuella verksamhetsmål och de prioriteringar man 
ämnar arbeta med under året samt de aktiviteter som ska genomföras för att nå 
måluppfyllelse. En enhetsplan ska sedan göras på varje enhet med en beskrivning 
av aktiviteter för att uppnå nämndmålen. 

Krav, ansvar och mål: 

• Mål fastställs, dokumenteras och följs upp 
• Kvalitetsarbetet är anpassat till verksamhetens inriktning, storlek 

och omfattning och vad som krävs för att nå uppsatta mål. 
• System finns för egenkontroll och förbättrande åtgärder genom 

årliga kvalitetsrapporter och ledningens genomgång. 
• Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras genom 

kvalitetsrapporter, patientsäkerhetsberättelse och ledningens 
genomgång. 

• Fastställa de processer, aktiviteter och rutiner som behövs för att 
säkra verksamhetens kvalitet. 

• System finns för riskanalyser. 
• System finns för utredning, sammanställning och analys av 

personalens rapporteringsskyldighet som avvikelser Lex Maria och 
Lex Sarah. 

• Enskilda och grupper, till exempel brukarorganisationer, ges 
möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra 
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kvaliteten. 
• Personalen medverkar i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten 

och att kvalitetsarbetet är väl förankrat bland alla medarbetare i 
organisationen. 

• Vårdskador förebyggs och kvalitetsarbetet utgår från identifierade 
och prioriterade vårdbehov samt vårdprocesser. 

 

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

 
 

2 Kommunfullmäktiges vision och värdeord 

2.1 Vision 
Det öppna Hallsberg 

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

 

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

Driv 
Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett 
honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem till verklighet. De 
kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för 
sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén. 
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Öppenhet 
I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av 
goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade hos och påverkade av de 
som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. 
Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt. 

 
 

3 Verksamhet och uppdrag 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för hjälp och stöd till familjer och 
deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp och stöd till 
personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser 
till personer med funktionsnedsättning, integrations- och arbetsmarknadsfrågor 
samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har också ansvar för 
förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i 
samhällsplaneringen. Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För 
utförandet av uppgifterna skall det finnas personer med lämplig utbildning och 
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 
utvecklas och säkras. 

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

 
 
 

3.1 Social- och arbetsmarknadsnämnden har gett 
förvaltningen följande prioriterade uppdrag: 

Förvaltningen har följande utmaningar och prioriteringar 

• Rekrytering av personal samt säkra kompetensförsörjningen. 
• Minska sjukfrånvaron. 
• Översyn av placeringar för såväl barn som vuxna. 
• Bibehålla försörjningsstödet på låg nivå genom en tydlig arbetslinje. 
• Arbetsmarknad och integration. 
• Arbeta med funktionshinderområdets utmaningar. 
• Fortsätta arbetet med att implementera heltid som norm inom 

förvaltningen samt minska antalet delade turer. 
• Planera det nya vård- och omsorgsboendet. 

• Arbeta för digital utveckling i verksamheterna. 

 
Verksamheten ska rymmas inom den av fullmäktige beslutade ramen. 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i 
balans med bibehållen, och då det är möjligt, förbättrad kvalitet. 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i 
balans med bibehållen, och då det är möjligt, förbättrad kvalitet. Ekonomin och 
kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande följas upp och redovisas. 
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3.2 Förvaltningschefens uppdrag till verksamhetscheferna med 

anledning av de politiska prioriteringarna 
 

3.2.1 Uppdrag till alla chefer: 
God ekonomisk hushållning. 
Effektivisera verksamhet. 
Arbeta för att hitta digitala och tekniska lösningar. 
Samverka mellan förvaltningar inom kommunen. 
Utveckla/säkerställa dokumentationshanteringen. 
Arbeta med Nära vård. 
Aktivt delta i arbetet med att göra omvärldsanalyser. 
Utveckla kvalitets- och ledningssystemet. 
Kompetensförsörjning och rekrytering. 

 
 

3.2.2 Uppdrag till MAS/MAR 
Ansvara för att inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och 
dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet fortlöpande ska 
bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten inom respektive 
ansvarsområden. Ge råd och stöd i hälso- och sjukvårdsfrågor och arbeta med 
riktlinjer, rutiner och instruktioner till personalen för att säkra vårdkvaliteten. 

 
 

4 Utmaningar, prioriteringar och aktiviteter 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet 
genom delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på 
lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar. Det når vi genom arbete utifrån 
gällande lagstiftning av professionell personal och med effektiva arbetssätt. De 
största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera personal, behålla personal 
och kompetensutveckla vår personal. Vi har under året haft hög sjukfrånvaro 
vilket till viss del beror på pandemin. Alla uppmanas att stanna hemma vid 
symptom, och testa sig, vilket verkar vara något personalen har anammat 

Ett omfattande arbete för att bygga upp vårt kvalitetsledningssystem har 
påbörjats under år 2021 och har pågått under 2022. 

Äldreomsorg 
Utmaningarna för kommande år är många och komplexa. En stor del av vår 
verksamhet påverkas av andra organisationer och vårdgivare och behöver således 
förändras i samverkan med andra, exempelvis vårdcentral och övriga delar av 
regionen. Den största förändringen är att vända kulturen från personalcentrerat 
till personcentrerat när vi ska fortsätta arbetet med "Nära vård". 
Under året kommer den nya organisationen för äldreomsorgen att 
implementeras. Det kan genera snabba effekter i form av bättre ekonomiresultat, 
då främst genom bättre scheman. 
Förväntad utveckling kommer framför allt ske under nästkommande år. 
En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad denna lag kommer att innebära Page 70 of 96
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för kommunen är svårt att sia om. Lagen kommer definitivt att betyda 
förändringar för äldreomsorgen om den antas. 
Vårt nya vård- och omsorgsboende Blomsterängen ger helt andra förutsättningar 
för att arbeta personcentrerat samt med digitalisering, som ska stödja våra 
boende till mer självständighet än idag. 
Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Att kunna möta personer med högre 
krav och fler multisjuka patienter kräver både kompetens och en tydlig 
organisation. 
Det arbete som sker på enheten för förebyggande arbete (EHFA) är också en del i 
de möjligheter äldreomsorgen behöver för att möta framtiden. Det viktigaste för 
enheten är att alltid utvecklas för att möta seniorer utifrån där de befinner sig. De 
ska känna att de har ett meningsfullt liv där de är idag och vill aktivera sig till att 
fortsätta vara i tredje åldern så länge de kan. 

 
 

Individ- och familjeomsorg, IFO 
Individ- och familjeomsorgen har under 2022 använt vakansavdrag för att utöka 
verksamheterna från en till två sakkunniga socialsekreterare på barn- och 
familjeenheten samt två sakkunniga socialsekreterare på vuxenenheten. Även 
flera medarbetare till enheterna har rekryterats. Förväntan är att det kommer att 
medföra ett bättre stöd till medarbetarna på individ- och familjeomsorgen och 
minska stress. Det kommer även leda till att utvecklingsarbetet på IFO kan följas 
upp och implementeras bättre på enheterna. I och med denna omorganisation, 
som kommer träda i kraft när personal är rekryterad och på plats, så förväntas 
arbetsgrupperna få mera stöd och nära ledarskap av sakkunniga socialsekreterare 
vilket kommer att ge en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och chefer. 
Tyvärr har det en längre tid varit svårt att rekrytera erfarna socionomer till 
verksamheten. 

Individ- och familjeomsorgens kvalitetsledningssystem som nu är på plats 
förväntas ge stöd och trygghet i rollen till medarbetarna och öka kvalitén på 
utredningar och insatser samt göra dem mer rättssäkra. 
Ett pågående samarbete sker med elevhälsan och bildningsförvaltningen där vi 
arbetar med samsyn och gemensamma arbetsmetoder för att ge stöd till barn 
och deras föräldrar. 
Barn- och familjeenhetens öppenvård, Familjeteamet, ska arbeta fram en mer 
strukturerad arbetsmetod att erbjuda till ungdomar i begynnande kriminalitet, 
missbruk och skolfrånvaro. 
En satsning har gjorts på familjehemsenheten för att utbilda medarbetare och 
familjehem för att möta barn som upplevt trauma. En umgängeslägenhet som är 
barnanpassad har tillkommit så att placerade barn kan erbjudas positiva 
umgängen med sitt biologiska nätverk. 
Öppenvården Stegen har genomgått en utbildning för att möta flera målgruppers 
vårdbehov, bland annat samsjuklighet. Förväntningen är att denna kunskap ska 
implementeras i verksamheten under hösten år 2022 och förbereda oss för en 
eventuell lagändring. 
En förväntad utveckling är att utfallet för försörjningsstödet kan öka utifrån den 
rådande situationen med krig och flyktingar från Ukraina. Människor som har flytt 
till Sverige mår inte bra, många har psykisk ohälsa, och en förväntan är också att 
antalet ärenden på barn- och familjeenheten kommer att öka med anledning av Page 71 of 96
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detta. 

En annan förväntad negativ utveckling är att ett flertal personer med alkohol- 
och drogmissbruk kan vara i behov av LVM-vård om inte insatser genom frivillig 
väg kan tillgodose behovet. 

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF 
Det pågår ett generationsskifte på våra gruppbostäder. Det betyder att dom 
brukare som är äldre, blir allt äldre och därmed kräver mer omvårdnad. De 
brukare som är yngre och har en större delaktighet i samhället, kräver också 
personalresurser men på ett helt annat sätt. 
Ett arbete med finjustera i scheman för deltagarna på daglig verksamhet 
Sörängen och Träffen kommer att leda till en större delaktighet. 
Planering inför Servicegruppens flytt till Blomsterängen kommer att påbörjas 
under hösten. 
På en av våra gruppbostäder är personalgruppen i princip helt ny efter 
sommaren. Här kommer ett stort arbete med samarbete, schema, rutiner med 
mera att prägla höstens arbete. 
Arbetskonsulenten som arbetar med våra deltagare på externa platser har drygt 
50 personer i olika sysselsättningar (socialtjänstlagen och LSS) Två deltagare har 
under våren gått från daglig verksamhet till anställning. Ytterligare två har 
påbörjat studier, en på heltid och en på deltid. Till hösten kommer ytterligare en 
person att helt avslutas för att gå till anställning. 
Under förra året beslutades att under ett år anställa en arbetsledare till tre 
gruppbostäder, samt en verksamhetsstödjare inom personlig assistans. En 
utvärdering av dessa funktioner är påbörjad. Resultatet av utvärderingen kommer 
att ligga till grund för fortsatta beslut huruvida dessa funktioner ska 
permanentas. 
En översyn av de lokaler som Träffen inryms i är påbörjad. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI 
Arbetsmarknaden ser i nuläget god ut för många kommuninvånare men sämre 
för de som står långt från arbetsmarknaden. Enheten ser en förväntad 
utveckling i att dessa människor har behov av omfattande insatser för att bli 
anställningsbara. Målgruppen är kommuninvånare med språkproblem, låg 
utbildning, utrikesfödda kvinnor och personer med olika funktionsvariationer. 
Att Arbetsförmedlingen reformeras innebär även att det direkta stödet till 
dessa människor läggs över på kommunen. 
Arbetsmarknadsenheten kommer även att ta emot kommuninvånare som 
tidigare fick stöd av Finsam och Coachingteamet i vår verksamhet på AMI från 
2023. Den målgruppen startar inledningsvis ofta på få timmars sysselsättning 
(under 10 timmar i veckan), vilket innebär att de förväntas vara längre tid på AMI 
innan de kan gå ut i praktik inom andra kommunala verksamheter. 

 
 

5 Övergripande mål 

5.1 Hållbar kommun 
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma 
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miljö. 
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är 
det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider 
som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje 
skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av 
öppenhet och tydlighet. 
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete 
för att nya företag ska etablera sig i kommunen och att antalet nystartade och 
växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom att utveckla samverkan mellan 
näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors 
kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder 
praktikplatser inom sina verksamheter. 

Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade 
välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk eller religiös 
tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov. 
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte 
minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans. 
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskriminering på kommunens 
arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare. 
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara 
föregångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska 
arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna 
att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga 
kemikalier ska minska. 

5.1.1 Nämndmål: Alla som har insatser av social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen. 

Mätetal: Minst 90 % av de personer som får insatser ska uppleva trygghet med 
insatserna. 
Förvaltningens strategi: Verksamheterna ska vara tydliga med vad och hur 
insatser kan erbjudas. Göra enkätundersökningar för att undersöka om trygghet 
upplevs av dem som har insatser. 

5.1.2 Nämndmål: Alla invånare ska så långt som möjligt erbjudas stöd och 
tidiga insatser på hemmaplan. 

Mätetal: Antalet besökare/deltagare i SAF:s öppenvårdsverksamheter/öppna 
verksamheter ska öka mot föregående år. 
Förvaltningens strategi: I samverkan med olika aktörer arbeta för att erbjuda 
tidiga insatser på hemmaplan i samverkan. 

5.1.3 Nämndmål: Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som 
serveras på ett aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra 
måltidsmiljö. 

Mätetal: Matsvinnet ska minska med minst 5 % per år på våra vård- och 
omsorgsboenden. 
Förvaltningens strategi: I samarbete med drift- och serviceförvaltningen minska 
matsvinnet på våra boenden genom information, ökad medvetenhet och kunskap 
till personalen med mera. 

 

5.2 Livslångt lärande 
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Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns 
utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till 
högskola och andra former av vuxenutbildning. Alla kommunens verksamheter 
ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter 
arbetslivet. 

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun 
attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra 
förskola och skola är en viktig del i det arbetet. 

5.2.1 Nämndmål: Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden eller 
saknar behövlig förankring på arbetsmarknaden, ska få ett 
förändringsinriktat stöd för att nå självförsörjning genom arbete eller 
studier. 

Mätetal: Antal personer som uppburit försörjningsstöd och som kommit ut i 
självförsörjning ska öka i jämförelse med samma mätperiod föregående år. Den 
genomsnittliga bidragstiden för personer som uppburit försörjningsstöd ska 
minska i jämförelse med samma mätperiod föregående år. 
Förvaltningens strategi: Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar efter 
devisen en väg in och många vägar ut. Målet är att hjälpa människor till 
självförsörjning genom eget lönearbete eller studier. För att hitta den snabbaste 
vägen till målet erbjuds kompetenshöjande insatser. 

 

5.3 Allas inflytande 
De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett 
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs 
kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem. 
De som berörs, till exempel invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till 
inflytande vid större förändringar. Kommunen omfattas av sex tätorter som alla 
på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människor i hela kommunen. 
Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska 
kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande. 

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

Mätetal: Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara nöjda med graden av inflytande och delaktighet. 
Förvaltningens strategi: I genomförandeplanen ska fram gå vilka färdigheter 
individen kan bibehålla/utveckla. 
Arbeta med förändring där det behövs för att nå utveckling. 

 
5.4 God service 
Övergripande: De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och 
öppet. 
Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra 
invånare. 
Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala 
servicen efter kontorstid. 
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då Page 74 of 96



Datum 

2022-12-02 
Reviderad 

Klicka här för att 
ange datum. 

Sida 

11(11) 
 

efterfrågan finns. 
 

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

Mätetal: Minst 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara nöjda med personalens bemötande. 
Förvaltningens strategi: Säkerställa att alla medarbetare har goda kunskaper inom 
sitt verksamhetsområde, har ett gott bemötande, är sakliga och har en god 
medkänsla. Ständigt diskutera bemötandefrågor på enheterna. Genomföra 
brukarundersökningar och delge resultaten på APT på enheterna. 
Analysera och göra förbättringar utifrån resultatet i brukarundersökningarna. 
Kontinuerlig kompetenshöjning via internutbildning och validering samt annan 
utbildning. 

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

Mätetal: Förvaltningens ska anpassa kommunikationen utifrån kommuninvånarnas 
behov. 
Förvaltningens strategi: Förvaltningschefen utser ansvariga befattningshavare 
som kontinuerligt granskar informationen på kommunens hemsida och 
informationsbroschyrer så att dessa är aktuella och av god kvalitet. 

5.4.3 Nämndmål: Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens 
behov. 

Mätetal: Alla brukare/klienter sak ha en genomförandeplan där det framgår när 
och hur insatsen önskas. 
Förvaltningens strategi: Enhetscheferna ska säkerställa att genomförandeplaner 
upprättas och följs upp så att det framgår när och hur brukarna vill ha sina 
insatser. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Datum: 2022-11-30 Dnr: 

Version 1.3

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens attestförteckning 2023

Ärendebeskrivning 
Attestförteckning 2023

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa 
attestförteckningen för 2023 enligt bifogat förslag.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om attestförteckning för kommande år 
på decembersammanträdet. Nämnden delegerar till socialchef att vid behov utse nya attestanter 
under året. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilaga
Attestförteckning SAF 2023
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Attestförteckning Social- och arbetsmarknadsnämnden 2022-12-05

Arbetsledare

Attestant Ersättare Attestant Ersättare

Namn Namn Namn Befattning Namn Befattning Namn

119100 Integrations-

enheten

Rabiaa Alkatrib Eyad Al Shaikh Saleh Maria Larsson Verksamhets-

chef

Clary Starck, Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg, Maria 

Johansson Engdahl

Verksamhets-

chef

Jaana Jansson

119200 Arbetsmarknads-

enheten

Rabiaa Alkatrib Eyad Al Shaikh Saleh Maria Larsson Verksamhets-

chef

Clary Starck, Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg, Maria 

Johansson Engdahl

Verksamhets-

chef

Jaana Jansson

801000 Förvaltningschef SAF Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Jaana Jansson Socialchef Clary Starck, Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg, Maria 

Johansson Engdahl, 

Maria Larsson

Verksamhets-

chef

Lena Fagerlund

801010 Enhetschef 

administration

Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

Verksamhets-

chef

Clary Starck Verksamhets-

chef

Jaana Jansson

811000 Verksamhetschef 

Äldreomsorg

Jenny Evertsson Anette I Karlsson 

(Johansson)

Clary Starck Verksamhets-

chef

Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg, Gabriella 

Jörgensen

Verksamhets-

chef

Jaana Jansson

811010 Blomsterängen Anette I Karlsson 

(Johansson)

Jaana Jansson Socialchef Clary Starck Verksamhets-

chef

Lena Fagerlund

Ansvar

Text

Granskare/ granskningsattestant Attestant/beslutsattestant
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811020 Enhetschef 

Kullängen

Anette I Karlsson 

(Johansson)

Pernilla Wikander 

Eklund, Jenny 

Evertsson

Malin Carlos Enhetschef Annelie Kyngäs Enhetschef Clary Starck

811060 Enheten för hälsa 

och förebyggande 

arbete EHFA2 Ssk

Anette I Karlsson 

(Johansson)

Camilla Hovfander Monica 

Gustavsson

Enhetschef Anette Broman Enhetschef Clary Starck

811070 Enhetschef 

Rengbågen & 

Nytorgsgatan 20

Anette I Karlsson 

(Johansson)

Camilla Hovfander Annelie Kyngäs Enhetschef Malin Carlos Enhetschef Clary Starck

821010 Enhetschef 

planering och 

bemanning

Anette I Karlsson 

(Johansson)

Camilla Hovfander Gabriella 

Jörgensen

Enhetschef Clary Starck Verksamhets-

chef

Clary Starck

821020 Enhetschef 

Hemtjänst Norr

Camilla Hofvander Anette I Karlsson 

(Johansson)

Maj Pettersson Enhetschef Limou Esplund 

Danesh, Ann-

Charlotte Hennberg

Enhetschef Clary Starck

821030 Enhetschef 

Hemtjänst Väster

Camilla Hofvander Anette I Karlsson 

(Johansson)

Karin Knutsson Enhetschef Malin Karlsson Enhetschef Clary Starck

821040 Enhetschef 

Hemtjänst Öster

Anette I Karlsson 

(Johansson)

Camilla Hovfander Marina Isgren Enhetschef Jannike 

Hammergren, 

Anneli Sjölin

Bitr enhetschef Clary Starck

821050 Enhetschef 

Hemtjänst Söder

Camilla Hofvander Anette I Karlsson 

(Johansson)

Ann-Charlotte 

Hennberg

Enhetschef Maj Pettersson, 

Limou Esplund  

Danesh

Enhetschef Clary Starck

821060 Enheten för hälsa 

och förebyggande 

arbete EHFA1

Anette I Karlsson 

(Johansson)

Jenny Evertsson Anette Broman Enhetschef Monica Gustafsson Enhetschef Clary Starck

821070 Enhetschef 

Hemtjänst Nordsyd

Camilla Hofvander Anette I Karlsson 

(Johansson)

Limou Esplund 

Danesh

Enhetschef Maj Pettersson, Ann-

Charlotte Hennberg

Enhetschef Clary Starck

821080 Enhetschef 

Esslatorp, Natt V och 

Natt C

Camilla Hofvander Anette I Karlsson 

(Johansson)

Malin Karlsson Enhetschef Karin Knutsson Enhetschef Clary Starck
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831000 VFF Gemensamt Negra Vehabovic Marianne Forsström Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

Verksamhets-

chef

Clary Starck Verksamhets-

chef

Jaana Jansson

831020 VFF Boende H,N inkl 

korttids-vistelse 

vuxna

Marianne 

Forsström

Negra Vehabovic Alen Nezirevic Enhetschef David Åström, Linda 

Carlsén Selvin, Nilab 

Aziz, Sophia 

Engström Lindh

Enhetschef Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

831030 VFF Socialpsykiatri Marianne 

Forsström

Negra Vehabovic Linda Carlsén 

Selvin

Enhetschef David Åström, Alen 

Nezirevic, Sophia 

Engström Lindh, 

Nilab Aziz

Enhetschef Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

831040 VFF Boende R,Ö,Ö 

och daglig 

verksamhet

Marianne 

Forsström

Negra Vehabovic David Åström Enhetschef Linda Carlsén Selvin, 

Alen Nezirevic, 

Sophia Engström 

Lindh, Nilab Aziz

Enhetschef Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

831060 VFF Daglig 

verksamhet inkl 

barn och unga

Negra Vehabovic Marianne Forsström Sophia 

Engström Lindh

Enhetschef Linda Carlsén Selvin, 

Alen Nezirevic, 

David Åström, Nilab 

Aziz

Enhetschef Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

831070 VFF Personlig 

assistans

Negra Vehabovic Marianne Forsström Nilab Aziz Enhetschef Linda Carlsén Selvin, 

Sophia Engström 

Lindh, David 

Åström, Alen 

Nezirevic

Enhetschef Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg 

841000 Verksamhetschef 

Individ- och 

familjeomsorgen

Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Maria 

Johansson 

Engdahl

Verksamhets-

chef

Lenita Birath, 

Sandra Leontiou

Enhetschef Jaana Jansson

841020 Enhetschef 

vuxengruppen

Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Sandra 

Leontiou

Enhetschef Lenita Birath Enhetschef Maria 

Johansson 

Engdahl
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841030 Enhetschef barn- 

och unga

Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Lenita Birath Enhetschef Sandra Leontiou Enhetschef Maria 

Johansson 

Engdahl

851030 Enhetschef 

ensamkommande 

flyktingbarn

Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Lenita Birath Enhetschef Sandra Leontiou Enhetschef Maria 

Johansson 

Engdahl

880001 Projekt statsbidrag Lena Östlund Marjo Nummela, 

Faridah Lovrencic, Elin 

Öberg

Jaana Jansson Socialchef Helena 

Rolandsdotter 

Blomberg, Maria 

Johansson Engdahl, 

Clary Starck

Verksamhets-

chef

Lena Fagerlund

Förvaltningschef har rätt att attestera samtliga ansvar i förvaltningen och rätt att utse nya attestanter under året. 

Verksamhetschef har rätt att utse nya enhetschefer och assistenter som attestanter under året. 

Ekonom har rätt att attestera bokföringsorder inom samtliga ansvar i förvaltningen (ombokningar, rättningar, periodiseringar, bokslut mm).

Ekonomihandläggare IFO har rätt att attestera rekvisitoner för samtliga ansvar i förvaltningen. 

Behörighetsattest

Behörighetsattestanter är inte kopplade till specifika ansvar.

Medarbetare på ekonomiavdelningen är ersättare.

Vid elektronisk hantering av fakturor, bokföringsorder och liknande krävs ingen behörighetsattest.

Vid manuell hantering kontrollerar behörighetsattestanten att behöriga personer attesterat. 

Behörighetsattestant

Namn Befattning 

Karin Björnram Ekonom

Anna Huss Ekonom

Lena Östlund Ek. handläggare 

Negra Vehabovic Assistent

Marianne Forsström Assistent
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/257 

Taxor och avgifter 2023

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för 
måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i kommunens 
självkostnad.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga Avgifter 2023.
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2023

Ärendet 
Under oktober månad 2022 träffades ekonomer från respektive kommun som ingår i taxe- och 
avgiftsnämnden och diskuterade förslag till taxor och avgifter för nästa år. Mötet resulterade i nedan 
förslag:

 Avgiften för hemtjänst timtaxa uppräknas med 3%. 
 Avgiften för trygghetslarm uppräknas med 18%.
 Avgiften för mattjänst i ordinärt boende uppräknas med 10%.

Indexhöjningen baseras på löneökning, prishöjning livsmedel och förpackningsmaterial.
 Den avgift som avser måltid på vård- och omsorgsboende uppräknas med 6,5%. 

Indexhöjningen baseras på löneökning och prishöjning livsmedel.
 Avgiften för korttidsvård beräknas enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
 Måltider i korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS indexregleras enligt prisbasbeloppet 

och uppräknas med 8,7%.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Anna Huss

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Avgifter 2023
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Avgifter 2023 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för 

måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.  

Följande avgifter föreslås gälla år 2023: 

• Måltider vård- och omsorgsboende 4 584 kr/månad (4 304 kr år 2022) 

• Mattjänst i ordinärt boende Självkostnadspris per portion plus 5 % adm 
 78 kr/matlåda (71 kr/matlåda år 2022)  

• Måltider korttidsvård 153 kr/dag (143 kr år 2022) 

• Måltider riktad dagverksamhet 92 kr/dag (86 kr år 2022) 

• Hemtjänst 429 kr/timme (416 kr år 2022) 

• Digitalt trygghetslarm 400 kr/månad (340 kr år 2022) 

• Korttidsvård 79 kr/dygn (72 kr år 2022)  
 
Maxtaxan beslutas av Socialstyrelsen 2 359 kr/månad (2 170 kr år 2022) 
Taxa Hälso- och sjukvård (21/KS/189) 412 kr/månad (400 kr/mån år 2022) 
 
Måltider korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS 
Måltidspriserna för LSS fastställs enligt konsumentverkets rekommendationer där 
livsmedelskostnader byggs på en matsedel för fyra veckor (ej special kost) som uppfyller 
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Hallsbergs kommun anpassar priserna efter 
Konsumentverkets förändringar. Eftersom beloppen utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet, 
indexregleras priserna utifrån prisbasbeloppet.  
  
Ålder 0-5 år    Ålder 6-9 år 
Frukost 11 kr (10 kr år 2022)   Frukost 13 kr (12 kr år 2022)  
Lunch 12 kr (11 kr år 2022)   Lunch 20 kr (18 kr år 2022)  
Middag 12 kr (11 kr år 2022)   Middag 20 kr (18 kr år 2022)  
Mellanmål 8 kr (8 kr år 2022)   Mellanmål 8 kr (8 kr år 2022)  
Heldag 43 kr (40 kr år 2022)   Heldag 61 kr (56 kr år 2022)  
Halvdag 22 kr (20 kr år 2022)   Halvdag 31 kr (28 kr år 2022)  
 
Ålder 10-17 år    Ålder 18 – 
Frukost 14 kr (13 kr år 2022)   Frukost 16 kr (15 kr år 2022)  
Lunch 23 kr (22 kr år 2022)   Lunch 33 kr (30 kr år 2022)  
Middag 23 kr (22 kr år 2022)   Middag 33 kr (30 kr år 2022)  
Mellanmål 9 kr (9 kr år 2022)   Mellanmål 12 kr (11 kr år 2022) 
Heldag 69 kr (66 kr år 2022)   Heldag 94 kr (86 kr år 2022)  
Halvdag 35 kr (33 kr år 2022)  Halvdag 47 kr (43 kr år 2022)  
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Jaana Jansson  Anna Huss 

Förvaltningschef  Ekonom 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1

2022-11-30 Dnr:22/SAN/259 

Hyressättning för nytt vårdboende - Blomsterängen

Ärendebeskrivning 
I och med nybyggnation av det nya vårdboendet Blomsterängen behöver kommunen fastställa 
bostadshyran för hyresgästerna.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att hyrorna på Blomsterängen fastställs till 7 500 kr/mån respektive 7 600 kr/mån för lägenheter om 
33 kvm respektive 35 kvm. Hyrorna avser 2022-års prisnivå. 
- att hyrorna på Blomsterängen följer samma index som Hallsbergs bostadsstiftelse AB 
(allmännyttan) använder vid årlig justering av hyrorna.

Ärendet 
I och med nybyggnation av det nya vårdboendet Blomsterängen behöver kommunen fastställa 
bostadshyran för hyresgästerna.

För att beräkna en skälig hyra som ligger i nivå med nybyggnationer i vår närhet har jämförelser 
gjorts av likvärdiga objekt i sydnärke. En hyra är inte skälig om den är påtagligt högre än hyran för 
lägenheter som med hänsyn till bruksvärdet är likvärdiga. En lägenhets bruksvärde är det praktiska 
värde den har ur hyresgästens synvinkel. 

Hyrorna för likvärdiga lägenheter i sydnärke ligger år 2022 inom intervallet 208 kr/kvm till 242 
kr/kvm per månad.

Blomsterängens hyror, i 2022-års prisnivå, föreslås till 217 kr/kvm per månad för lägenheter om 35 
kvm, motsvararande 7 600 kr per månad, samt 227 kr/kvm per månad för lägenheter om 33 kvm, 
motsvarande 7 500 kr per månad. 

Hyreshöjningar kommande år föreslås följa samma index som Hallsbergs bostadsstiftelse AB 
(allmännyttan) använder vid årlig justering av hyrorna.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-11-30 Dnr:22/SAN/59

Ekonomisk uppföljning november 2022

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott med 2 mkr.

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

Ärendet 
Förvaltningen beräknar ett budgetunderskott med 2 mkr. 

Äldreomsorgens kostnad för övertid jan-nov 2022 är 7,7 mkr, vilket är en ökning med 2,9 mkr 
jämfört med samma period 2021. 

Totalt har förvaltningen haft 9,7 mkr i kostnader för övertid jan-nov 2022, vilket är 3,3 mkr mer än 
samma period 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport nov 2022

Övertid SAF 2019-2022
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-12-05

Månadsrapport nov 2022

Verksamhet (Tkr) Budget Prognos Avvikelse Avv. %

Förvaltningsgemensamt -5 267 -4 267 1 000 19,0%

Äldreomsorg -212 549 -215 049 -2 500 -1,2%

Verksamheten för funktionshindrade -83 909 -86 409 -2 500 -3,0%

Individ- och familjeomsorg -54 574 -52 574 2 000 3,7%

Arbetsmarknad och integration -4 359 -4 359 0 0,0%

Totalt -360 658 -362 658 -2 000 -0,6%

Förvaltningen beräknar ett budgetunderskott med 2 mkr. 

Förvaltningsgemensamt: Överskottet med 1 mkr avser ofördelad budget.

Äldreomsorg: Äldreomsorgen beräknar ett underskott med 2,5 mkr. Kostnader för personalhygien beräknas bli 2 mkr högre än 
budget. Området har fått 1 mkr i kompensation för detta från ofördelad budget under förvaltningsgemensamt, och underskottet 
för personalhygien beräknas därmed bli 1 mkr.

Områdets kostnad för övertid jan-nov 2022 är 7,7 mkr, vilket är en ökning med 2,9 mkr jämfört med samma period 2021. Under 
augusti och september är kostnaden för övertiden 1,5 mkr dyrare än samma period 2021. Den ökade övertiden under sommaren 
berodde dels på att medarbetare inte hade körkort, och inte kunde arbeta i ytterområden, och dels på att hemtjänsten fick ett 
ökat behov under sommaren, och det var svårt att rekrytera extra vikarier. Dessutom har äldreomsorgen under denna sommar 
anställt vikarierna på månadsanställningar, vilket innebär att om de arbetar en helg som inte är på deras schema, så utgår 
kvalificerad övertid. Spridning av corona på en av enheterna har också bidragit till den ökade övertiden. 

Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr. Fler externa platser än budgeterat 
behöver köpas in och genererar underskott, medan personlig assistans och köp av korttidsplatser genererar överskott mot 
budget. 

Individ- och familjeomsorg: Individ- och familjeomsorgen beräknar ett budgetöverskott med 2 mkr, vilket framför allt beror på 
låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Enheten har i år kostnader för en extern LSS-placering som inte finns med i budget och 
beräknar totalt ett underskott med 2,5 mkr för placeringar och öppenvård. 

Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar en budget i balans.
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Försörjningsstöd mm (Tkr) Budget Prognos Avvikelse Avv. %

Externa boende LSS -9 289 -12 589 -3 300 -35,5%

Placeringar IFO -15 508 -19 208 -3 700 -23,9%

Öppenvård IFO -6 346 -5 146 1 200 18,9%
Försörjningsstöd -9 271 -5 671 3 600 38,8%

Totalt -40 414 -42 614 -2 200 -5,4%

Investeringar (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%

Inventarier och data -5 529 -3 029 2 500 -45,2%
Byggnadsansluten utrustning -11 500 -2 000 9 500 -82,6%

Totalt -17 429 -5 429 12 000 -68,9%

Nämnden har ett investeringsutrymme på 17 429 tkr, varav 15 000 tkr är riktade till det nya vårdboendet Blomsterängen. 

Förvaltningen önskar överföra hela årets budgetöverskott till 2023, varv 11 500 tkr avser Blomsterängen. 

Externa boende LSS:  Beräknat underskott med 3 300 tkr, då platser utöver budget behövts köpas in. 

Placeringar IFO: Underskottet beror dels på köp av en extern plats LSS med 1 800 tkr samt underskott med 4 400 tkr för 
institutionsvård. Familjehemsvård BoU visar dock ett överskott med 2 500 tkr, som delvis beror på intäkter från Migrationsverket
och statsbidrag till familjehem. 

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett ett överskott med 1 200 tkr.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjningsstöd är betydligt lägre än 2021 och beräknar ett överskott med 3 600 tkr, varav 300 tkr 
avser återbetalning av tidigare utbetalda medel. 
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Personalkostnadskurvor

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en 
framräknad lönekurva över årets 12 månader. 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 3,3 mkr jämfört med samma 
period 2021, och beräknas 2022 generera ett överskott med 3,3 mkr.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett budgetunderskott med 4,4 mkr.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid/fyllnadstid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 189 254 282 226 231 290 214 233 2 252

Hemtjänst 133 129 107 220 133 121 70 184 219 157 157 1 630

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 128 179 78 123 78 95 87 151 1 361

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 0 -1 3 3 0 15 -6 -1 6

Arbetsmarknad och integration 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Totalt 2020 382 360 399 538 565 484 422 493 619 453 540 0 5 255

SAF övertid/fyllnadstid 2021 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 231 220 256 292 349 327 248 306 3 323

Hemtjänst 123 189 108 164 78 181 115 184 125 95 100 1 462

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 59 171 123 128 142 287 125 151 1 571

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 27 24 21 6 1 8 0 10 98

Arbetsmarknad och integration 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 13

Totalt 2021 597 861 451 481 493 582 541 678 747 468 569 0 6 468

SAF övertid/fyllnadstid 2022 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2022/2021 Diff i % Diff 2022/2020 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 19 0 18 11 47 25 121 120 0% 121 0%

Äldreomsorg 570 824 685 650 447 427 507 1 209 1 249 629 482 7 680 2 895 87% 3 798 169%

Verksamheten för funktionshindrade 188 195 210 148 131 233 132 162 162 136 136 1 833 261 17% 472 35%

Individ- och familjeomsorg 8 6 7 11 32 3 1 6 6 7 3 89 -9 0% 83 1342%

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 -10 -78% -4 -57%

Totalt 2022 766 1 025 902 810 610 682 641 1 394 1 429 820 646 0 9 725 3 257 50% 4 470 85%

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

Övertid 2019 505 576 535 431 390 432 304 510 323 319 520 4 845

Övertid 2020 382 360 399 538 565 484 422 493 619 453 540 5 255

Övertid 2021 597 861 451 481 493 582 541 678 747 468 569 6 468

Övertid 2022 766 1 025 902 810 610 682 641 1 394 1 429 820 646 9 725

Differens 2022 och 2021 169 164 451 330 117 101 100 716 682 352 77 3 257

Kommentar:
Övertiden/fyllnadstiden har ökat med 3 257 tkr, 
motsvarande 50% jan-nov 2022 jämfört med samma
period 2021.

Övertiden/fyllnadstiden har ökat med 4 470 tkr, 
motsvarande 85% jan-nov 2022 jämfört med samma 
period 2020.

2022-11-30 14:20 1
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/266 

Utvärdering av upplägg av nämndens verksamhetsbesök

Ärendebeskrivning 
Beredningsutskottet tog 2019 på uppdrag av nämnden fram ett förslag till upplägg av 
verksamhetsbesök. Nämnden beslöt 2019-03-06 att anta förslaget med tillägget att en utvärdering 
ska göras under 2022. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om att fortsätta med samma upplägg av 
verksamhetsbesök för mandatperioden 2023-2026. Fördelning av platser ska göras utifrån nämndens 
kommande mandatfördelning. 

Ärendet 
Beredningsutskottet tog 2019 på uppdrag av nämnden fram ett förslag till upplägg av 
verksamhetsbesök. Förslaget innebär två besök på våren och två på hösten. Presidiet, 
förvaltningschef och nämndsekreterare är de personer som alltid deltar vid verksamhetsbesök. 
Övriga deltagare har under perioden varit en från (S), en från dåvarande alliansen samt en plats som 
alterneras mellan (SD) och (V). 
Minnesanteckningar förs av förvaltningen vid varje besök. Anteckningarna går sedan upp som 
meddelande till nämnden. 
Under pandemin har flertalet verksamhetsbesök varit digitala.  

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Nämndsekreterare
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