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Sammanträdesdatum  2021-04-28  

  Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Plats
 13:00-17:00 Sottern, kommunhuset Hallsberg

Övriga 
 

Jaana Jansson, Förvaltningschef
Anette Dybeck, Områdeschef
Helena Blomberg, Områdeschef
Josefin Bäck, Nämndsekreterare
Maria Johansson Engdahl, Områdeschef
Clary Starck, Områdeschef
Karin Björnram, Ekonom

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Peter Björk (S)
Kerstin Larsson (S)
Monika Spennare (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Filip Lindvall (C)
Rikard Bergström (M)
Ingrid Grahn (L)
Dan Fredriksson (SD)

Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S)
Peter Hörlin (S), vice ordförande
Olle Isacsson (M), 2:e vice ordförande
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Robert Topalian (S)
Ulf Ström (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
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1 – Sammanträdets inledning Föredragande  13:00

Ärendebeskrivning 
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare. Justering föreslås äga rum den 3 maj kl 10:00.
5. Anmälan av jäv.

Page 2 of 167



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-04-28  

2 – Information om kvalitetsledningssystem Föredragande Lea Reinholdsson 
13:10

Ärendebeskrivning 
Muntlig information från Kommunlex om arbetet med nytt kvalitetsledningssystem.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen från Kommunlex.
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3 - Ekonomisk uppföljning mars 2021 
(21/SAN/61)

Föredragande Karin Björnram 14:10

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning mars 2021
 Månadsrapport mars 2021
 Övertid SAF 2019 - 2021
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4 - Kvalitetsberättelse 2020 (21/SAN/67) Föredragande Helena Rolandsdotter 
Blomberg 14:40

Ärendebeskrivning
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska 
framgå: 
•hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet har bedrivits.
•vilka åtgärder som vidtagits. 
•vilka resultat som uppnåtts.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om kvalitetsberättelse 2020. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse kvalitetsberättelse 2020
 Kvalitetsberättelse 2020
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5 - Social- och arbetsmarknadsnämndens 
redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1 
2021 (21/SAN/59)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 14:50

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

 Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1, 2021
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6 - Statistik individ- och familjeomsorgen 
mars 2021 (21/SAN/28)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 15:00

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen för mars 2021. 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 mars 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Statistik IFO mars 2021
 Statistik IFO jan-mars 2021
 Statistik IFO jan-dec 2020
 IFO statistik mars - dec 2019
 IFO statistik jan-feb 2019
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7 - Svar till kommunrevisionen (21/SAN/65) Föredragande Jaana Jansson 15:10

Ärendebeskrivning
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan 
kring barn och unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen att skickas till revisorerna i 
Hallsbergs kommun.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Svar till revisorerna gällande revisionsrapport Samverkan avseende barn 
och unga som riskerar att fara illa

 Revisionsrapport. Granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara 
illa

 Missiv från revisorerna
 Svar till kommunrevisionen Hallsbergs kommun
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8 - Ansökan ur sociala investeringsfonden 
(21/SAN/107)

Föredragande Jaana Jansson 15:20

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har gjort en 
gemensam ansökan till sociala investeringsfonden för att återuppta arbetet kring barn och 
familjer. Genom att arbeta med tidiga riktade insatser till elever som har oroande frånvaro 
och deras vårdnadshavare kunna öka närvaron i skolan och på sikt bidra till ökad 
delaktighet i samhället och framtida hälsa. 
Minska antalet anmälningar, öka ansökningar och insatser på hemmaplan. 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om ansökan och lägger den till handlingarna
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ansökan sociala investeringsfonden
 Ansökan sociala investeringsfonden 2021
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9 - Beläggningsgrad vård- och 
omsorgsboende april 2021 (21/SAN/26)

Föredragande Jaana Jansson 15:30

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom 
vård- och omsorgsboende.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för april 
2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende april 2021
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10 - Information om förslag till lokal 
överenskommelse om äldreomsorgslyftet i 
Hallsbergs kommun (21/SAN/106)

Föredragande Clary Starck 15:40

Ärendebeskrivning
Information om förslag till lokal överenskommelse om äldreomsorgslyftet i Hallsbergs 
kommun
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Äldreomsorgslyftet
 Kompetensutveckling genom äldreomsorgslyftet
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11 - Återrapportering av den interna 
kontrollen kvartal 1, 2021 (20/SAN/333)

Föredragande Jaana Jansson 15:50

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2021 i enlighet 
med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet
Förslag till beslut
att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 
2021.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen 
under första kvartalet 2021.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet 
med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivlese Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 1, 2021
 Internkontrollrapport Q1 (Social- och arbetsmarknadsnämnden)
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12 - Tillsynsplan avseende kommunens 
tillsyn under 2021 enligt lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter. (21/SAN/108)

Föredragande Patrik Ehrenström 
Germer 16:00

Ärendebeskrivning
Enligt lagen ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med tobak och 
liknande produkter. För kommunens tillsyn ska finnas ett för ändamålet framtagen 
tillsynsplan. 
Tillsynen omfattar bl.a. åldersgräns, marknadsföring och butikens egentillsyn. 
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar anta tillsynsplanen för 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Tillsynsplan för tobak och liknande produkter 2021

Page 13 of 167



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-04-28  

13 - Redovisning av heltidsarbete (20/SAN/318) Föredragande Anette Dybeck 16:10

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag av social- och arbetsmarknadsnämnden att följa 
utvecklingen av heltid som norm. Personal har möjlighet att två gånger om året, i mars och 
september, välja anställning från deltid till heltid. En sammanställning över hur många som 
valde att gå upp i tid i mars och hur många som totalt arbetar heltid har nu gjorts. 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Redovisning av heltidsarbete
 Redovisning av heltidsarbete
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14 - Inventering av delade turer (20/SAN/318) Föredragande Anette Dybeck 16:20

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över hur och om delade turer inom vård och omsorg 
kan tas bort. En inventering över nuläget gjordes och varje arbetsgrupp redovisade hur 
deras scheman ser ut på helger i dagsläget. 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om inventering av delade turer. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Inventering av delade turer
 Inventering av delade turer
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15 - Borttagen på grund av sekretess 
(21/SAN/117)

Föredragande  
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16 – Frågor till ordförande/förvaltningschef Föredragande  16:40

Ärendebeskrivning 
Frågor ska vara inkomna senast den 27 april kl 12:00.
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17 – Information från 
förvaltningschef/områdeschef 

Föredragande Jaana Jansson 16:50

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om förvaltningens verksamheter.
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18 – Information om meddelanden Föredragande  16:55

Ärendebeskrivning 
Följande meddelanden skickas ut till ledamöterna i samband med kallelsen:
1. Protokoll från verksamhetsbesök IFO. 21/SAN/90-1
2. Protokoll från Kommunala pensionärsrådet. 21/SAN/99-1
3. Protokoll från Kommunala handikapprådet. 21/SAN/98-1
4. Muntlig information om habiliteringsersättningen - statsbidrag.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om meddelanden.
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19 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  17:00

Ärendet i korthet
Följande delegeringsbeslut redovisas muntligt på nämnden sammanträde 2021-04-28:
1. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/93
2. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/92.
3. Delvis avslag på begäran av utlämnande av handling enligt 26 kap 1 § OSL.
4. Delvis avslag på begäran av utlämnande av handling enligt 26 kap 1 § OSL.
5. Beslut om individärenden fattade av nämndens individutskott §§ 39-82.
6. Delvis avslag på begäran av utlämnande av handling enligt 26 kap 1 § OSL.
7. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/113
8. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/114
9. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/115
10. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN 119
11. Anmälan enligt lex Sarah. 21/SAN/123
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Ekonomisk uppföljning mars 2021

3

21/SAN/61
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-04-15 Dnr:21/SAN/61 

Ekonomisk uppföljning mars 2021

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Ärendet 
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter 
och kostnader på grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får 
täckning för de merkostnader som uppstår på grund av sjukdomen Covid-19.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport mars 2021

Övertid SAF 2019-2021
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-04-12

Månadsrapport mars 2021

Verksamhet (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -3 288 -1 868 1 420 43,2%

Vård- och omsorgsboende -92 387 -92 957 -570 -0,6%

Hemtjänst -115 092 -115 092 0 0,0%

Verksamheten för funktionshindrade -82 107 -82 857 -750 -0,9%

Individ- och familjeomsorg -54 567 -54 667 -100 -0,2%
Arbetsmarknad och integration -5 162 -5 162 0 0,0%

Totalt -352 603 -352 603 0 0,0%

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad gäller intäkter och kostnader på grund av rådande 
pandemi. Prognosen bygger på att förvaltningen får täckning för de merkostnader som uppstår på grund av sjukdomen Covid-19.

Förvaltningen har ansökt om 3,5 mkr i ersättning för merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19 för perioden februari-
november 2020. Dessa medel har nu utbetalats och återrapporterats, och förvaltningen väntar på besked om sökta och 
utbetalda medel godkänns av Socialstyrelsen. Dessa medel planeras att användas för att täcka merkostnader på grund av 
pandemin under 2021, som inte täcks av andra medel. 

Förvaltningsgemensamt: Överskottet med 1 420 tkr avser intäkter från staten på grund av pandemin.  

Vård- och omsorgsboende: Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021 och bidrar till underskottet. Områdets kostnad för 
övertid jan-mars 2021 är hög, framför allt på grund av provtagningar och vaccinationer med anledning av Covid-19. Även 
kostnaden för sjuklöner är hög för denna period. 

Hemtjänst: Vissa enheter inom hemtjänst visar ett budgetunderskott på grund av höga sjuklönekostnader. Då 
dagverksamheterna är stängda och genererar ett överskott så beräknar området totalt en budget i balans. Delar av 
dagverksamheterna planeras att öppna igen under april månad.

Verksamheten för funktionshindrade: Personlig assistans beräknar ett budgetunderskott. 

Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för ekonomiskt bistånd är högre än budget och genererar ett underskott, men 
kostnaderna för placeringar och öppenvård visar nästan motsvarande överskott, vilket medför en total budgetavvikelse med -100 
tkr för individ-och familjeomsorgen.

Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar en budget i balans.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 335 -9 335 0 0,0%

Placeringar IFO -16 966 -15 496 1 470 8,7%

Öppenvård IFO -7 157 -6 827 330 4,6%
Försörjningsstöd -7 516 -9 816 -2 300 -30,6%

Totalt -40 974 -41 474 -500 -1,2%

Prognos sjuksköterskor (tkr) Belopp

Överskott löner SSK 2 000
Kostnad köp av SSK -2 400

Nettounderskott -400

Investeringar (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%
Inventarier och data -1 100 -1 100 0 0,0%

Totalt -1 500 -1 500 0 0,0%

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till 2,4 mkr. Verksamheten prognostiserar överskott på löner med 2 mnkr. 
Nettounderskottet beräknas uppgå till 400 tkr. 

Externa boende LSS:  Förstärkt budget 2021 med 1 mkr.

Placeringar IFO: Familjehemsvård för barn & unga beräknar ett överskott med 1,2 mkr, vilket framför allt beror på ökade intäkter från 
Migrationsverket. Institutionsvård beräknar ett budgetöverskott med 0,3 mkr. 

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett överskott med 330 tkr.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjninsstöd har ökat under mars månad och beräknas generera ett budgetunderskott med 2,3 mkr. 
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Personalkostnadskurvor

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

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 100 tkr jämfört med samma period 
2020. 

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett budgetöverskott med 300 tkr.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2019 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 3 1 4

Vård- och omsorgsboende 274 308 238 820

Hemtjänst 125 120 196 441

Verksamheten för funktionshindrade 100 132 99 332

Individ- och familjeomsorg 5 13 1 19

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0

Totalt 2019 505 576 535 0 0 0 0 0 0 0 0 1 616

SAF övertid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 333

Hemtjänst 133 129 107 370

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 439

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 -7

Arbetsmarknad och integration 4 1 1 6

Totalt 2020 382 360 399 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141

SAF övertid 2021 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2021/2020 Diff i % Diff 2021/2019 Diff i %

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

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 1 095 762 229% 275 34%

Hemtjänst 123 189 108 420 51 14% -20 -5%

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 385 -54 -12% 53 16%

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 1 8 -120% -18 -93%

Arbetsmarknad och integration 7 0 0 7 1 0% 7 0%

Totalt 2020 597 861 451 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909 767 67% 293 18%

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

Övertid 2019 505 576 535 1 616

Övertid 2020 382 360 399 1 141

Övertid 2021 597 861 451 1 909

Differens 2021 och 2020 215 500 52 0 0 0 0 0 0 0 0 767

Kommentar:
Övertiden har ökat med 767 tkr, motsvarande 67 % 
jan-mar 2021 jämfört med samma period 2020.

Övertiden har ökat med 293 tkr, motsvarande 18 % 
jan-mar 2021 jämfört med samma period 2019.

2021-04-12 12:08 1
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Kvalitetsberättelse 2020

Ärendebeskrivning 
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 
•hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits.
•vilka åtgärder som vidtagits. 
•vilka resultat som uppnåtts.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om kvalitetsberättelse 2020. 

Ärendet 
Redovisning av social- och arbetsmarknadsnämndens kvalitetsarbete under 2020.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Kvalitetsberättelse 2020
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Inledning 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 
2012. Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en 
kvalitetsberättelse, där det ska framgå:  

• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits 

• vilka åtgärder som vidtagits  
• vilka resultat som uppnåtts 

 

Kvalitetsarbetet under 2020  

Gemensamt 
Covid -19 
Tidigt 2020 drabbades världen av en pandemi, Covid-19. Ett stort arbete och 
fokus har varit att arbeta med smittskydd. Förvaltningens ledningsgrupp har 
haft täta och regelbundna möten. Rutiner har upprättats och reviderats, 
Länsgemensamma möten har inrättats samt införande av gemensamma 
inköp av skyddsutrustning i Sydnärke. Covid-19 ambassadörer har utbildats 
för att stötta och hjälpa framför allt ny personal och för att utföra 
egenkontroller. All personal har fått utbildning i smittskydd och 
hygienriktlinjer. 
Det har varit en relativt hög sjukfrånvaro till följd av de rekommendationer 
som beslutats på nationell nivå. Under hela semesterperioden lyckades vi att 
undvika att någon brukare smittades av Covid-19, vilket är ett mycket gott 
betyg till personalen och deras kunskaper om hygienriktlinjer. 
Som en direkt effekt av Covid-19 har dagverksamheter och dagcentraler, för 
äldre, stängt ner sina verksamheter för att skydda de som besöker 
verksamheterna. En del annat planerat arbete har fått stå åt sidan då den 
mesta tiden har lagts på att utbilda personal i smittskydd och att säkerställa 
att all personal har mycket goda kunskaper i vårdhygien. 
Många äldre, funktionshindrade och deras närstående har farit illa av 
pandemin. Bland annat har ensamhet och isolering ökat markant. 
Närstående som vårdar sina anhöriga har inte fått det stöd och den 
avlastning de behöver då dagverksamheterna varit stängda. Daglig 
verksamhet LSS har inte stängt sin verksamhet under året. En del brukare 
har, till följd av smittorisken, valt att inte delta i daglig verksamhet under 
pandemin. 
Under tidig vår kom den första smittan in på våra vårdboenden, innan 
besöksförbudet trädde i kraft. Trots att kunskapen var undermålig om 
viruset, så lyckades personalen isolera smittan till en enhet. 
Under sen höst/vinter har vi haft smittade, trots hygienåtgärder och andra 
åtgärder för att stoppa smittan. De allra flesta har tillfrisknat efter att ha varit 
sjuka. Resultat av smittspårning visar att majoriteten av personalen inte 
uppvisar några symtom. På grund av detta tog området ett beslut om 
ständigt visirbärande. 

Page 32 of 167



 
Datum 

2021-04-15 
      

      
Sida 

3(22) 
 

Även om flertalet av de boende har tillfrisknat har den medicinska 
vårdtyngden varit hög. Det har påverkat både omvårdnadspersonal och 
sjuksköterskor. Syrgasbehandling och vätskebehandling tillhör inte vanliga 
arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. All vår personal gick in i ett nytt år 
med en trötthet som kan ge framtida konsekvenser. 
Covid-19 har bidragit till att arbetslösheten har ökat och detta har lett till att 
fler personer i kommunen har blivit beroende av ekonomiskt bistånd över en 
längre tid, vilket i sin tur har lett till en ökad kostnad gällande utbetalning av 
ekonomiskt bistånd år 2020. På grund av Covid-19 har det uppstått 
svårigheter för vuxenenheten att erhålla sysselsättning/praktik för de 
personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Ytterligare har den ökade 
arbetslösheten i Sverige medfört en svårighet för bidragsberoende att få 
arbeten då konkurrensen om arbeten blivit större 
SFI har under år 2020 bedrivit distansundervisning. Detta kan på sikt leda 
till att det tar längre tid för personerna att erhålla ett jobb på 
arbetsmarknaden och därmed medföra att de är i behov av ekonomiskt 
bistånd under en längre tid. Under året har Arbetsförmedlingen tagit bort 
kravet på aktivitetsrapportering på grund av Covid-19. Det har medfört en 
svårighet i handläggningen av ekonomiskt bistånd då personerna inte har 
kunnat redovisa att de varit på sin aktivitet och följt sin genomförandeplan. 
Biståndshandläggarna har inte kunnat genomföra hembesök i lika stor 
utsträckning som tidigare för att minimera smittspridning.  
Det går inte att utröna ett tydligt samband mellan att barn- och 
familjeenheten har haft en ökning av antal ärenden och pandemin. Det som 
kan utrönas är att det förekommer psykisk ohälsa hos föräldrar till följd av 
rädsla för smitta.  
Det som ändå varit positivt i och med pandemin är att kunskapen om 
vårdhygien ökat väsentligt vilket bland annat har lett till att andra 
virussjukdomar knappt förekommit, till exempel vinterkräksjuka och den 
vanliga influensan. Kunskapen och användandet av digital teknik har ökat 
markant och allt fler använder den idag, till exempel digitala möten, vilket 
sparar en del tid. Även andra arbetssätt har varit nödvändiga att ta fram och 
en hel del nya tankar om verksamhetens utveckling har tagits fram. Att 
tänka i nya och andra banor för att lösa situationen har tvingats fram.  
 
Individ – och familjeomsorgen (IFO)   
Under 2019-2020 implementerades en ny forskningsbaserad metod, iRisk, 
för att göra risk- och skyddsintervjuer och bedömningar vid våld inom 
familjen. Hallsberg är inte längre med i forskningsprojektet då detta nu är 
avslutat, men screeningsinstrumenten har börjat användas. 
Under 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige men enheten har även 
tidigare synliggjort barnets behov och möjligheter att själva få berätta om 
sin situation i samband med anmälningar och utredningar 
Under våren 2020 har Familjeteamet bedrivit Tåget som är stödverksamhet 
för barn respektive tonåringar som lever i familjer med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa.  
På Familjeteamet genomförs även föräldrakursen Trygghetscirkeln som 
består av sju tillfällen där deltagarna diskuterar utifrån filmer. 
Trygghetscirkeln kan genomföras både genom fysiskt möte samt via Teams. 
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Familjeteamet har under 2020 börjat med ett mer strukturerat sätt att arbeta 
med föräldrastöd. Socialsekreterare har under våren bedrivit 
programinsatser i form av exempelvis Re-Pulse som är ett manualbaserat 
stöd för barnet/den unge att hantera känslor. 
Projektet samverkan IFO/skola (Samverkansteamet) startade under 2019 
med syfte att bland annat minska antalet elever med hög skolfrånvaro, 
arbeta intensivt med föräldrastöd under en period, gruppverksamhet och för 
att minska antalet anmälningar till socialtjänsten från skolan. Projektet har 
fortsatt under våren 2020. Dock har båda anställda familjebehandlare sagt 
upp sina tjänster utifrån att det är en otrygg anställningsform att arbeta i 
projekt. Det pågår nu en diskussion mellan bildningsförvaltningen och 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen om projektet ska fortlöpa samt 
gällande projektets fortsatta inriktning vid eventuell fortsättning under 
kommande år. 
 
Hemtjänsten 
Område hemtjänst arbetar vidare med att nå måluppfyllelse med 100 % för 
detaljerade och individanpassade genomförandeplaner skrivna i jagform. 
Redan vid välkomstsamtalet för ny brukare, där kontaktperson och 
eventuellt verksamhetsstödjare deltar, så efterfrågas brukarens individuella 
behov. All personal har fått utbildning i dokumentation och upprättande av 
individuella genomförandeplaner. 
En handlingsplan för Våld i nära relationer har upprättats för hela 
förvaltningen och i samarbete med Länsstyrelsen och kommer att 
implementeras i verksamheterna under 2021. 
Arbetet med Trygg hemgång, tillsammans med ett utredningsteam 
bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare, fortgår 
enligt plan. Syftet är att i princip alla brukare ska gå hem från sjukhus 
genom utskrivningsplanering och med stöd av Trygg hemgång. 
 

Vård- och omsorgsboende (VoBo) 
Efter ett tvåårigt projekt om vilket ledarskap som ska råda inom 
äldreomsorgen, är det beslutat och antaget, om en ledarorganisation med 
enhetschef och arbetsledare. Syftet är att via det nära ledarskapet, skapa rätt 
förutsättningar för våra medarbetare att arbeta utifrån bibehållet och 
oberoende för våra brukare, utifrån systematiskt kvalitetsarbete och ständiga 
förbättringar för kostnadseffektivt. Projektet har dock förlängts ett år för att 
kartlägga arbetsledarens mandat och ansvar. 
En punktprevalensmätning i Socialstyrelsens regi har utförts och visat på 
halvgoda resultat. Resultatet visade brister inom handhygien. Åtgärder är 
utförda och mätningen i egen regi har utförts med goda resultat. 

 
Verksamheten för funktionshinder (VFF) 
Vi har rekryterat nya stödpedagoger. Det betyder oerhört mycket för 
utveckling/implementering av vår verksamhetsmodell. 
Enheterna fortsätter att arbeta med SMART-mål (specifikt, mätbart, 
accepterat eller attraktivt, realistiskt, tidsatt) för alla brukare. Eftersom 
brukarkollegium är schemalagt, så kan alltid samtlig personal delta vid 
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dessa. Alla brukare har utförliga genomförandeplaner som också uppdateras 
två ggr/år. Funca-kartläggningar, som är ett verktyg för att synliggöra och 
arbeta med problemskapande beteenden, genomförs på ett flertal av våra 
brukare, där vi också samarbetar tillsammans med daglig verksamhet i de 
fall det är aktuellt. Ett effektivt verktyg som har varit till stor hjälp i olika 
situationer. Ett annat kartläggningsverktyg som används är Tidiga tecken. 
I början av året genomfördes ett samarbete med habiliteringen gällande 
teckenspråk.  
Även 2020 sökte förvaltningen statsbidrag som riktade sig till att införa eller 
höja habiliteringsersättningen för de brukare som deltar i daglig verksamhet. 
Bidraget har använts till att höja habiliteringsersättningen över hela året 
samt en engångsutbetalning i december månad. 
 

Arbetsmarknad och integration (AMI) 
Den största händelsen under året är att vi avslutar ESF-projektet All-in, som 
har varit igång sedan mars 2018. Vi kan med glädje konstatera att 
Hallsbergs kommun verkligen varit framgångsrika i projektet. Sammantaget 
har projektet fått ut 48 personer i arbete/studier, vilket visar på ett mycket 
gott resultat. Projektet kommer implementeras under våren i befintlig 
verksamhet. 
I vår legoverksamhet kan vi glädjande konstatera att vi gjort det bästa 
resultatet någonsin, trots en pandemi och ibland svårt med leveranser av 
material. Likaså har vårt Växthusprojekt gått med ökade intäkter detta år, 
men dock är det viktigaste att våra deltagare har varit delaktiga i detta 
projekt. 
Under året har vi påbörjat en utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi har arbetat fram ett kemikalieregister, som tidigare 
inte funnits, och gjort regelbundna skyddsronder vilket lett till förändringar i 
verksamheten. 
  

Internkontroll 
Förvaltningen och nämnden följer fastställda instruktioner för 
internkontrollen. Respektive enhet identifierar ett antal riskområden, osäkra 
processer eller moment och genomför en så kallad risk och 
väsentlighetsanalys. Samtliga enheters analyser sammanställs för 
genomgång i ledningsgrupp, varefter förvaltningen föreslår en 
internkontrollplan för kommande år till nämnden.  
 
Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: 
Verksamhetsspecifik 
Administration 
Ekonomi 
Personal 
 
Förvaltningen har totalt 22 kontrollmoment. Av dessa är samtliga utförda 
2020, med rapport om avvikelser inom 10 områden. Förslag på åtgärder har 
bland annat varit inom momentet: 
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• Narkotiska preparat hos brukare – under kvartal 1, 2 och 3 
upptäcktes att det fattades preparat hos brukare. Olika åtgärder 
vidtogs i de olika fallen, upprättande av rutin, införande av 
läkemedelsskåp och fortsatt kontroll. 

• Kontroller är inte utförda utifrån plan pga. av behov av en viktvagn 
som gick sönder. En sådan är nu inköpt. Plan för 2021 ska 
uppdateras senast 14 januari. 

• Att utredningar barn och unga, avslutas inom fyra månader. 
Avvikelser funna under kvartal samtliga fyra kvartal. Det inträffade 
har åtgärdats i samtliga fall. Sakkunnig följer detta regelbundet och 
ger extra stöd/planering för berörda 

 
 
Brukarenkäter 
Förvaltningen genomför årligen en brukarundersökning i samtliga enheter. 
Undersökningen genomförs i enkätform. Inom verksamheten för 
funktionshinder (bostäder med särskild service, daglig verksamhet, 
personlig assistans och socialpsykiatrin) delas den ut till alla brukare och på 
arbetsmarknads- och integrationsenheten till alla deltagare.  
Inom IFO erbjuds brukarenkäten till samtliga som besöker verksamheten 
under en tvåveckorsperiod. 
Äldreomsorgen genomför inte någon egen undersökning eftersom den 
nationella enkäten besvarar de parametrar som ska redovisas till nämnden. 
Inom bostad med särskild service och daglig verksamhet användes ett 
digitalt program som ökar brukarens delaktighet. Samtliga intervjuer 
genomförs av ett fåtal personer. 
Frågeställningarna rör hur nöjd man är med den hjälp man fått, 
tillgänglighet och delaktighet. Enkätsvaren redovisas till nämnden i 
samband med årsredovisningen, med fokus på de av nämnden uppsatta 
målområdena., men även i separata mer ingående redovisningar på 
nämndsammanträde. 
 
Enkäten består 15-16 frågor inom verksamheten för funktionshinder, 7 
frågor inom IFO och 14 frågor inom arbetsmarknad.  

Svarsfrekvensen var följande: 
IFO – 73 % 
Arbetsmarknadsenheten – 75 % 
Socialpsykiatrin – 84 % 
Personlig assistans – genomfördes inte 2020. 
Bostad med särskild service – 100 % 
Daglig verksamhet – 98 % 
 

Medarbetarenkät 
Under 2020 genomfördes en medarbetarenkät för alla personalgrupper utom 
chefer. Resultatet av enkäten har delgivits till respektive ansvarig chef. Chef 
och medarbetare har sedan gemensamt tagit fram två utvecklingsområden, 
med utgångspunkt i de sämsta resultaten, och upprättat handlingsplan för 
dessa utvecklingsområden. Diskussionerna har förts på arbetsplatsträffar. Page 36 of 167
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Sammanställningarna är inlämnade till förvaltningschef som i 
kommunledningsgruppen gemensamt tar del av resultaten tillsammans med 
övriga förvaltningschefer och personalchef.  

 
Tillsyn 
Arbetsmiljöverket genomförde 2020 revision på tre av våra verksamheter, 
särskilt boende, bostad med särskild service och arbetsmarknad- och 
integration. Två av tillsynerna är avslutade. I den tredje av tillsynerna har 
Arbetsmiljöverket begärt komplettering och förvaltningen väntar på beslut. 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört två tillsyner inom 
förvaltningen. Det har rört brister på boendet gällande matsituation och 
hygien samt tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och 
behandling till personer med covid-19 som bor på särskilda boenden för 
äldre Hallsbergs kommun. 
Samtliga ärende avslutades utan ytterligare åtgärder. 
  
Synpunkter och klagomål 
Förvaltningen har under 2020 tagit emot totalt 39 st. klagomål. Av dessa 
inkom 11 st. genom IVO, varav tre ärenden ledde till begäran om yttranden 
och handlingar till IVO. Två av klagomålen har varit pågående under mer än 
en månad. Ett av klagomålen har pågått under hela 2020. 
Synpunkter: 5 st. 
Förslag: 4 st. 
Beröm: 8 st. 
På varje inlämnad blankett kan flera kryss vara markerade. 
Enligt förvaltningens rutin för synpunktshantering lämnas alltid underlaget 
till enhets-/områdeschefen som ansvarar för att synpunkten handläggs och 
att återkoppling snarast lämnas till den som inkommit med synpunkten.  

 
 
Beslut och domar inom individ och familjeomsorgen 
Totalt antal fattade beslut inom vuxengruppen försörjningsstöd var 3601. 
Av dessa var 2094 gynnande beslut och 1507 var avslagsbeslut. 
Av de 1507 avslagsbesluten, överklagades 128 stycken till 
Förvaltningsrätten. Av de 128 överklagade besluten har det inkommit 74 
domar fram tills 210421 från Förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten ändrade nämndens beslut i ett av överklagandena. Detta 
innebär att, av de överklagade besluten har nämnden hittills fått svar i 57 % 
av överklagandena.   
Under 2020 genomfördes 20 st. utredningar jml. LVM (lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall) varav tre ledde till ansökan hos Förvaltningsrätten 
där ansökan bifölls. Det fattades även sju beslut om omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM. Av dessa beslut upphävdes fyra av 
individutskottet. 
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Beslut under 2020 inom barn- och familjeenheten 
Inom barn- och familjeenheten fattades totalt 1348 beslut, fördelat på barn 
och familj 965 st. och ungdom 361 st. Inom enheten för ensamkommande 
barn (EKB) fattades 22 beslut. 
Ansökningar till Förvaltningsrätten fördelades enligt följande: 
8 ansökningar enligt 2 § LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga) 
0 ansökan enligt 3 § LVU 
0 ansökan enligt 2 och 3 § LVU 
Av dessa meddelade Förvaltningsrätten bifall på samtliga ansökningar. 
 
Under 2020 gjordes 8 beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 2 
§§ LVU, av dessa beslutade social och arbetsmarknadsnämndens 
individutskott att ansöka om vård med stöd av 2 § LVU i samtliga ärenden. 
Ett av ärendena fattades beslutet i Förvaltningsrätten i början av 2021 

Former för rapportering  
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hållas informerad om 
förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Detta sker bland annat 
genom tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut.  
I förvaltningens årsplanering anges vid vilka sammanträden olika typer av 
rapporteringar ska ske. Internkontrollrapportering, liksom rapportering 
enligt brukarundersökningarna sker enligt särskilda rutiner.  
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Årshjul 2020 social- och arbetsmarknadsnämnden 
 

     
     
   
  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 
Ekonomisk rapport 
Attestförteckning 
Mål 2021 
Förvaltningsplan 2021 
Internkontrollplan 2021 
Brukarundersökningar 
Statistik IFO 
Delegationsordning 2021 
 

Februari 
Årsredovisning 2019 
Justering av budget 2020 
Ej verkställda beslut Q 4 
Internkontroll Q4 
Brukarundersökningar 
Statistik IFO 

 

November 
Ekonomisk rapport 
Redovisning av 
värdighetsgarantier 
Taxor och avgifter 2021 
Arbetsskador och tillbud Q3 
Statistik IFO 
Brukarundersökningar 

 

Mars 
Ekonomisk rapport 
Kvalitetsberättelse 
Patientsäkerhetsberättelse 
Arbetsskador och tillbud 
Dataskyddsombud – info 
Budgetbehov 
Statistik IFO 
 

 

28 oktober 
Ekonomisk rapport 
Mål och budget 2021-2023 
Brukarundersökningar 
Internkontroll Q3 
Dataskyddssamordnarrapport  
Ej verkställda beslut Q3 
Statistik IFO 

 
 

April 
Ekonomisk rapport 
Ej verkställda beslut Q1 
Tillägg till internkontroll 
Statistik IFO 

 

1 oktober 
Ekonomisk rapport 
Delårsrapport 
Statistik IFO 

 

Maj 
Ekonomisk rapport 
Tertialrapport 
Arbetsskador och tillbud Q1 
Internkontroll Q1 
Revidering av 
delegationsförteckning 
Statistik IFO 
 

 

Augusti 
Ekonomisk rapport 
Ej verkställda beslut Q2 
Brukarundersökningar 
Flerårsplan för budget 
Internkontroll Q2 
Arbetsskador och tillbud Q2 
Statistik IFO 
 

 
 

Juni 
Ekonomisk rapport 
Kompetensförsörjningsplan 
Revidering av riktlinjer: vård och 
omsorg, insatser barn- och 
familj 
Statistik IFO 
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Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011:9  
 
Lex Sarah  
Socialnämnden fastställde 2013 riktlinjer för förvaltningens och nämndens 
rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. 
Under 2020 rapporterades 10 Lex Sarah, varav en skickades till IVO, som 
efter kompletteringar bedömde att ärendet inte faller inom ramen för Lex 
Sarah. 
Rapporterna har berört:  
Brister i utförande av insats – brister i rättssäkerhet vid handläggning och 
genomförande. 
Brister i utförande av insats - brister i utförande av insats, insatser som 
utförts felaktigt eller inte alls. 
Brister i bemötande. 
Brister av annat slag.  
Övergrepp ekonomiskt. 

 
Statistik 
Hallsbergs kommun ingår i jämförelseprojekt avseende olika kvalitetsmått, 
som utgår från SKL:s jämförelseprojekt. Förvaltningen rapporterar årligen 
nyckeltal som tagits fram av RKA (Rådet för främjande av kommunala 
analyser), till Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Utöver detta ingår 
förvaltningen i Öppna jämförelser och ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” som rapporteras till och redovisas av Socialstyrelsen. 
 
KKIK 
Inom KKIK redovisas resultat inom några viktiga områden som bedöms 
vara av intressanta för allmänheten. Resultaten har ambitionen att beskriva 
kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  
KKiK använder ett stort antal mått för att mäta förvaltningens prestationer 
inom 14 områden. Syftet är bland annat att kommuner ska använda måtten 
som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med 
invånarna. Här redovisas mått som berör nämndens verksamhet för 2019 
och 2020. 

2020  2019
  
   

Väntetid särskilt boende, dagar   - 28 
   

Väntetid försörjningsstöd, dagar   9 10 
   
 
Personalkontinuitet i hemtjänsten   - 17 
(antal olika personal på 14 dagar) 
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Kvalitetsaspekter VoBo   - 44  
(andel av maxpoäng 100 %) 
 
Andelen brukare som är ganska/mycket   82 83  
nöjda med sitt VoBo (%)  
 
Andelen brukare som är ganska/mycket   92 92 
nöjda med sin hemtjänst (%) 
 
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjnings- 
stöd ett år efter avslutat f-stöd, andel (%)   58 86
  

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats (%)        - 84
  

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
En nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller 
särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får. I Hallsberg 
svarade 141 personer, (105 inom hemtjänst = 53,6 % och 36 inom SÄBO = 
34 %).  
 
Ordinärt boende 

 
Analys 
Andelen som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål ökar 
lite för varje år. Det har gjorts stora insatser för att informera om 
möjligheterna att framföra sina åsikter. Vi upplever ändå att brukarna vet 
vem de kan kontakta vid synpunkter, så det är lite osäkert hur de tolkar 
frågan.  

 

Page 41 of 167



 
Datum 

2021-04-15 
      

      
Sida 

12(22) 
 

 
Analys 
Om personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål är en fråga som lagts 
stor vikt vid och arbetats med under åren. Frågan om önskemål tas upp 
redan vid välkomstsamtalet och önskemål och åsikter ska tydliggöras i 
genomförandeplanerna. Det finns fortfarande utvecklingspotential där och 
arbetet med att utveckla och förbättra genomförandeplaner fortsätter.  

 

 
Analys 
Det är positivt att en så hög andel av brukarna är nöjda med hjälpens 
utförande och är viktigt för att de ska kunna känna sig trygga med 
hemtjänsten. Det är en viktig faktor och frågan har arbetats mycket med i 
hemtjänstgrupperna. Att meddela tillfälliga förändringar är inte alltid helt 
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enkelt av praktiska skäl, men i de fall det går lägger vi stor vikt vid att 
informera.  

 

 
Analys 
Äldre ska ha möjligheten att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt, utifrån 
det är det viktigt att de känner sig trygga i sitt hem med hjälp av hemtjänsten 
och har ett förtroende för personalen. Det kan göras genom att skapa 
förtroendefulla relationer, t ex genom att arbeta med kontaktmannaskap, 
vara lättillgängliga och skapa genomförandeplaner där brukarnas behov och 
önskemål framgår.  
Andelen som inte känner sig ensamma sticker ut för Hallsbergs del 
gentemot riket och länet. Man kan anta att dagcentralerna, som finns i fyra 
delar av kommunen, har en stor roll i det, då många har möjlighet att ta sig 
dit och få gemenskap med andra.  
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Analys 
Det har lagts stort fokus på att bemötandet gentemot brukarna alltid ska vara 
gott. En bemötandeplan för att bryta ner vad ett gott bemötande innebär har 
tagits fram. Andelen nöjda med bemötandet är hög, vilket kan tolkas som att 
arbetet gett resultat. Det är viktigt att brukaren upplever att de får ett gott 
bemötande så att de vill ta emot den hjälp de har behov av.  
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Vård- och omsorgsboende 
De flesta av enkäterna till våra äldre på vård- och omsorgsboenden är 
besvarade av närstående. Mätningen är utförd under mitten av mars till 
slutet av maj, det vill säga mitt under coronapandemin, vilket säkert är den 
största orsaken till det låga deltagandet. 
På grund av det låga deltagandet har resultatet en låg reliabilitet och därför 
kommer inte resultatet redovisas i siffror. De högsta parametrarna är för 
bemötande, lätt att få kontakt, känner förtroende och trygghet samt är nöjda 
med sitt boende. Det lägsta parametrarna är; besväras inte av ensamhet, 
träffa läkare, har de ska framföra synpunkter och klagomål, aktiviteter samt 
information vid förändringar. 
Området har utifrån resultat 2019 tagit fram förbättringar inom några av 
områden: 
Synpunkter och klagomål; verksamheten informerar boende och närstående 
vid inflyttning samt att alla klagomål som inkommer via telefon 
dokumenteras.  
Aktiviteter; det finns aktivitetsombud på varje boende som anordnar 
aktiviteter som ska utgå från de boendes önskemål samt 
genomförandeplanerna. Verksamheten har startat upp boenderåd med syfte 
att skapa delaktighet för boende ex att kunna vara med och påverka sin 
miljö. Resultat av att aktiviteter erbjuds varje dag, följs upp som 
egenkontroll varje månad, resultat för september månad var 73 %. 

 
Öppna jämförelser  
Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella 
aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med 
att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Öppna jämförelser kan 
användas som underlag för politiska beslut på olika nivåer och som underlag 
för kommuners och landstings förbättringsarbete. Öppna jämförelser finns 
inom följande områden: 
Social barn- och ungdomsvård  
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Ekonomiskt bistånd  
Motverka hemlöshet 
Missbruk- och beroendevård  
Funktionsnedsättning 
Socialpsykiatri 
Äldreomsorg  
Våld i nära relationer 
Kommunal hälso-och sjukvård 
Krisberedskap 
 
Hallsbergs kommun, socialförvaltningen deltog i Öppna jämförelser inom 
samtliga områden 2020 Publicering sker under första halvåret och baseras 
därför på underlag från 2019. 
Nedan visas delar av resultaten för jämförelserna inom barn- och 
ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, missbruk- och beroendevård samt stöd 
till personer med funktionsnedsättning. Hela sammanställningen finns att 
läsa på Socialstyrelsens hemsida under länken: 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser  
 
 
Barn- och ungdomsvård 
Helhetssyn och samordning 
Extern samverkan i enskilda ärenden Extern samverkan i 

enskilda ärenden  

Aktuell överenskommelse om samverkan med 
förskola 

Aktuell 
överenskommelse om 
samverkan med skola 

 Nej   Nej 
  Ja (2019)J  Ja (2019) 

 
Kunskapsbaserad verksamhet 
 

 

Standardiserade 
bedömningsmetoder 

Familjehemmens 
kompetensutveckling 
 

Användning standardiserade 
bedömningsinstrument: Föräldra-
förmåga 
 

Erbjuder grundläggande utbildning 
till familjehem (ett hem att växa i) 
 

Nej Ja 
Nej (2019) Ja (2019) 
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Missbruk och beroendevård 
Självbestämmande och integritet  

Brukarinflytande Kunskapsbaserad verksamhet 

Aktuell rutin – erbjuda enskild att ta 
med stödperson på möten 

Rekommenderas i Nationella 
riktlinjer. Minst en av 
manualbaserade rekommenderade 
insatser till personer med missbruk 
och beroende 

Nej Ja 
 

Nej (2019)   
Helhetssyn och samordning 
Aktuella överenskommelse om samverkan mellan missbruk- och 
beroendevården i regionen 

Nej 
Ja (2019) 

 
Ekonomiskt bistånd 
Indikatorer 
Kostnad per invånare 
för utbetalt ekonomiskt 
bistånd i kronor 

Kostnad per kommun-
/stadsdelsinvånare för 
utbetalt EB 2018, kr. 

 

585:-  (491:- 2018) 
 

Bakgrundsmått 
Låg inkomst Andel invånare (18-64 år) i 

kommunen/stadsdelen som 
har inkomst understigande 
60 % av medianinkomsten 
i riket för personer 18-64 
år.  

15.8 (22.8 2018) 
 

Arbetslösa utan 
ersättning 

Andel arbetslösa invånare 
18-64 år utan 
arbetslöshetsersättning i 
kommunen/ stadsdelen. 

3,5 (3,1 2018) 
 

 
 
Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 
Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning 
Aktuell rutin att pröva möjligheten 
till arbete eller praktikplats 

Aktuell rutin för samordning med 
äldreomsorgen 

Nej Ja 
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Stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning 
Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning 
Brukarinflytande på verksamhets nivå Intern samordning i enskilda 

ärenden 
Personligt ombud (PO) till personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Aktuell rutin för samordning med 
missbruk 

Nej Ja 
Ja (2019) Ja (2019) 

 
 
Systematiskt förbättringsarbete 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har i förvaltningsplanen 2020 
fokuserat på följande utvecklingsområden för förvaltningen: 
 

• Arbeta med funktionshinderområdets utmaningar 
Området har fortsatt flera utmaningar att arbeta med. Det kraftigt 
ökade antalet personer med beslut om daglig verksamhet, ökat antal 
med SFB beslut som väljer kommunen som utförare, en allt äldre 
grupp av brukare på våra gruppbostäder och yngre brukare med 
andra behov av insatser. 
 

• Arbeta för digitala lösningar 
Under år 2020 har arbetet med införande av digital e-tjänst 
orosanmälan avseende barn och unga påbörjats och arbetet kommer 
att slutföras under 2021. Arbete med införande av digital ansökan 
avseende ekonomiskt bistånd genom att installera en robot har 
påbörjats. Införandet kommer att slutföras under början av år 2021. 
E-tillsyn (tillsyn via kamera) har påbörjats och det finns nu tillgång 
till fyra kameror inom området, de har använts både på vård- och 
omsorgsboende och i ordinärt boende och har haft bra effekt. 
Så kallade hotellås är installerade på två vård- och omsorgsboenden. 
Det innebär att den boendes alltid har dörren låst och den boende har 
en egen digital nyckel som gör att dörren låses upp när den boende 
tar i handtaget. Detta är en kvalitetshöjning och en 
trygghetsskapande faktor för de boende då det finns personer på 
demensenheter och som ibland går in i fel lägenhet. 

• Arbeta med lokalförsörjning 
Förvaltningen har representerat i den kommungemensamma 
lokalförsörjningsgruppen. Gruppen har arbetat med 
behovssammanställning från förvaltningarna samt 
prioriteringsordning. 

 
• Kompetensförsörjning 

Webbutbildningar enligt utbildningsplan pågår, som t ex palliativ 
vård, demensutbildning, hygienriktlinjer osv. Ett stort 
utbildningspaket utifrån basala hygienrutiner har pågått under hela 
året. En undersköterska har gått YH-utbildning inom palliativ vård 
och planering för hur den kompetensen ska användas pågår. 
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Serviceassistentutbildningen avslutades den 12 juni för åtta 
individer. Fem av dessa hade extratjänst och tre hade 
introduktionsjobb. Av dessa är tre individer kvar inom vården på 
extratjänster. Ytterligare tre individer fick sommarvikariat och 
extratimmar. Som en extra sommarjobbssatsning fick sex individer 
ett nystartsjobb under perioden 4 maj till 31 augusti. 
En arbetsgrupp för kompetensförsörjning har arbetat under året. Det 
är ett pågående och mycket viktigt arbete att trygga 
kompetensförsörjningen. Under 2021 kommer ett delprojekt i 
projektet Nära vård omfatta kompetensförsörjning för de flesta 
befattningar inom vården. Det kommer att ske på samma sätt inom 
hela länet. Projektet ska vara klart till sommaren 2022. 
Ett projekt att utveckla demensvården har startats upp inom 
äldreomsorgen i syfte att skapa ett demenscentrum där kunskapen 
om demensvård och demenssjukdomar är hög. Bland annat har en 
kompetenstrappa skapats för all omvårdnadspersonal och utbildning 
till BPSD ombud (Beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom) har påbörjats. 
Under år 2020 har medarbetarna på vuxenenheten erhållit juridisk 
handledning för att utöka den juridiska kompetensen bland 
socialsekreterare och biståndshandläggarna. Detta har medfört en 
högre rättssäkerhet i handläggningen.  

• Rekrytering av personal 
Under 2020 genomfördes ett arbete med att skapa en 
kompetensförsörjningsplan inom förvaltningen, tillsammans med 
HR avdelningen. 

• Arbeta med att implementera heltid som norm inom förvaltningen 
Område hemtjänst har, efter Kommunfullmäktiges beslut om heltid 
som norm, ökat arbetstiden med motsvarande drygt 17 årsarbetare 
och området har nu drygt 75 % heltidsanställda. Det innebär att 
delmålet, 60 % ska vara anställda på heltid, har uppnåtts. 

Verksamheten inom vård och omsorgsboende har ökat arbetstiden 
med motsvarande drygt 7 årsarbetare och området har nu 61 % 
heltidsanställda. Det innebär att delmålet att 60 % ska vara anställda 
på heltid, har uppnåtts. Ett stort arbete pågår med schemaläggning 
för att kunna använda mertiden där den behövs i verksamheten. 

• Minska sjukfrånvaro 
Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att 
aktualisera de rutiner som är framtagna för minskad frånvaro. 
Arbetet med att följa upp medarbetarens frånvaro med 
rehabiliteringssamtal/handlingsplan har stärkts och en minskning av 
sjuktalen kunde ses under 2019 och i början av 2020. All personal 
har, trots pandemin, fått semester enligt planering. 
 

• Bibehålla försörjningsstödet på en låg nivå genom en tydlig 
arbetslinje 
Under året 2020 var det vanligaste försörjningshindret för de 
personer som uppbar ekonomiskt bistånd arbetslösa utan ersättning, 
sjukskrivna utan sjukpenning och arbetslösa med otillräcklig Page 49 of 167
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ersättning. Den största andelen hushåll som ansökte om ekonomiskt 
bistånd var ensamhushåll. Detta är en bidragande faktor till att 
utbetalning av det ekonomiska biståndet har ökat då den största 
andelen av det utbetalda ekonomiska biståndet under år 2020 har 
betalats ut till ensamhushållen. 
Hallsbergs kommun har flertalet flerbarnsfamiljer där 
förälder/föräldrarna är långt ifrån arbetsmarknaden och som erhåller 
en betydande summa ekonomiskt bistånd varje månad. Flertalet av 
dessa familjer har en låg eller ingen ersättning alls från andra 
myndigheter och de flesta av dessa personer är även 
långtidssjukskrivna nyanlända och saknar därför rätten till 
sjukersättning från Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar 
inte aktivt med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att dessa 
personer sannolikt inte kommer att få ett arbete i närtid och i en del 
fall inte innan pensionsåldern. Detta påverkar storleken på det 
ekonomiska biståndet över tid. 
En annan bidragande faktor till den ökade utbetalningen av 
ekonomiskt bistånd har varit de som ankommer till Sverige på 
anknytning till exempelvis ensamkommande barn. Dessa personer 
kan få vänta på sin försäkringstillhörighet i flera månader och blir 
under denna period i behov av ekonomiskt bistånd som täcker 
exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag. Kommunen kan endast 
återsöka om utbetalda bidrag för de personer som har 
försäkringstillhörighet, vilket innebär att kommunen går miste om 
dessa medel som efter lång handläggningstid betalas ut till dem som 
väntar på försäkringstillhörighet. 

• Planera det nya äldreboendet 
Planering inför det nya vårdboendet har startats upp med kravprofil 
för välfärdsdigitalisering samt planering av inköp av nya möbler 
med hjälp av arkitektföretaget Marge. Efter inlämnat intresse från 
Hallsbergs invånare lämnades många förslag på namn. Det nya vård 
och omsorgsboendet ska heta Blomsterängen. 

• Översyn av placeringar för såväl barn som vuxna. 
Barn- och familjeenheten och vuxenenheten har ett uppdrag att se 
över alla placeringar inom enheten och det är ett arbete som är 
fortgående.  

• Arbetsmarknad och integration 
Efter att områdeschefen för AMI (arbetsmarknad och integration) 
slutade sin tjänst i Hallsbergs kommun, inleddes en utredning av 
organisationen. IFO chefen hade ansvaret för AMI under stora delar 
av 2020 med uppdraget att upprätthålla arbetet på AMI. Utredningen 
är ännu inte färdigställd för beslutsfattande. 
 
 

Risker 
• Förvaltningen har stora utmaningar i att nå målet budget i balans, vi 

fortsätter med det effektiviseringsarbete som påbörjats. 

• Digitaliseringen kommer att kräva en annan kategori personal för att 
kunna administrera de digitala systemen, sköta dem och utbilda Page 50 of 167
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annan personal i systemen. Digitala system kommer att underlätta 
arbetet om personal kan koncentrera sina insatser till de 
kvalificerade uppgifter som en mänsklig resurs måste utföra. 
Brukarnas självständighet och oberoende kan stärkas genom digitala 
tjänster, till exempel läkemedelsrobot, handling, digital tillsyn med 
mera. 

• På flera enheter är det en utmaning att komma tillrätta med och 
utröna orsakerna till den höga korttidsfrånvaron. En annan utmaning 
är att arbeta med mer verksamhetsbaserade hälsosamma scheman 
och att få medarbetare att vilja arbeta heltid, vilket de behöver göra 
om den enorma ökningen av personalbehov ska kunna mötas. 
Scheman och deltidsarbete har en stark kultur i Sverige och det är en 
stor utmaning att kunna vända det. 

• En av de stora utmaningarna för barn- och familjeenheten är att 
enheten har en förhållandevis ung arbetsgrupp med flera 
nyutexaminerade socionomer och de behöver extra stöd i sitt arbete. 
Mycket tid går åt till att introducera nya medarbetare. IFO har en 
fungerande och omfattande introduktion som behöver fortsätta och 
utvecklas vid behov. Själva hantverket finns det inga genvägar till, 
det tar flera år innan medarbetarna kommer upp i full kapacitet. 

• Samverkan mellan Familjeteamet och Öppenvården Stegen behöver 
byggas upp ytterligare för att barn till föräldrar som går på 
Öppenvården Stegen ska kunna fångas upp och för att ungdomar ska 
kunna få stöd och behandling för sitt missbruk. 

• Våra gruppboenden står inför stora utmaningar framöver. 
På kort sikt är utmaningarna att behoven på boendena ökat i och med 
äldre brukare med mer omsorgsbehov samt att personalbehoven idag 
är större då vi arbetar mera individanpassat än tidigare. 
På längre sikt så ser vi att vi får brukare med en helt annan 
diagnosproblematik. De neuropsykiatriska diagnoserna ökar där det 
kan vara väldigt högfungerande brukare men med komplex 
problematik men också brukare med intellektuella 
funktionsnedsättningar där det också finns annan problematik som 
t.ex. missbruk. Det ställer höga krav på oss som personal att 
tillgodogöra oss utbildning och kompetens för att kunna bemöta 
framtidens behov hos brukare. 

• Antalet beviljade beslut om insatsen daglig verksamhet jml. LSS 
fortsätter att öka. Detta medför behov av nya verksamheter.  

• Arbetsmarknads- och integrationsenheten  
Flyktingmottagandet har kraftigt sjunkit vilket har inneburit att: 
- Arbetsmarknadsenheten arbeta har påverkats kraftigt av både AF:s 
omorganisation och av den rådande pandemin. 
- SFI har under år 2020 bedrivit distansundervisning. Detta kan på 
sikt leda till att det tar längre tid för individer att erhålla ett jobb på 
arbetsmarknaden och därmed medföra att de är i behov av 
ekonomiskt bistånd under en längre tid. Det har visat sig att många 
som läser på SFI har svårt att tillgodogöra sig undervisning på 
distans. 
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Sida 

22(22) 
 

• Rekrytera, behålla och kompetensutveckla den personal som vi 
behöver inom våra olika områden är ytterligare en utmaning.  

• En annan utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för 
brukarna så att fokus ligger på individens behov. Arbetsmetoder 
behöver ses över och bland annat är en lagstadgad omsorgskontakt i 
hemtjänsten nu ute på remiss. Om det förslaget går igenom är det 
mycket positivt för de som har hemtjänst och en utmaning för 
verksamheten att leva upp till. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/59 

Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda 
beslut kvartal 1 2021

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
redovisningen av ej verkställda beslut.

Ärendet 
För kvartal 1, 2021 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 7 beslut att rapportera till 
IVO som ej verkställts inom tre månader. 
Tre av besluten avser SoL 4:1, insats av kontaktperson. I dessa tre ärenden har brukaren tackat nej 
efter matchning av kontaktperson eller velat avvakta, samt där det varit svårigheter med tillsättande 
av kontaktperson. 
Fyra av besluten avser LSS 9§ 4, insats av kontaktperson som inte har verkställts på grund av 
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare).  I ett ärende tackade uppdragstagaren nej 
efter matchningsmöte på grund av att hen ansåg att ersättningen var för låg. Berörd brukare har 
matchas med annan uppdragstagare och avtal planeras att upprättas. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/28 

Statistik individ- och familjeomsorgen mars 2021

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen för mars 2021. 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 mars 2021.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen mars 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Statistik IFO jan-mars 2021

Statistik jan-dec 2020

Statistik IFO mars-dec 2019

Statistik IFO jan-feb 2019

Page 56 of 167



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 179 182 184 545

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 33 33 91

Anmälningar vuxen 13 21 18 52

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 2 7
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 6 20

Anmälningar 78 112 115 305

Inledda utredningar 28 28 31 87

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 30 86

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

Orsak oro för barn och ungdom 43 58 47 148

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 29 75

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 11 27

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 10 12

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 5 8

Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 13 35
Hur inkom anmälan?
Anhörig 9 9 12 30
Anonym 6 11 9 26
Den enskilde 0 1 2 3
Domstol 0 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 9 21
God man/förvaltare 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 1 1
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 2 3
Migrationsverket 0 0 1 1
Polis 19 18 28 65
Privatperson 0 4 0 4
Sjukvården 13 13 9 35
Skola/förskola 7 20 20 47
Åklagare 0 0 1 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 21 68
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2020 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 218 222 215 224 201 201 213 212 224 204 197 178 2509

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 43 22 28 29 30 42 35 24 29 26 28 35 371

Anmälningar vuxen 17 16 13 22 16 11 12 13 28 22 14 9 193

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 8 7 4 3 2 2 10 8 7 1 6 64
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 16 6 5 4 15 10 7 15 5 9 6 106

Anmälningar 116 111 129 97 89 109 77 96 95 98 84 126 1227

Inledda utredningar 37 32 27 22 21 22 18 36 29 31 38 31 344

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 63 72 80 79 84 41 35 15 5 6 8 23 511

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 61 48 60 50 41 72 49 57 39 31 24 70 602

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 15 20 21 12 28 18 8 13 28 25 21 17 226

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 18 18 24 10 4 5 11 13 15 17 6 3 144

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 9 9 8 7 4 2 0 0 0 1 6 7 53

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 2 1 5 8 16

Orsak oro för barn och ungdom – våld 13 16 16 18 12 12 9 13 11 23 22 21 186
Hur inkom anmälan?
Anhörig 8 7 5 3 9 21 14 9 7 12 2 11 108
Anonym 11 6 10 3 1 2 13 6 1 13 6 2 74
Den enskilde 0 1 1 3 0 6 0 3 1 3 4 1 23
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 11 11 7 3 6 8 6 0 12 6 5 16 91
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 2 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 12
Migrationsverket 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Polis 16 23 36 17 26 16 14 19 24 20 14 13 238
Privatperson 6 1 1 9 8 5 0 0 1 3 6 0 40
Sjukvården 23 16 19 12 9 9 9 18 4 10 17 18 164
Skola/förskola 24 25 36 21 18 26 0 13 28 21 26 41 279
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 13 19 14 22 10 16 21 21 17 10 4 21 188
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2019 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 149 163 175 177 173 169 171 175 182 201 1735

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 47 28 32 37 31 30 33 40 50 35 363

Anmälningar vuxen 23 21 23 11 3 6 22 9 15 16 149

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 3 7 8 3 1 8 7 6 4 53
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 11 9 19 9 7 3 6 9 15 9 97

Anmälningar 97 115 81 103 72 84 72 95 108 96 923

Inledda utredningar 40 47 31 23 22 28 29 33 39 38 330

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 79 73 69 117 114 71 60 51 47 57 738

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 47 35 46 40 53 29 37 53 39 379

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 12 11 14 5 6 11 22 27 27 135

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 14 18 23 14 8 9 18 14 8 126

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 7 4 9 6 0 8 2 1 2 39

Orsak oro för barn och ungdom – våld 35 13 11 7 17 15 16 13 20 147
Hur inkom anmälan?
Anhörig 10 7 9 2 9 5 3 1 5 51
Annan kommun 4 6 10 22 42
Anonym 4 2 4 4 4 6 0 1 7 32
Den enskilde 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 14 3 9 8 11 7 7 6 7 72
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HVB/famlljehem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 0 0 7 0 3 0 0 11
Migrationsverket 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
Polis 23 10 21 12 16 11 12 25 24 154
Privatperson 3 2 2 2 2 0 4 6 0 21
Sjukvården 8 13 14 16 4 12 21 14 17 119
Skola/förskola 45 38 21 1 12 21 33 32 26 229
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 0 0 13 4 16 10 12 23 8 86
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2019 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad. 

Vuxna I Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug I Sept 0kt Nov Dec S:a 
Ansökningar ek. bistånd (nyansökan) 54 39 93 

Inledda utredningar Sol 11:1 Ekonomi 54 31 85 

Avslutade utredningar Sol 11:1 Ekonomi 31 21 52 

Anmälningar vuxen 19 13 32 

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 12 6 18 

Inledda utredningar Sol 11:1 Vuxen 12 9 21 

Avslutade utredningar Sol 11:1 Vuxen 4 12 16 

Barn- och unga Jan I Feb Mars l April I Maj Juni Juli Aug Sept 0kt _Nov. Dec S:a 
Ansökningar 7 11 18 

Anmälningar 93 90 183 

Inledda utredningar 36 39 75 

Avslutade utredningar 18 13 31 

Antal utredningar med 90 dgr utredn.tid 61 59 120 

Sida 1 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/65 

Svar till revisorerna

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020 gällande Samverkan kring barn 
och unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen att skickas till revisorerna i Hallsbergs 
kommun.

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

Ärendet 
En övergripande samverkansplan för att arbeta med barn i riskzon håller på att arbetas fram mellan 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen. Ett arbete har påbörjats inom 
projektet Tidiga och samlade insatser för barn och unga (TSI). I det pågående TSI-projektet finns 
forum för gemensamma utbildningar och samverkansdagar för båda förvaltningarna. Ansökan 
(21/SAN/107) till sociala investeringsfonden, om samverkansteamet, är också ett led i samverkan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Svar till revisorerna

Revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara illa.

Missiv från revisorerna
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Innehällsförteckning

Samnmnhümng

Rekonunendafioner

[Mednmg

Bakgrund

Syfte och revisionsfrägor

Revisionskriterier

Avgrähsning

hAetod

Iaküageßerod1bedönufingar

Revisionsfräga 1: Strukturer och riktlinjer för samverkan pä övergripande nivä

Socialstyrelsens vägledning för barn i behov av insatser frän flera aktörer

laküageßer

Handlingsplan för samverkan

Samverkansprojekt

Bildningsnämnden

Social— och arbetsmarknadsnämnden

Bedümnhg

Revisionsfräga 2: Riktlinjer för samverkan pä individnivä

Socialstyrelsens vägledning för barn i behov av insatser frän flera aktörer

lakfiageßer

Bedünnhg

Revisionsfräga 3: Analyser av behov av tidiga insatser

Iaküageßer

Bedömnmg

Revisionsfräga 4: Uppföljning av resultat inom ramen för samverkan

Iakfiageßer

Bedönwfing

Revisionell bedömning

Rekonnnendafioner

Bedömningar utifrän revisionsfrägor

Bilagor

10

10

10

11

11

11

12

12

12

12

14

14

15

17
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Sammanfattning
PWC har pä uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Hallsbergs kommun
genomfört en granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara

illa.

Vär bedömning är att Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden till

viss del säkerställer en ändamälsenlig samverkan kring barn och unga som riskerar att

fara illa. Vär sarhlade bedömning baseras pä bedömningarna av de tre revisionsfrägorna

i granskning. Motivering till bedömningen framgär' av respektive revisionsfräga under

separate avsnitt i rapporten.

Utifrän socialstyrelsens vägledning för samverkan bedömer vi att till viss del finns en

styrning mot samverkan, men det saknas en struktur och samsyn. Det finns kunskapsstöd

som visar att skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vera stödjande för verksamheten

och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur för barn som behöver insatser frän flera

verksamheter. De riktlinjer för samverkan som finns pä övergripande nivä i Hallsbergs

kommun bedöms vera i begränsad utsträckning, och vetskap och arbete utifrän sagda

riktlinjer saknas. Vi konstaterar att det saknas forum för dialog avseende samverkan, pä

bäde övergripande nivä och pä individnivä. | de fall där samverkan fungerar väl framhälls

det att det i mäth och mycket är personbundet och inte bygger pä etablerade strukturer

för samverkan.
'

Vidare bedömer vi att det inom ramen för samverkan saknas analys av resultat samt

saknas forum och struktur för uppföljning av samverkansarbetet. Det bedöms saknas

analyser av behov av tidiga insatser riktade till barn som riskerar att fara illa inom ramen

för samverkan. Det har genomförts analyser inom enskilda verksamheter som lett till

ätgärder, säsom samverkansprojekt, men det har varit en brist av analys i sahwerkan

med övriga involverade parter. Vi bedömer ocksä att det finns en diskrepans mellan

uppfattningen av förvaltningens egna uppdrag, respektive den andre förvaltningens

grunduppdrag hos bäda förvaltningarna.

Rekommendationer
Utifrän genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till Bildningsnämnden

och Social- och arbetsmarknadsnämnden:

. Tydliggöra det gemensamma uppdraget och mälen samt skapa en samsyn kring de

enskilda parternas uppdrag och förväntningar pä varandra.

. Anta gemensamma riktlinjer för samverkan pä övergripande nivä samt pä individnivä.

. Lyfta gemensamma samverkansprojekt i bäda nämnderna till beslut och uppföljning.

. Skapa forum för samverkan där utveckling och analys fär utrymme i syfte att

gemensamt firma lösningar för att förebygga att barn far illa.

. Skapa en gemensam syn och förstäelse för hur de ska arbete med samtycke frän

värdnadshavare, i syfte att underlätta samverkan pä individnivä.
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Inledning
Bakgrund
Att inte upptäcka barn och unga som riskerar att fara illa orsakar mycket lidande och kan

komme att bli väldigt kostsamt.

För att lyckas med tidiga insatser riktade till barn och unga som riskerar att fara illä krävs

ett nära samarbete mellan skolan och socialtjänsten och de behöver ha uppbyggda

kontaktvägar till-andre väsentliga aktörer säsom Regionens verksamheter som riktar sig

till mälgruppen.

Myndigheter har en allmän |agstadgad skyldighet att samverka enligt 8 @

förvaltningslagen. När det gäller frägor som rör barn och unga som far illa eller riskerar

att fara illa finns även en särskild skyldighet att samverka. Detta regleras i lagstiftning för

polis, förskola och skola (skollag), socialtjänst (socialtjänstlag) samt hälso- och sjukvärd.

Leg om samverkan gäller även enskilt bedriven sjukvärd, förskola, skola och

skolbarnomsorg.

| en fungerande samverkan är det bland annat av stor vikt att det i kommunen finns

fungerande rutiner för anmälan av oro till socialtjänsten, rutiner för utredning av barn som
misstänks fara illa och tillgäng till insatser för att möta ham, unga och familjer i behov av

stöd. En framgängsrik samverkan kräver struktur i form av tydlig arbetsfördelning och

rutiner för samverkan.

Revisorerna har utifrän en bedömning av risk och väsentlighet beslutat att göra en

fördjupad granskning av kommunens samverkan kring ham och ungdomar som riskerar

att fara illa.

Syfte och revisionsfrägor
Granskningens syfte är att bedöma om Bildningsnämnden och Social- och

arbetsmarknadsnämnden säkerställer en ändamälsenlig samverkan för barn och unga

som riskerar att fara illa.

Följande revisionsfrägor används för att svara met syftet:

. Finns det tillräckliga strukturer och riktlinjer för samverkan pä övergripande nivä

mellan aktörer inom kommunen?
. Finns det fastställda riktlinjer för hur samverkan ska ske pä individnivä?

Görs det inom ramen för samverkan analyser av behov av tidiga insatser riktade till

barn som riskerar att fara illa? Her det utifrän gjorda analyser vidtagits ätgärder?

. Följs resultatet av arbetet inom omrädet upp?

Revisionskriterier
Revisionskriterierna utgörs av förvaltningslagen 8 @, socialtjänstlagen 5 kap 1aä och

skollagen 29 kap 13 @ samt Socialstyrelsens vägledning om barn i behov av insatser frän

flera aktörer. Kan även finnas vissa av fullmäktige fastslagna mäl/planer/direktiv vilka

utgör revisionskriterier.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att gälla barn som finns inom grundskolans verksamhet F-6.
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Metod
Granskning av rutiner och riktlinjer som rör samverkan pä övergripande nivä samt pä
individnivä.

Totalt har fern intervjuer genomförts med:

förvaltningschef barn— och utbildningsförvaltningen

förvaltningschef socialförvaltningen

ordförande Social- och arbetsmarknadsnämnden
omrädeschef individ- och familjeomsorgen
handläggare vid socialtjänsten

ett urval av rektorer, grundskola och förskola (gruppintervju)
representanter frän elevhälsan; skolsjuksköterska, psykolog, kurator samt
specialpedagog (gruppintervju).

Intervjuerna genomförs bäde som gruppintervjuer och enskilda via telefon eller Google
meet/videokonferens.

lntervjupersonerna har fätt möjlighet att faktagranska rapporten.
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Iakttagelser och bedömningar
Revisionsfräga 1: Strukturer och riktlinjer för samverkan pä övergripande
nivä

‚

Socialstyrelsens vägledning för barn ibehov av insatser frän flera aktörer’

Olika insatser frän olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn och unga som far illa

eller riskerar att fara illa. För barnet och familjen är det viktigt att fä rätt insatser i rätt tid

utifrän en helhetssyn pä barnets situation och behov samt att samverkan sker när insatser

ges frän olika instanser samtidigt. Det är socialtjänstens ansvar för att ham och unga som
far illa fär stöd och skydd. För att socialtjänsten ska kunna ta detta ansvar finns en

anmälnings— och uppgiftsskyldighet? Denna skyldighet gäller blend annat myndigheter

vars verksamhet berör barn och unga. Den 1 juli 2003 infördes en hänvisning till

skyldigheten i skollagen, hälso- och sjukvärdslagen, polislagen och andre lager? För att

kunnä leva upp till anmälnings- och uppgiftsskyldigheten behöver berörda myndigheter

ha kunskap om den, Iiksom fungerande rutiner för kontakte-n med socialtjänsten.

Samtidigt mäste man komma ihäg att avsikten med de nya bestämmelserna om
samverkan sträcker sig Iängre än sä. En god samverkan förutsätter blend annat tydliga

mäl och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning. Det kräver kunskap om och förstäelse för

varandras uppdrag och begrepp. Behovet av samverkan med andre aktörer behöver

identifieras under hela processen frän att ett barns behov av insatser har upptäckts tills

det är dags för uppföljning av respektive verksamhet inom socialtjänst, hälso- och

sjukvärd och skola.

För att en framgängsrik samverkan ska utformas och upprätthällas, behövs styrning,

struktur och samsyn. Dessa tre delomräden kan brytas ner i nägra omräden: förankring,

harmonierande-regelverk, tydlig mälformulering, tillräckligt med resurser, ändamälsenlig

organisation och dokumentation, gemensamt synsätt, förstäelse för varandras begrepp

samt god kunskap om det man samverkar kring och om varandra. Vid upphandling av

tjänster som berör barns hälsa och utveckling är det viktigt att ha med
samverkansaspekter som en parameter. Det finns kunskapsstöd om hur samverkan ska

byggas för att bli framgéngsrik. Utifrän dagens kunskapsläge enges nägra viktiga krav pä

ett sädant utvecklingsarbete:

bygg upp en god samverkanskompetens i organisationen

identifiera de aspekter som underlättar samverkan (i det aktuelle sammanhanget)

planera för att understödja dessa aspekter

identifiera de aspekter som försvärar samverkan (i det aktuelle sammanhanget)

planera för att motverka dessa aspekter

följ utvecklingen löpande.

1 Samverka för barns bästa - en vägledning om barns behov av insatser frän flera aktörer. Socialstyrelsen.

ISBN: 978-91—7555—081—7.
2 12 14 kap. 1 @ andre respektive fiärde stycket socialtjänstlagen.
3 3 1 kap 28 @ Skol L; 2f @ andra st. HSL; 2 kap. 2 @ tredje stycket LYHS; 3 @ andre stycket PolisL; 3 @ fjärde

stycket tandvärdslagen (19852125); 5 @ tredje stycket lagen (1974203) om kriminalvärd i anstalt; 27 5 lagen

(1976371) om behandling av häktade och anhällna m.fl.; 14a @ lagen (1991 :1 137) om rättspsykiatrisk

undersökning.
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Det finns kunskapsstöd som visar att skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vara
stödjande för verksamheten och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur för barn
som behöver insatser frän flera verksamheter. Det är viktigt att avtalen har en tydligt

definierad mälgrupp, tydliga mél, uppföljning och utvärdering samt brukarfokus. Det finns
ocksä kunskapsstöd som visar att samverkan som utvecklas tillsammans med ett

systematiskt arbetssätt ger positive och snabbare resultat för barnen. Det finns stöd för
att samverkan kan ge de samverkande aktörerna en tydligare bild av mälgruppen och
dess behov och därmed kan behoven upptäckas och insatserna sättas in tidigt.

Iakttage/ser

Handlingsplanför samverkan

Bildningsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en
handlingsplan för samverkan avseende gemensamma anmälnings— och
utredningsärenden och förebyggande arbete“. Handlingsplanen är daterad 2015-11—27,
och fastställer blend annat att:

1. När förskoIa/skola ämnar göra en anmälan enligt SOL 14:1 kommer socialtjänsten i de
flesta fall ut till verksamheten för ett gemensamt möte med föräldrarna.

2. Är förskoIa/skola osäker pä om det finns anledning att göra en anmälan aller inte, sä
kan ärendet konsulteras namnlöst med socialtjänsten.

3. I de fall socialtjänsten skickar BBiC-konsuItationsdokument till förskola/skolan gär
dessa via förskolechef/rektor till ansvarig pedagog.

4. | de fall det behövs en samordning av insatser kring barn/elever ska förskoIa/skola
använda sig av möjligheten att kalla till SIP (samordnad individuell plan).

5. Barn- och elevhälsan och Socialtjänsten (Bam och familj) träffas gemensamt 299r/är,
i början av varje skoltermin, för att samverka kring förebyggande arbete. Chef för
Barn- och elevhälsan bjuder in till träffarna.

6. Handlingsplanen revideras ärligen vid gemensam samverkansträff i början av
höstterminen.

Inom ramen för granskning framkommer att handlingsplanen är under revidering, vid

tillfället för granskningen.5 Det har clock tidigare inte skett en ärlig revidering (punkt 6) vid

gemensamma samverkansträffar utifrän avtalet aller att gemensamma träffar sker enligt

handlingsplanen (punkt 5). Vid intervju med förvaltningspersonal vid de bäda
förvaltningarna framkommer att handlingsplanen inte är ett dokument som används i den
operativa verksamheten‚ och det skiljer sig ät om man som medarbetare känner till dess
existens.

Samverkansprojekt

'

Bildnings— och social— och arbetsmarknadsförvaltningen har vid granskningens
genomförande tvä samverkansprojekt, varav ett aktivt: Ökad samverkan för insatser fra“n

4 Handlingsplan för samverkan mellan Bildningsförvaltningen och Social— och arbetsmarknadsförvaltningen
avseende gemensamma anmälnings— och utredningsärenden och förebyggande arbete. Hallsbergs
kommun. 2015-11-27.
5 augusti 2020.
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familjeteamet samt Tidiga Samordnade Insatser (TSI), ett regeringsuppdrag till Skolverket

och Socialstyrelsen.

Samverkansprojektet Ökad samverkan för insatser fra°n familjeteamet omfattar tvä

heltidstjänster under tvä ärs tid av familjepedagoger. Projektet är ansökt av social- och

arbetsmarknadsförvaltningen via Hallsbergs kommuns sociala investeringsprojekt, för att

arbeta med en ökad samverkan med bildningsförvaltningen. Syftet med
familjepedagogernas arbete var att arbeta förebyggande för att kunna ge ett tidigt stöd till

ham/unga och föräldrar i samverkan med skolan. Kommunstyrelsen fastställde 2018-09-

04 ansökan. Kommunstyrelsen skriver i sitt beslut6 att “Kommunstyrelsen vill päpeka

vikten av att detta projekt ger den samverkan som beskrivs i handlingen mellan Social-

och arbetsmarknadsnämnden/förvaltningen och Bi!dningsnämnden/förvaltningen. l

samband med att en styrgrupp ska bildas ska arbetsbeskrivningen tydliggöras samt även

pä vilket sätt man under tid kammer delge Kommunstyrelsens uppföljning”. Vid intervjuer

framkommer att styrgruppen för projektet har fungerat som ett forum för samverkan inom

ramen för projektet.

Projektet fokuserade pä en högstadieskola, där familjepedagogerna och

specialpedagoger skulle arbeta tillsammans med elever med hög fränvaro. Vid tillfället för

granskningen är projektet satt pä paus, dä de bäda familjepedagogerna valt att avsluta

sin anställning. Enligt uppgift arbetar social— och arbetsmarknadsförvaltningen pä en plan

hur man ska starte upp och fortsätta projektet framöver. Vid intervjuer med förvaltningarna

framkommer att projektets syfte inte uppnäddes, men det har Vid granskningens

genomförande inte genomförts en formell utvärdering av projektet. Representanter frän

förvaltningarna nyter Vid intervjuer att de upplever att förväntningarna pä projektet har

skiljts sig ät, och det frän början av projektet saknades en samsyn kring genomförande

och mäl. Vid granskningens genomförande har vi tagit del av Social- och

arbetsmarknadsnämndens beslut för projektets genomförande, samt ansökan Vid

Kommunstyrelsen frän Sociala investeringsfondefi. Vi har inte kunnat hitta nägot beslut

frän Bildningsnämnden rörande projektet.

Projektet Tidiga Samordnade lnsatser (TSI) är ett utvecklingsprojekt mellan Skolverket

och Socialstyrelsen som Hallsbergs kommun deltar i. Projektet syftar till att barn och unga

ska fä stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och

utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvärden och socialtjänsten?

Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till 36 utvecklingsarbeten, med syftet att stödja

och följä dessa utvecklingsarbetet för att identifiera hinder och framgängsfaktorer för

samverkan, och därmed fä kunskap om vad som behövs för att etablera hällbara

strukturer für T8! i kommuner och regioner. För Hallsbergs kommun har projektet inriktat

sig met flickori mellanstadiet med psykisk ohälsa. lnom projektet har det genomförts och

ska det genomföras samverkansdagar för berörda parter, socialtjänst, skola och

elevhälsa, med mälet att inleda samverkan och underlätta framtida kontakt. En särskild

arbetsgrupp har tagits fram för att arbeta med handledning tillsammans med de övriga

medverkande kommunerna i projektet. Det har Vid tillfället för granskningen genomförts

5 Kommunstyrelsen 2018-09—04 5102.
7 Kommunstyrelsen 2018-09—04 @102.
5 Tidiga och samordnade insatser för ham och unga. Skolverket. Hämtad frän

httpszllwww.skolverket.se/skolutvecklinq/leda-och-orqanisera-skolan/orqanisera—tidim-stod-och-extra-

anpassninaar/tidigg—och—samordnade-insatser—for—barn-och-unqg
'
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en samverkansdag, vilken enligt uppgift frän bäda förvaltningarna har varit uppskattad
och fungerat som ett första steg till samverkan, där de medverkande kunnat samtala och
mötas utan direkte fall att diskutera. Framför allt framhälls i intervjuerna att möjligheten
att Iära känna varandra som personer samt förstä varandras uppdrag har varit ett viktigt
första steg. Det hör dock noteras att dessa samverkansdagar fick pausas pä grund av
Corona pandemin och har vid granskningstillfället ännu inte äterupptagits.

Ytterligare en samverkansform pä övergripande plan är den samverkan som sker pä
kommunens familjecentral tillsammans med Regionens barnhälsovärd. Denna
samverkan uttrycks vid intervjuer fungera väl och används som gott exempel till andre
samverkansprojekt. Det finns en framtagen samverkansöverenskommelse, varje
verksamhet skriver en plan för verksamhetsäret, samt en verksamhetsberättelse i slutet
av äret.

Bildningsnämnden

Bildningsförvaltningen har samverkan och styfande samverkansdokument med ett antal
externa aktöreri sin verksamhet‚ däribland men inte begränsat till

. Region Örebro Iän och kommunerna i Örebro Iän -_överenskommelse om samverkan
inom hälso- och sjukvärd, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning

. Region Örebro län och kommunerna i Örebro Iän -—bedömning av egenvärd i förskola
och skola

. Örebro Iän - tidiga insatser i förskola sä kallad IBT för barn i förskoleäldern med
autismspektrumtillsténd

. Region Örebro län och kommunerna i Örebro Iän — regional samverkan för
familjecentral

. Örebro Iän — barnhälsoteam och specialistbarnhälsoteam för familjer med förskolebarn
som har utökade behov

. Region Örebro Iän - samverkan vid ADHD, autismspektrumtillständ och
utvecklingsstörning

. Region Örebro län och kommunerna i Örebro län — samverkan avseende samordnad
individuell plan (SIP)

Avseende samverkan med Social- och arbetsmarknadsnämnden upplever representanter
frän bäde elevhälsan och skolverksamheten att det saknas struktur och förutsättningar
för en god samverkan. De uttrycker även vid intervjuer att det saknas en tydlig
ansvarsfördelning mellan de bäda förvaltningarna. De projekt som pägär, TSI och Ökad
samverkan för insatser frän familjeteamet, upplever förvaltningen delade meningar om.
Avseende TSI upplever representanter frän skolan och elevhälsan att de inte har nägon
involvering eller har mottagit nägon information kring projektet. Avseende projektet Ökad
samverkan för insatser frän famiü'eteamet framkommer vid intervjuer att projektet inte gätt
i enlighet med förväntningar och bildningsförvaltningen upplever att de bäda
förvaltningarna tolkat uppdraget och respektive ansvar olika.
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Vid intervju uttrycks en önskan om att samverka mer gentemot mälgruppen med social-

och arbetsmarknadsförvaltningen. Representanter frän skolan uttrycker att de inte har,

och inte ska ha, en behandlande funktion eller behandlingskompetens. Där behöver

social— och arbetsmarknadsförvaltningen finnas som stöd, nägot de upplever inte fungera

i tillräcklig utsträckning idag.

Social— och arbetsmarknadsnänmden

Social— och arbetsmarknadsförvaltningen har samverkan med blend annat Örebro

kommun avseende social jourverksamhet, nägot som regleras i samverkansavtal. Social—

och arbetsmarknadsförvaltningen ingär även i överenskommelse för hälso- och

tandhälsoundersökning i samband med att barn och unga placeras samt placerade barns

hälsa under placeringstiden, en överenskommelse med Region Örebro Iän.

Vid intervju med representanter för Social- och arbetsmarknadsnämnden pävisar delade

uppfattningar avseende samverkan med bildningsförvaltningen. Exempel pä en

samverkan som upplevs fungera väl är de tillfällen personal frän individ- och

familjeomsorgen deltar Vid personal-, och föräldramöten samt APT Vid

bildningsförvaltningen och informerar kring socialtjänstens arbete, orosanmälningar och

Iiknande. Det finns även möjlighet för bildningsförvaltningens personal att anonymt ringa

och ställa frägor avseende exempelvis en orosanmälan.

Det finns ocksä upplevelser om sämre fungerande samverkan, vilket enligt uppgift beror

pä att det inte finns en tydlig riktlinje för samverkan mellan förvaltningarna. Det

framkommer ocksä Vid intervju med personal frän social- och

arbetsmarknadsförvaltningen att det upplevs finnas en brist pä tillit mellan de bäda

förvaltningarna, en tillit till att “den andre” gör sittjobb, vilket växer än mer när det upplevs

vera bristande kommunikation och äterkoppling.

Förvaltningen delger en tjänsteskrivelse9 under granskningens gäng som pävisar att bern-

och familjeenheten har bemanning pä alla tjänster, samt att verksamheten har utökats.

Personaltätheten pä enheten har ökat sedan 2016 vilket delvis hanteras med hjälp av

statliga medel “stärke insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa”. De statliga

bidragen har genererat att enheten har kunnat anställa ärsarbetare utanför budgeten men
efter är 2020 kommer de statliga bidragen att upphöra. Det har även uppstätt vakanser

under pägäende rekryteringar, men eftersom barn- och familjeenheten har en

överanställning i förhällande till budget sä har samtliga tjänster varit bemannade under är

2020. Barn— och familjeenheten har inte haft nägon anmärkningsvärd personalomsättning

och tvä socialsekreterare har valt att avslutat sin anställning under är 2020.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Vid intervjuer med representanter för de bäda

förvaltningarna uttrycks att det saknas tydliga och kända riktlinjer för hur samverkan

mellan de bäda förvaltningarna ska fungera i praktiken. Det upplevs vera otydligt

avseende ansvarsfördelning och gränsdragning. Den samverkan som har skett, har bäde

fungera väl och mindre väl, men det sakna3 en struktur för hur samverkan ska ske. När

9 Samverkan mellän förvaltningar i Hallsbergs kommun kring barn som riskerar att fara illa. Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Individ- och famiü'eomsorgsavdelningen. 2020-09-21.
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samverkan har fungerat bättre betonas det att det goda samarbetet i dessa fall i mäth
och mycket har varit personbundet istället för att vilat pä fastställda samverkansstrukturer.

Bedömning
Finns det tillräckliga strukturer och riktlinjer för samverkan pa“ övergripande nivä mei/an
aktörer inom kommunen?

Revisionsfrägan bedöms som delvis uppfylld.

Det finns kunskapsstöd som visar att skriftliga avtal mellan huvudmännen kan vera
stödjande för verksamheten och förtydliga vem som ska göra vad, när och hur för barn
som behöver insatser frän flera verksamheter. Socialstyrelsens vägledning avser
samverkan mellan olika huvudmän, men vi ser att det av samma skäl är viktigt att det
mellan olika verksamheter hos en huvudman finns sädan dokumentation t.ex. intern

överenskommelse.

l Hallsbergs kommun bedöms det finnas en styrning för samverkan pä övergripande nivä,

men det bedöms vera i begränsad utsträckning och delvis även i projektform utan
Iängsiktig kontinuitet. Det riktlinjer som finns är även inaktuella och vidare bedöms
vetskapen om riktlinjef för samverkan vera läg. Vi konstaterar att det saknas forum för

dialog avseende samverkan mellan de bäda förvaltningarna samt att det i dagsläget inte

finns en tydlighet och gemensam bild av dels varandras uppdrag och dels det

gemensamma uppdraget och mälsättningarna för samverkan.

Socialstyrelsen skriver att förutsättningar för samverkan är styrning (organisering av
samverkan), struktur (system för samverkan) samt samsyn. Vid genomförande av
granskning bedömer vi att det delvis finns styrning för samverkan, men det saknas struktur

och samsyn bland de bäda förvaltningarna.

Revisionsfräga 2: Riktlinjer för samverkan pä individnivä

Socia/styrelsens vägledning för barn i behov av insatser frän flera aktörer”

l Socialstyrelsens vägledning om barn i behov av insatser frän flera aktörer betonas att

barnets eller den unges behov av insatser för sin utveckling avgör vilk_a verksamheter som
utifrän en helhetssyn behöver samverka och pä vilket sätt. Samverkan är alltsä inget mäl
i sig utan ska underlätta för de behov som finns hos individen.

lakttagelser

För samverkan pä individnivä kan förvaltningarna utgä frän den handlingsplan för

samverkan mellan Bildningsnämnden och Social— och arbetsmarknadsnämnden tagit

fram 2015. Som tidigare beskrivits är handlingsplanen enligt uppgift varierat känd och
implementerad i verksamheterna. Det är säledes inte ett Ievande dokument som
underlättar samverkan pä individnivä.

1° Samverka för barns bästa — en vägledning om barns behov av insatser frän flera aktörer. Socialstyrelsen.
ISBN: 978-91—7555—081—7.

10
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram ett antal riktlinjer och

rutinbeskrivningar för blend annat handläggning av värd och omsorg,

familjehemsplaceringar och insatser inom barn— och familjeenheten. Granskade riktlinjer

och rutinbeskrivningar innefattar i vissa fall samverkan med berörda verksamheter, säsom
Region men saknar beskrivning för samverkan med bildningsförvaltningen och dess

verksamheter.

Bildningsförvaltningen har en rutinbeskrivning för ökad skolnärvaro“. Rutinbeskrivningen

är beslutad av Bildningsnämnden och daterad 2019—10—01. Rutinbeskrivningen nämner

socialtjänsten i form av “skolan gör en anmälan till socialtjänsten utifrän fränvaro och

utifrän den specifika situationen har skolan och socialtjänsten ett gemensamt
anmälningsmöte enligt gemensam rutin”.

| intervjuerna framkommer att det idag saknas en ändamälsenlig samverkan pä

individnivä. Den handlingsplan som finns antagen är inte ett verktyg för tjänstepersonerna

pä förvaltningarna som underlättar arbetet. Det framhälls ocksä att samverkan pä

individnivä i de fall den är framgängsrik är personbunden. Det framhälls att

kommunikationen är bristande mellan förvaltningarna säväl som förväntningar pä vad

som ska göras och av vem. Ett exempel som nyts är SlP—mötena där det upplevs oklart

vilka som ska delta vid mötena, trots att det finns rutiner antägna.

Vid intervjuerna uttrycks en önskan om étt gemensamt synsätt avseende samtycke, som
upplevs vera ett hinder för samverkan mellan förvaltningarna. För att underlätta

samverkan kring individen krävs samtycke frän värdnadshavare, nägot som
förvaltningarna aktivt behöver arbeta för att fä frän värdnadshavarna.

Bedömning

Finns det fastställda riktlinjer för hur samverkan ska ske pä individniva"?

Revisionsfrägan bedöms som ej uppfylld.

Det saknas i stor utsträckning riktlinjer för samverkän pä individnivä, och även i de fall dä

det finns bedöms det inte fungera ändamälsenligt. Hur samverkahska genomföras, och

de olika verksamheternas ansvar bedöms som otydlig. Det leder till svärigheter för

verksamheterna att samverka i individärenden.

Revisionsfräga 3: Analyser av behov av tidiga insatser

Iakttageiser

Analys av behov av tidiga insatser bedöms ske inom kommunen och dess verksamheter.

Ett exempel pä det som nyts vid intervju är det samverkansprojekt avseende

familjepedagoger som beslutades 2018. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen hade

satt ett behov av insatser mot ökad skolfränvaro, vilket föranledde initiering av projektet.

Projektet arbetade utifrän en styrgrupp som tog vidare efter beslut av nämnd, men det

“ Rutin för ökad skolnärvaro. Bildningsnämnden. 2019—10—01 .

l

11
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bedöms har varit en otydlighet i form av ansvarsfördelning mellan de involverade

verksamheterna, dä projektet enligt uppgift inte nätt förväntningarna.

Vid granskningen framkommer att det saknas ett forum för analys av behov av tidiga

insatser, och speciellt i form av samverkan.

För Bildningsnämnden sker analyser generellt av förvaltningens verksamheter Vid

ärsredovisning, men det genomförs, och har inte genomförts nägot specifik analys av

behov av tidiga insatser.

Inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen sker analys generellt, i likhet med
bildningsförvaltningen; Vid framtagande av ärsredovisning, men det saknas även här

specifik analys av behov av tidiga insatser. Analys av individärenden sker kvartalsvis inom

förvaltningen avseende utredningar barn och unga, samt anmälningar om barn som far

illa utifrän fastställd internkontrollplan.

Bedömning

Görs det inom ramen för samverkan analyser av behov av tidiga insatser fiktade till barn

som riskerar att fara iI/a? Har det utifrän gjorda analyser vidtagits ätgärde:?

Revisionsfrägan bedöms som delvis uppfylld.

Det bedöms saknas analyser av behov av tidiga insatser riktade till barn som riskerar att

fara illa. Det har genomförts analyser som lett till ätgärder, säsom samverkansprojekt,

men det har varit en brist av analys i samverkan med övriga involverade parter.

Revisionsfräga 4: Uppföljning av resultat inom ramen för samverkan

Iakttage/ser

Uppföljning av arbete och resultat av arbete inom omrädet sker enskilt Vid de bäda
förvaltningarna. Bildningsförvaltningen har tagit fram ett digitalt ärshjul för att underlätta

för verksamhetspersonal att följa planerad Uppföljning, samt har en specifik Uppföljning

av frisk- och sjuknärvaro. Uppföljningen rapporteras till nämnd ärligen. Enligt uppgift har

mänga verksamhetsenheter egna uppföljningar av verksamhet och verksamhet i

samverkan, men det saknas en aggregerad Uppföljning av samverkan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomför Uppföljning specifikt avseende
projektet TSI och rapporterar det till nämnden. Vidare ingär som tidigare fastställts

Uppföljning avseende Utredningar barn och unga samt Anmälningar om barn som far i/Ia

i internkontrollplanen, vilket följs upp kvartalsvis.

Det saknas Uppföljning av samverkan mellan förvaltningarna, samt saknas forum för

uppföljning.

Bedömning

Följs resultatet av arbetet inom omrädet upp?

Revisionsfrägan bedöms som ej uppfylld.
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i Sociaistyrelsens vägledning om barns behov av insatser frän flera aktörer framkommer
att berörda aktörer tillsammans ofta behöver bli bättre pä att ta fram tydliga och konkrete

mél för uppföljning av resultat av insatser för barn och unga. Vi konstaterar i granskningen

att det saknas forum och struktur för uppföljning av samverkansarbete samt arbete inom

omrädet. Även om enskilda enheter genomför uppföljningar är det inget som delges andre

parter i samverkan, vilket inte leder till en ökad insyn eller kommunikation mellan

verksamheterna i fräga.

Sam nämndes i revisionsfräga 1 har inte en uppföljning eller revidering av den

gemensamma handlingsplanen genomför‘ts som angivits enligt planen. Säledes följs inte

heller samverkansformen upp som angivits.
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Revisionell bedömning
Vär samlade bedömning är att Bildningsnämnden och Social— och
arbetsmarknadsnämnden till viss del säkerställer en ändamälsenlig samverkan för barn
och unga som riskerar att fara illa.

Utifrän socialstyrelsens vägledning för samverkan bedömer vi att till viss del finns en
styrning met samverkan, men det saknas en struktur och samsyn. De riktlinjer för

samverkan som finns pä övergripande niva" bedöms vera i begränsad utsträckning, och
vetskap och arbete utifrän riktlinjer saknas. Vi konstaterar att det saknas forum för dialog

avseende samverkan, pä bäde övergripande och individnivä.

Vidare bedömer vi att det inom ramen för samverkan saknas analys av resultat samt
saknas forum och struktur för uppföljning av samverkansarbetet. Vi bedömer ocksä att

det finns en diskrepans mellan uppfattningen av förvaltningens egna uppdrag, respektive
den andre förvaltningens grunduppdrag hos bäda förvaltningarna.

Vär bedömning grundar sig pä iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfräga

vilka framkommer av rapporten.

Rekommendationer
Utifrän genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till Bildningsnämnden
och Social- och arbetsmarknadsnämnden:

. Tydliggör det gemensamma uppdraget och mälen samt skapa en samsyn kring de
enskilda parternas uppdrag och förväntningar pä varandra.

. Anta gemensamma riktlinjer för samverkan pä övergripande nivä samt pä individnivä.

- Lyfta gemensamma samverkansprojekt i bäda nämnderna till beslut och uppföljning.

. Skapa forum för samverkan där utveckling och analys fär utrymme i syfte att

gemensamt firma Iösningar för att förebygga att barn far illa.

’. Skapa en gemensam syn och förstäelse för hur de ska arbeta med samtycke frän

värdnadshavare, i syfte att underlätta samverkan pä individnivä.

14
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Bedömningar utifrän

revisionsfrägor

Revisionsfräga Kommentar

Revisi0nsfräga 1:

Finns det tillräckliga strukturer

och riktlinjer för samverkan pä
övergripande nivä mellan

aktörer inom kommunen?

Revisionsfräga 2:

Finns det fastställda riktlinjer

för hur samverkan ska ske pä
individnivä?

Revisionsfräga 3:

Görs det inom ramen för

samverkan analyser av behov
av tidiga insatser riktade till

ham som riskerar att fara “la?

Har det utifrän gjorda analyser

vidtagits ätgärder?

I

Delvis uppfyllt
Det finns kunskapsstöd som visar att skriftliga

avtal mellan huvudmännen kan vera stödjande

för verksamheten och förtydliga vem som ska
göra vad, när och hur för barn som behöver
insatser frän flera verksamheter.

Socialstyrelsens vägledning avser samverkan
mellan olika huvudmän, men vi ser att det av
samma skäl är viktigt att det mellan olika

verksamheter hos en huvudman finns sädan
dokumentation t.ex. intern överenskommelse. |

Hallsberg bedöms det finnas en styrning för

samverkan pä övergripande nivä, men det

bedöms vera i begränsad utsträckning och
delvis även i projektform utan längsiktig

kontinuitet. Det riktlinjer som finns är även
inaktuella och vidare bedöms vetskapen om
riktlinjer för samverkan vera läg. Vi konstaterar

att det saknas forum för dialog avseende
samverkan mellan de bäda förvaltningarna samt
att det i dagsläget inte finns en tydlighet och
gemensam bild av dels varandras uppdrag och
dels det gemensamma uppdraget och
mälsättningarna för samverkan.

Ej uppfyllt
Det saknas i stor utsträckning riktlinjer för

samverkan pä individnivä, och även ide fall dä
det finns bedöms den inte fungera. Hur
samverkan ska genomföras, och de olika

verksamheternas ansvar bedöms som otydlig,

vilket leder till svärigheter för verksamheterna
att samverka i individfall.

Delvis uppfyllt
Det bedöms saknas analyser av behov av tidiga

insatser riktade till ham som riskerar att fara illa

inom ramen för samverkan. Det har genomförts
analyser som lett till ätgärder, säsom
samverkansprojekt, men det har varit en brist av
analys ] samverkan med övriga involverade

parter.
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Revisionsfräga 4:

Följs resultatet av arbetet inom
omrädet upp?

Ej uppfyllt
| So_cialstyrelsens vägledning om barns behov
av insatser frän flera aktörer framkommer att

berörda aktörer tillsammans ofta behöver bli

bättre pä att ta fram tydliga och konkrete mäl för

uppföljning av resultat av insatser för barn och
unga. Vi konstaterar i granskningen att det
saknas forum och struktur för uppföljning av
samverkansarbete samt arbete inom omrädet.
Även om enskilda enheter genomför
uppföljningar är det inget som delges andre
parter i samverkan, vilket inte leder till en ökad
insyn eller kommunikation mellan
verksamheterna i fräga. Som nämndes i

revisionsfräga 1 har inte en uppföljning eller

revidering av den gemensamma
handlingsplanen genomförts som angivits enligt

planen. Säledes följs inte heller

samverkansformen upp som angivits.
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Granskat material frän Bildningsnämnden:

Elevhälsoplan 2019.
Hälso- och tandhälsa—undersökning i samband med att barn och unga placeras

utanför det egna hemmet samt placerade barns hälsa under placeringstiden.

Handlingsplan för samverkan mellan bildningsförvaltningen och social— och
arbetsmarknadsförvaltningen avseende gemensamma anmälnings— och
utredningsärenden och förebyggande arbete.

Hjälpredan Örebro Län. Guide till stöd och insatser för barn och elever med
funktionsnedsättning i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.

Kvalitetsredovisning förskola, grundskola och fritidshem 2018—2019.
Mäl och budget 2019-2021 Bildningsnämnden.

Mäl och budget 2020 samt flerérsplaner 2021 och 2022.

Principiell samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och region

Örebro gällande tidiga insatser i förskolan, s.k. IBT för barn i förskoleäldern med
autismspektrumtillständ.

Protokoll frän 2019 och 2020.

Regional samverkan för familjecentral, mellan Region Örebro och kommunerna.
Riktlinjer för barnhälsoteam och specialistbarnhälsoteam i Örebro län.

Riktlinjer för samverkan vid ADHD, autismspektrumtillständ och utvecklingsstörning.

Rutin för ökad skolnärvaro. Hallsbergs kommun.
Samverkan mellan Iandstinget och kommunerna i Örebro län angäende bedömning
av egenvärd i förskola/skola.

Ärsredovisning Bildningsnämnden 2019
Överenskommelse om samverkan, inom hälso- och sjukvärd, socialtjänst, elevhälsa,

e—hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro och kommunerna.

Granskat material frän Social- och arbetsmarknadsnämnden:

pwc

Avtal social jourverksamhet 2019. 2018-12-05 Örebro kommun socialförvaltningen.

Avtal social jourverksamhet 2020. 2019-1 1-15 Örebro kommun socialförvaltningen.

Checkliste — skyddsbedömning barn och famin

Checkliste - utredning barn och familj.

Aterrapportering internkontroll för 2018, 2019 och 2020.

Mäl och budget 2019 — 2021. SAM.
Mäl för Social- och arbetsmarknadsnämnden 2019
Mäl för SAM 2020

Riktlinjer för biständshandläggning —-_Värd och omsorg.

Riktlinjer för handläggning avseende ekonomiskt biständ.

Riktlinjer familjehemsplaceringar barn och unga.

Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten.

Riktlinjer för handläggning avseende missbruk- och bereendevärd.

Rutin - skyddsbedömning barn och familj.

Rutin - utredning barn och familj.
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16 oktober 2020

r——————_———— r———_——————“1
Lars Dahlin Charlotte Erdtman
Uppdragsledare Projektledare

""—nur -n «' . ‚...; .. „ v .» m- \.. „. .-..-:- ». — .. .;

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org. nr 556029-6740) (PWC) pä uppdragav Hallsbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgär av projektplan frän den 2020—05—
08. PWC ansvarar inte utan särskilt ätagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig pä hela aller delar avdenna rapport.
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' HALLSBERGS KOMMUN
Revisorerna

2020—10—14

Bildningsnäninden

Social- och Arbetsmarknadsnämnden

Kommunfillmäktige
Kommunstyrelsen

Granskning av samverkan avseende barn och unga som riskerar att fara
illa.

Revisorerna har lätit genomföra en granskning av samverkan avseende barn
och unga som riskerar att fara illa. Granskningens syfte har varit att bedöma
om Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden säkerställer en
ändamälsenlig samverkan för barn och unga som riskerar att fara illa.

Vär revisionella bedömning utifrän genomförd granskning är att Bildnings-
nämnden och Social— och arbetsmarknadsnämnden endast ti_ll viss del säker—

ställer en ändamälsenlig samverkan kring ham och unga som riskerar att fara
illa.

Met bakgrund av granskningsresultatet lämnar Vi följande rekommendationer
till Bildningsnämnden och Social- och arbetsmarknadsnämnden:

. Tydliggöra det gemensamma uppdraget och mälen samt skapa en samsyn
och en ökad tillit kring de enskilda parternas uppdrag och förväntningar
pä varandra.

. Anta gemensamma riktlinjer för samverkan pä övergripande nivä samt pä
individnivä.

. Läta gemensamma samverkansprojekt lyftas i bäda nämnderna till beslut
och uppföljm'ng.

- Skapa forum für samverkan där utveckling och analys fär utrymme i syfte

att gemensamt finna lösningar för att förebygga att barn far illa.

. Skapa en gemensam syn och förstäelse för hur de ska arbeta med sam-
tycke frän värdnadshavare, i syfte att underlätta samverkan pä individ-

mva.

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och Vidtagande av ät—

gärder med anledning av granskningen.

.

mm.
Yttrande sänds t111 revisorerna@hallsberg.se senast den 31 jentläi2021.

FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER ;

;<fr"9<M%L '

[JM/>
Siv Palmgren Kj ell evik
Ordförande Vice ordförande

Hafldlaaaace____liastadcess—Bfisaksadcesg Telefon E-nost
Revisorerna 694 80 Hallsberg V:a Storgatan 14 0582-68 50 00 vx revisorerna@hallsberg.se
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Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se 

Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg | Besöksadress Västra Storgatan 6-8 

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Bildningsförvaltningen 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-22 

  
  

 
 
 

 

 

Svar till kommunrevisionen Hallsbergs kommun 
Med anledning av den granskning som gjordes av PwC i oktober 2020, Samverkan 
kring barn och unga som riskerar att fara illa kommer följande svar från social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen. 
Det gemensamma uppdraget/planen på förvaltningsnivå kommer att 
läggas fram under våren 2021. 
 
Verksamhetschef, områdeschef, enhetschef och förvaltningschefer inom både 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) och bildningsförvaltningen (BIF) är i 
slutfasen gällande att ta fram en ny gemensam samverkansplan mellan 
förvaltningarna. När den gemensamma grunden är färdigställd kan arbetet med 
att skriva gemensamma riktlinjer utifrån den övergripande planen ske.  

Samverkansplanen är tänkt att svara på hur samverkan ska ske på en 
övergripande nivå och på individnivå. Där ska ingå en plan för hur och när 
regelbundna forum för dialog ska ske kring utvecklingsområden för att arbeta 
förebyggande för att barn inte ska fara illa.  

Forum för dialog behöver skrivas in i den gemensamma planen och i årshjulen för 
respektive förvaltning. Vi behöver under dessa träffar följa upp och utvärdera 
pågående projekt, men också diskutera behov av nya gemensamma insatser.  

Förutom träffar för dialog på övergripande ledningsnivå bör årshjulet även 
innehålla regelbundna träffar med handläggare (SAF) och personal i barn- och 
elevhälsa (BIF). Vid dessa träffar kan samtal ske som på sikt bygger samsyn och en 
ökad tillit mellan förvaltningarna.  

Att skapa samsyn och en ökad tillit är något som aktivt behöver arbetas med i 
olika forum och på olika nivåer i förvaltningarna. Arbetet har påbörjats inom 
projektet tidiga och samlade insatser för barn och unga (TSI) och behöver 
fortsätta på ett systematiskt sätt. I det pågående TSI-projektet finns forum för 
gemensamma utbildningar och samverkansdagar men tyvärr har rådande 
pandemi förhindrat fysiska träffar som först planerades. Inom ramen för TSI-
projektet så gjordes även en enkät med frågeställningar om upplevelse av 
samverkan och känsla av tillit. Denna enkät ska åter skickas ut för att se om 
deltagarna upplever en ökad samverkan när fler träffar anordnas. I en utvärdering 
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gjord september 2020 av Skolverket listas följande slutsatser kring arbetet med 
TSI: 

Framgångsfaktorer 

• Politisk förankring över mandatperioder. 
• Gemensam problembild, samsyn och vilja i verksamheterna. 
• Testa i liten skala – följ upp – och ta sedan nästa steg. 
• Ta reda på resultatet för barn, unga och föräldrar. 

Hinder och utmaningar 

• Det tar tid att bygga upp hållbara strukturer för samverkan och 
samordning. 

• Organisatoriska glapp uppstår då verksamheterna främst är organiserade 
för att arbeta inom gränser inte över gränser. 

• Verksamhetsgemensam uppföljning försvåras av rättslig reglering kring 
behandling av personuppgifter. 

 

När det gäller samtycke i individuella ärenden finns det en del former för detta. Vi 
använder oss av SIP (samordnad individuell plan), men vi behöver bli bättre på att 
genomföra dem på ett korrekt sätt. I vår region kan skolan kalla till SIP, men har 
inte möjlighet att dokumentera dem digitalt i samma system som regionen och 
socialförvaltningen. Detta är en praktisk fråga som vi försöker lösa, men som 
påverkar genomförandet till viss del. Det finns stora utvecklingsområden inom SIP 
som vi är medvetna om och arbetar med, bland annat behov av utbildning till 
mötesledare.  

Vid möte i skola eller socialtjänst, som har samröre med varandra, måste frågan 
om samtycke vara central utgångspunkt för att arbetet ska kunna bedrivas för 
barnets/ungdomens bästa. Vikten av samtycke och förutsättningar för att göra ett 
bra arbete kring barnet/ungdomen bör säkerställas i en rutin på varje förvaltning.  

Barnhälsoteam finns som en pågående professionell samverkansform mellan 
Regionen och olika förvaltningar. Individ- och familjeomsorgen har bland annat i 
samband med terminsstart deltagit med information till elevhälsa och arbetslag 
som ett steg i ökad samverkan.  

Samverkan sker med hjälp av samtycke vid SIP men Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen har inte formellt analyserat detta regelbundet och 
det behöver skapas forum för gemensamma analyser av insatser för barn och 
unga. Samverkan som inte sker genom SIP behöver ses över och skapas rutin för. 
Verksamhetschef elevhälsa och enhetschef Barn- och familjeenheten IFO har 
uppdraget att skapa denna rutin. Viktigt att alltid arbeta för samtycke av 
vårdnadshavare för samverkan.  

Det finns pågående samverkansprojekt, exempelvis TSI, där förvaltningarna 
samverkar och det har presenterats för nämnderna. Vi har även pågående 
planering för flera gemensamma projekt för att främja barns hälsa. Exempel på 
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gemensamma projekt är Dans för hälsa och Samverkansprojekt för tidiga och 
förebyggande insatser och dessa planeras lyftas för beslut i båda nämnderna för 
att sedan skickas till KS för beslut. Uppföljning för projekten kommer att ske i 
båda nämnder. 

För att kunna följa upp resultat gällande barns behov av insatser i samverkan så 
måste en tydlig struktur skapas för att uppföljning av gemensamma 
samverkansplaner och handlingsplaner sker. Detta behöver förslagsvis planeras in 
i respektive berörda aktörers årshjul. 

Jaana Jansson 
Förvaltningschef SAF 

Jonas Bergman Wallin 
Tf. förvaltningschef BIF 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:

Ansökan ur sociala investeringsfonden

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har gjort en gemensam ansökan 
till sociala investeringsfonden för att återuppta arbetet kring barn och familjer. Genom att arbeta 
med tidiga riktade insatser till elever som har oroande frånvaro och deras vårdnadshavare kunna öka 
närvaron i skolan och på sikt bidra till ökad delaktighet i samhället och framtida hälsa. 
Minska antalet anmälningar, öka ansökningar och insatser på hemmaplan. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om ansökan och lägger den till handlingarna

Ärendet 
Skolfrånvaro är en stor utmaning för vår kommun. Vi har en stor grupp elever som har en oroande 
frånvaro som är alldeles för hög, men som fortfarande har en kontakt med skolan. Projektets 
målgrupp är de elever som har en begynnande frånvaro, tanken är att tidiga insatser ska kunna 
förändra situationen snabbt för våra elever till det bättre med mer närvaro i skolan, och med högre 
måluppfyllelse som resultat. 

Av erfarenhet från tidigare projekt så visade det sig vara positivt att enskilda individer och familjer 
fick en mellanlänk i form av familjebehandlarna mellan aktörerna i projektet och de kunde därför 
tillsammans arbeta framåt med dem som de mötte i uppdraget med stor framgång. Elever och 
familjer upplevde det som mycket positivt att en vuxen person hjälpte dem utifrån deras 
förutsättningar och situation utan skuld, krav och stress och eleverna blev bemötta i sina känslor och 
sitt mående. Oftast ser skolan ett problem och föräldrarna ett annat problem, och där emellan sitter 
oftast eleven med svaret. Projektet bidrog till att kunna lyfta fram elevernas åsikter och det verkliga 
problemet till ytan och utifrån det skapades rätt förutsättningar att jobba framåt. De som arbetade i 
projektet ansåg även att en framgångsrik del av projektet var föräldragrupperna som de arrangerade.

Effekter på kort sikt är högre måluppfyllelse för enskilda elever och därmed en högre 
gymnasiebehörighet, samt en bättre självupplevd hälsa. Andra effekter på kort sikt är att 
vårdnadshavare upplever sig stärkta i sitt föräldraskap, och i sin tur får en högre tilltro till sin 
föräldraförmåga. Detta kan även bidra till en bättre psykisk och fysisk hälsa hos föräldrarna. 

Utifrån en barnkonsekvensanalys visar det att ansökan ligger i enlighet med barnets bästa.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen 

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Ansökan Sociala investeringsfonden
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Hallsbergs kommun
Hemsida
www.hallsberg.se

E-post Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00

Fax

Sida
1(5)

Datum
2021-03-23

 
 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen/ 
Bildningsförvaltningen

Ansökan ur Hallsbergs kommuns sociala 
investeringsfond

Projektnamn
Samverkansteam

Projektledare
Maria Lidberg, enhetschef IFO

Syfte
Genom att arbeta med tidiga riktade insatser till elever som har oroande frånvaro 
och deras vårdnadshavare kunna öka närvaron i skolan och på sikt bidra till ökad 
delaktighet i samhället och framtida hälsa. 

Minska antalet anmälningar, öka ansökningar och insatser på hemmaplan. 

Målgrupp och dess identifiering
Den primära målgruppen är familjer där barnet har en begynnande oroande 
frånvaro. För att tydliggöra vilken målgrupp insatserna riktar sig till finns vissa 
urvalskriterier: 

 Eleven går i åk 5-8 i Hallsbergs kommun. 

 Eleven befinner sig på steg 3 i Rutin för ökad skolnärvaro: Över 10 % 
oanmäld frånvaro under en månad, fortsatt återkommande anmäld 
frånvaro under två månader eller annan oroande frånvaro.

 Eleven har inte pågående insatser från Individ- och Familjeomsorgen eller 
Barn- och ungdomspsykiatrin. 

 Eleven har en begynnande psykisk ohälsa eller risk för att utveckla psykisk 
ohälsa. 
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Metod
Metoden kommer att anpassas utifrån behov, men kommer att ha några 
grundpelare: 

Insatsen är frivillig. 

Innefattar en kartläggning av familjens behov. 

Består av motivationsarbete. 

Grundar sig på ett systemteoretiskt perspektiv.

Insatsen består av föräldrastöd, men barnet/eleven är i högsta grad delaktig. 

Gruppverksamhet kan förekomma, riktat till föräldrar i målgruppen. 

Om behov finns genomföra grupper med elever.

Projektdelaktighet internt
En viktig aspekt av projektet är att stärka samverkan mellan socialförvaltningen 
och bildningsförvaltningen. 

Styrgruppen består av områdeschef för IFO, enhetschef på IFO, verksamhetschef 
för elevhälsan, biträdande skolchef i bildningsförvaltningen och förvaltningschef 
för social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Arbetsgruppen består av rektor på Folkasboskolan, rektor på Transtenskolan, 
kurator på Folkasboskolan, kurator på Transtenskolan, enhetschef på IFO, 
sakkunnig socialsekreterare samt projektanställda: familjecoacher. 

Projektdelaktighet externt
Samverkan externt utanför kommunen är inte aktuellt förutom eventuellt i vissa 
enskilda fall. Däremot kommer de anställda inom projektet samverka med 
elevhälsa på skolan, Familjeteamet inom IFO, samt handläggare på IFO.

Projektperiod
Augusti 2021 – December 2023

Projektkostnad och dess fördelning över tid
Typ av kostnad Ht 2021 2022 2023

Anställningar; lön 600 tkr 1,2 mkr 1,2 mkr

Kompetensutveckling 20 tkr

Material, inkl 
dator/telefon

20 tkr 10 tkr 10 tkr
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Allmänna 
omkostnader (enligt 
ekonomisk 
beräkningsschablon); 

Inkl. möbler, hyra 
och OH-kostnader

30 tkr 60 tkr 60 tkr

Externa tjänster; 

Handledning

Föreläsare, tolkar 
osv.

20 tkr 60 tkr 60 tkr

Resor; Bil och bränsle 70 tkr 70 tkr 70 tkr

Bedömda sociala effekter och när dessa väntas uppnås
Skolfrånvaro är en stor utmaning för vår kommun. Vi har en stor grupp elever som 
har en oroande frånvaro som är alldeles för hög, men som fortfarande har en 
kontakt med skolan. Projektets målgrupp är de elever som har en begynnande 
frånvaro, tanken är att tidiga insatser ska kunna förändra situationen snabbt för 
våra elever till det bättre med mer närvaro i skolan, och med högre måluppfyllelse 
som resultat.

En säker prediktor för framtida hälsa är måluppfyllelse i skolan, d v s 
gymnasiebehörighet.  För många av våra elever som har en begynnande 
problematik kring närvaron i skolan i åk 5-8 blir måluppfyllelsen och framtida 
gymnasiebehörigheten lidande, vilket enligt forskning gör att dessa elever hamnar 
i stor risk för framtida fysisk och psykisk ohälsa. 

Effekter på kort sikt är högre måluppfyllelse för enskilda elever och därmed en 
högre gymnasiebehörighet, samt en bättre självupplevd hälsa. Andra effekter på 
kort sikt är att vårdnadshavare upplever sig stärkta i sitt föräldraskap, och i sin tur 
får en högre tilltro till sin föräldraförmåga. Detta kan även bidra till en bättre 
psykisk och fysisk hälsa hos föräldrarna. 

Av erfarenhet från tidigare projekt så visade det sig vara positivt att enskilda 
individer och familjer fick en mellanlänk i form av familjebehandlarna mellan 
aktörerna i projektet och de kunde därför tillsammans arbeta framåt med de som 
de mötte i uppdraget med stor framgång. Elever och familjer upplevde det som 
mycket positivt att en vuxen person hjälpte dem utifrån deras förutsättningar och 
situation utan skuld, krav och stress och eleverna blev bemötta i deras känslor och 
mående. Oftast ser skolan ett problem och föräldrarna ett annat problem, och där 
emellan sitter oftast eleven med svaret. Projektet bidrog till att kunna lyfta fram 
elevernas åsikter och det verkliga problemet till ytan och utifrån det skapades rätt 
förutsättningar att jobba framåt. Familjebehandlarna upplevde att de hade tiden 
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som skolpersonalen saknade för att kunna möta eleven där de befann sig, även i 
hemmet. De som arbetade i projektet ansåg även att en framgångsrik del av 
projektet var föräldragrupperna som de arrangerade. Föräldragrupperna bidrog 
till att föräldrar fick stöd i sina frågor och tankar gällande frånvaro samt andra 
ämnen. Föräldrarna kände sig bekräftade i vad de redan idag gjorde i vardagen, 
men fick också nya tankar och idéer gällande hur de kunde hantera vissa 
situationer. Ett annat positivt resultat med föräldragrupperna var att föräldrarna 
blev mer delaktiga i skolan och upplevde att de befann sig i ett sammanhang i 
skolan. 
Ytterligare något positivt som projektet medförde var att familjebehandlarna 
kunde se utvecklingsområden i arbetet på skolan från ett utomstående perspektiv 
och det genererade i att pedagoger på skolan fick ett ökat intresse för arbetet 
kring frånvaro på skolan. 

Effekter på längre sikt, efter ca 5 år, är att vi har fler elever som påbörjar 
gymnasiet och även slutför gymnasiet och på så sätt lägger grunden för en bättre 
fysisk och psykisk hälsa i vuxenlivet. 

Resultat socioekonomisk beräkning 
I rapporten Tjugo Barnavårdsärenden, gjord 2015 av SKL i uppdrag Psykisk hälsa, 
framkommer att ett dåvarande medelvärde på kostnader för ett ärende med 
omfattande insatser från socialtjänst, skola och region, är 2,8 miljoner. Det 
framkommer också att en riskfaktor är frånvaro från skolan, för mer omfattande 
insatser senare. Man uppmärksammar också att risker ofta ses tidigt, men att 
insatser som kostar inte sätts in förrän i tonåren. 

I vilka verksamheter och organisationer sker 
kostnadsminskningar med anledning av projektet
Att tidigt arbeta med elever som har problematik med närvaro förväntas ge 
direkta kostnadsminskningar i flera verksamheter eftersom man förebygger en 
mer omfattande frånvaro. 

 I skolan, då dessa elever när de får högre frånvaro ofta behöver 
omfattande stöd för att hämta in den kunskap och lärotillfällen de gått 
miste om. 

 Inom IFO, då elever med högre frånvaro anmäls av skolan till 
socialtjänsten och familjen får ibland insatser därifrån. På sikt minskat 
antal placeringar.

 Inom hälso- och sjukvården, då elever med omfattande frånvaro ofta 
remitteras till olika instanser inom hälso- och sjukvården för 
bedömningar och behandling. 
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Hur ska effekterna mätas
Att ett visst antal familjer får ta del av insatsen. 

De elever, där familjer får ta del av insatsen, får en högre närvaro och har ett 
bättre mående. Eleven får fylla i självskattningsformulär. 

En annan effekt är att vårdnadshavare blir stärkta i sitt föräldraskap, detta kan 
mätas genom självskattningsformulär som föräldrar fyller i, i samband med 
insatsen. 

En annan effekt är att anmälningarna till socialtjänsten kring oroande frånvaro, 
blir mer specifika och precisa till att gälla de familjer som behöver mer 
omfattande stöd.

Vid vilka tidpunkter ska mätningen ske
Utvärdering av insatsen, elevens och föräldrars egen upplevelse av sin förmåga 
mäts löpande i varje enskilt fall. En sammanställning ska lämnas till styrgruppen i 
maj 2022, vid årsskiftet 2022 samt i maj 2023.  

Uppföljning av frånvarostatistik sker i samband med tema 1 och tema 4 (elever 
som riskerar att inte klara kunskapskraven), enligt bildningsnämndens 
temaredovisning och internkontrollplan, samt i juni och december i samband med 
betygsanalys.  

Antal anmälningar, och deras kvalité, som kommer till IFO följs upp i styrgruppen 
vid samma tidpunkter som statistiken över frånvaro samt måluppfyllelse. 

Styrgruppen ansvarar för att trender och tendenser analyseras och presenteras 
för respektive nämnd.  

Plan för utvärdering/uppföljning/analys
Vid projektets slut december 2023, kommer uppföljningar och utvärderingar 
sammanfattas i en slutrapport som delges respektive nämnder. 

Där kommer även vårdnadshavarnas upplevelser av insatsen och hur den 
påverkat deras föräldraskap finnas med samt elevernas upplevelser av insatsen. 
Även analys av IFOs inkomna anmälningar och hur de påverkats till antal och 
kvalité kommer att sammanställas i slutrapporten.  
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende april 2021

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för april 2021.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över 
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet 
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2021-04-06. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 51 (54), Werners Backe 21 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 22 (29), Esslatorp 10 
(11). Total beläggningsgrad 2021-03-03 uppgår till 88 %, 113 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Områdeschef
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Information om förslag till lokal överenskommelse 
om äldreomsorgslyftet i Hallsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Information om förslag till lokal överenskommelse om äldreomsorgslyftet i Hallsbergs 
kommun

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Clary Starck
clary.starck@hallsberg.se

Förslag till lokal överenskommelse om 
äldreomsorgslyftet i Hallsbergs kommun
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal 
tecknade år 2020 en överenskommelse med anledning av den statliga 
satsningen på kompetensförsörjning till äldreomsorgen.
På Socialstyrelsens hemsida anges att syftet med äldreomsorgslyftet är "att 
stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg "
Satsningen ger en möjlighet för personal att kombinera en anställning med 
studier. Den statliga ersättningen ska omfatta lönekostnaden för den delen 
av arbetstiden som utgörs av studier. Arbete ska bedrivas på minst 50 % av 
arbetstiden. Hallsbergs kommun har åtta personer som påbörjade under 
januari sin validering till formell undersköterskeutbildning vid Allévux i 
Hallsberg. Från början var 16 personer som intresserade. Många valde att 
inte gå vidare med sina studier på grund av olika personliga orsaker. 

Under år 2021-2022 vidgas äldreomsorgslyftet ytterligare med möjlighet att 
utbildas till specialist undersköterska samt ledarskapsutveckling för första 
linjens chefer. 

De förslag som Hallsbergs kommun föreslår nu är:
Fortsatt utbildning genom validering till formell undersköterskeutbildning 
vid Allévux i Hallsberg. Erbjudandet ska enligt detta förslag omfatta idag 
redan tillsvidareanställd personal, vårdbiträden. En förutsättning för att 
kunna antas är att personen har en bred erfarenhet inom sin yrkesinriktning 
(1-2 års arbetslivserfarenhet). Eftersom Hallsbergs kommun inte har många 
personal med kompetens, vårdbiträde, kommer även framtida 
rekryteringsbehov av undersköterskor ses över tillsammans med HR. 

Specialistutbildad undersköterska med inriktning på demens, palliativ vård 
och psykosocial. Efter genomgången utbildning är förslaget att personen får 
AID-kod specialistundersköterska. Hallsbergs kommun kommer inte att 
skapa specifika uppdrag, personerna ska ingå i det ordinarie arbetslaget men 
kan inom sitt ordinarie uppdrag ha ett specifikt uppdrag för att skapa 
utveckling, exempelvis BPSD administratör.
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Målet är att utöka kompetensen på sikt inom demens med ca en person på 
varje enhet (antal räknat utifrån dagens demensenheter på vård och 
omsorgsboende). Inom palliativ kompetens, en person per varje 
hemtjänstområde samt korttidsenhet. 

Alla enhetschefer och arbetsledare ska på sikt gå värdebaserat ledarskap 
som är en uppdragsutbildning. 

Specialistundersköterska är en yrkeshögskoleutbildning som kan sökas på 
många utbildningsorter i Sverige, via webbplatsen Yrkeshögskola. 
Mer information och ytterligare krav för att kunna antas beskrivs på varje 
skolas hemsida. Personalansvarig chef ansvarar för att göra en bedömning 
av vilka medarbetare som ska erbjudas en möjlighet att studera på arbetstid, 
för att sedan fråga dessa medarbetare om de är intresserade. Bedömningen 
grundas i vilken kompetens, utbildning och arbetslivserfarenhet 
medarbetaren redan har, samt vilken kompetens chefen bedömer är 
nödvändig i sin verksamhet.

Ytterligare dialog kommer att föras under våren utifrån behovet av utbildade 
undersköterskor.

Referenser
Cirkulär 20:30 ”Information om kompetenslyft till äldreomsorgen, det så 
kallade äldreomsorgslyftet".
Förhandlingsprotokoll från 2020-05-19 mellan SKR och Kommunal
"Överenskommelse med anledning av den statliga satsningen på
kompetensförsörjning”

Socialstyrelsens hemsida, 2021-03-16
https//statsbidrag.socialstyrelsen.se 
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Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 1, 2021

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2021 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut 
att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 2021.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under första 
kvartalet 2021.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska 
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en 
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får 
allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 

Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning. 
Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Återrapporteringen för första kvartalet 2021 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda 
åtgärder av brister finns i bifogad återrapportering. En del av momenten har inte kunnat kontrolleras 
på grund av frånvaro. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Internkontroll kvartal 1, 2021
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation 
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens 
rapporteringsskyldighet. 

Av riktlinjerna 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 föranstalta 

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 riktlimjerna punkt 1.2 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 av punkt 1.3 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 

Page 106 of 167



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport Q1 5(52) 

god intern kontroll kan upprätthållas. 

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

1.3 Riskbedömningsmatris 

S
a
n

n
o

li
k
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t 

4 

  
  

3 

  
 

 

2 

  
 

 

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)  

 

 

2 20 19 18 14 

13 12 1 

21 

16 9 5 4 3 

15 7 

22 

17 11 10 8 6 
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Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 22 

 

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 

Personal 4 
 

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

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

5 
 

Att sjukfrånvaron ökar 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Administration 6 
 

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

7 
 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

8 
 

Att handlingar inte registreras enligt lag 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

9 
 

Att personuppgiftsincidenter sker 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

10 
 

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

11 
 

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Verksamhetsspecifik 12 
 

Att alla deltagare inte är registrerade i 
verksamhetssystemet. 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

13 
 

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

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

2 9 11 

Page 108 of 167



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport Q1 7(52) 

Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

 
14 

 
Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

15 
 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

16 
 

Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd 
försvinner 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

17 
 

Att utbetalning inte endast görs till 
bidragsberättigad person 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

18 
 

Att utredningar inte är avslutade inom fyra 
månader. 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

19 
 

Kontrollera lyftar enligt plan 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

20 
 

Att förhandsbedömningar inte sker inom två 
veckor 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

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 
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2 Uppföljning 

2.1 Område: Ekonomi 

2.1.1 Risk: Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt reglemente och förteckning, att 

obligatoriska uppgifter inte finns på leverantörsfakturor 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och förteckning Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
genom stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 
 
Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Genom stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Attester Uppföljning Q1  Inga avvikelser 2021-04-01  

Attester Uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Attester uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Attester uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

Uppgifter leverantörsfakturor Q1  Inga avvikelser 2021-04-01  

Uppgifter leverantörsfakturor Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Uppgifter leverantörsfakturor Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Uppgifter leverantörsfakturor Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.1.2 Risk: Att ingångna avtal inte följs 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att ingångna avtal följs Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av avtal  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.1.3 Risk: Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning 

 
Kontrollmoment Enhet 

Prognos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning. 
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett 
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Kontrollmoment Enhet 

Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Områdeschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Prognos uppföljning Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Prognos uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Prognos uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Prognos uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.2 Område: Personal 

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Halvårsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Löneutbetalningar uppföljning halvår 1  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Löneutbetalningar uppföljning halvår 2  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.2.2 Risk: Att sjukfrånvaron ökar 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att sjukfrånvaro inte ökar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Sjuktal Q1  Större avvikelser 2021-03-31 Sjukfrånvaron för januari och februari är 

fortsatt hög, som en följd av pandemin och 
gällande rekommendationer. 
2020 visas inom parentes 
Förvaltning totalt januari: 12,06 % (9,02 %) 
Åldersindelat jan 2021: 
= 29 år: 10,52 % (6,99 %) 
30-49 år: 13.64 % (9,39 %) 
= 50 år: 10,70 % (9,45 %) 
Förvaltning totalt februari: 11,18 % (9,40 %) 
Åldersindelat jan-feb 2021: 
= 29 år: 9,67 % (7,83 %) 
30-49 år: 13.07 % (9,94 %) 
= 50 år: 10,75 % (8,98 %) 
Förvaltning totalt mars: 11,83 % (13,69 %) 
Åldersindelat jan 2021: 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
= 29 år: 10,41 % (8,50 %) 
30-49 år: 13,22 % (11,75 %) 
= 50 år: 10,81 % (10,77 %) 
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för 
kvartal 1 11,89 % (10,82 %) 

Sjuktal Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Sjuktal Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Sjuktal Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.3 Område: Administration 

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Utlämnande av handling/uppgift Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Utlämnande av handling/uppgift Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Utlämnande av handling/uppgift Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

utlämnande av handling/uppgift Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  
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2.3.2 Risk: Att dokumenthanteringsplan inte är uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Dokumenthantering och arkivering Q1  Mindre avvikelser 2021-03-31 Arkivering sker enligt dokumenthanteringsplan 

- inga avvikelser. 
Gällande uppdatering av 
dokumenthanteringsplan så pågår arbetet. Vi 
har fått en ny mall för 
informationshanteringsplan (som planen 
kommer att heta) som är den mall vi kommer 
att använda framåt. Arkivenheten kommer att 
ha en genomgång av mallen i april för att vi 
sedan ska kunna gå vidare i arbetet. 

Dokumenthantering och arkivering Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Dokumenthantering och arkivering Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Dokumenthantering och arkivering Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.3.3 Risk: Att handlingar inte registreras enligt lag 

 
Kontrollmoment Enhet 

Registrering av handling Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 
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Kontrollmoment Enhet 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Registrering av handling Q1  Mindre avvikelser 2021-03-31 Vid ett fåtal tillfällen har handling inte 

registrerats i samband med att den inkommit. 
Detta beror sannolikt på att många arbetar 
hemifrån under pandemin och handlingar kan 
bli liggandes någon dag extra. Ska de sedan 
skickas för diarieföring kan det ta ytterligare 
någon dag. Detta har endast berört handlingar 
av mindre vikt och har inte påverkat 
verksamheten. 

Registrering av handling Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Registrering av handling Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Registrering av handling Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.3.4 Risk: Att personuppgiftsincidenter sker 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att personuppgifteincidenter inte sker Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Personuppgiftsincident uppföljning Q1  Mindre avvikelser 2021-03-31 Under kvartal 1 har vi fått in fyra anmälda 

personuppgiftsincidenter. Två gäller utskrift på 
fel skrivare. Där har information igen gått ut om 
att vara noga med att kontrollera skrivaren 
innan utskrift. Tillägg har gjorts på 
sjuksköterskornas att göra-listor om att 
kontrollera skrivarinställningar. En incident 
gäller utskick av brev till 9 brukare där det i 
adressfältet skrevs att brevet skulle gå till den 
personliga assistenten. På så sätt kunde 
utomstående förstå att adressaten har insatsen 
personlig assistans. Som åtgärd har rutinen för 
utskick av brev uppdaterats. den fjärde 
incidenten gäller ett kuvert för internpost som 
felaktigt lades i facket för utgående post. 
Kuvertet var adresserat till en person på 
socialtjänsten. Aktören som handhar 
kommunens utgående post tog med sig 
internpostkuvertet och det delades ut på 
socialtjänsten i Örebro som kontaktade 
förvaltningen och informerade om incidenten. 
Brevet återsändes omgående. Den åtgärd som 
vidtagits är att facken för intern och extern post 
flyttats längre ifrån varandra för att minska 
risken att post läggs i fel fack. 
Ingen incident har ansetts vara allvarlig och har 
inte anmälts till Datainspektionen. 

Personuppgiftsincident uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Personuppgiftsincident uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Personuppgiftsincident uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
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Kontrollmoment Enhet 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Verkställighet uppföljning Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Verkställighet uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Verkställighet uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Verkställighet uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Tidsangivelser uppföljning Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Tidsangivelser uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Tidsangivelser uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Tidsangivelser uppföljning Q4 
 Ej kontrollerad 

2021-12-31  
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2.4 Område: Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Risk: Att alla deltagare inte är registrerade i verksamhetssystemet. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av registrering i verksamhetssystem Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Halvårsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Registrering i verksamhetssystem halvår 1  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Registrering i verksamhetssystem halvår 2  Ej kontrollerad 2021-12-31  

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Se över registreringar och introduktionsplaner Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Registrering, introduktionsplaner Q1  Inga avvikelser 2021-03-31 Vi väntar i dagsläget fortfarande på två 

kvotpersoner från 2020. Beräknas komma 
senare under året på grund av pandemin. 
Inga avvikelser. 

Registrering introduktionsplaner Q2 
 Ej kontrollerad 

2021-06-30  

Registrering introduktionsplaner Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Registrering introduktionsplaner Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.3 Risk: Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att anmälningar hanteras omedelbart Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av hantering av anmälningar Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Kontroll av hantering av anmälningar Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Kontroll av hantering av anmälningar Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Kontroll av hantering av anmälningar Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

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

 
Kontrollmoment Enhet 
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Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av avvikelsehantering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att avvikelser hanteras enligt rutin. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av avvikelsehantering Q 1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Kontroll av avvikelsehantering Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Kontroll av avvikelsehantering Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Kontroll av avvikelsehantering Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.5 Risk: Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor 
Allkontroll ska göras 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
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Kontrollmoment Enhet 

Sjuksköterska 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Narkotiska preparat uppföljning Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Narkotiska preparat uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Narkotiska preparat uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Narkotiska preparat uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.6 Risk: Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att bidrag går till bidragsberättigad person Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av bidrag Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Kontroll av bidrag Q2 
 Ej kontrollerad 

2021-06-30  

Kontroll av bidrag Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Kontroll av bidrag Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.7 Risk: Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader. 
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Kontrollmoment Enhet 

Att utredningar avslutats efter fyra månader Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Uppföljning av utredningar Q1  Större avvikelser 2021-03-31 Vi inte har kunnat genomföra 

kontrollmomentet med anledning av brist på 
personal i tjänst. Vi följer frågan kontinuerligt i 
form av att sakkunnig socialsekreterare har 
ärendegenomgångar med handläggarna, men 
har inte kunnat ta fram ett sammanställt svar 
till internkontrollen i Q1. 

Uppföljning av utredningar Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Uppföljning av utredningar Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Uppföljning av utredningar Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.8 Risk: Kontrollera lyftar enligt plan 

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av lyftar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan 
 
Kontrollfrekvens? 
Q4 (vartannat år) Senast utförd 2018 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumentation av hjälpmedelstekniker 
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Kontrollmoment Enhet 

Ansvarig funktion?  
Hjälpmedelstekniker 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Lyftar uppföljning Q4 2020  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.9 Risk: Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att förhandsbedömningar skett inom två veckor Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av förhandsbedömningar Q1  Större avvikelser 2021-03-31 Gällande vuxen - inga avvikelser. 

Gällande barn - vi inte har kunnat genomföra 
kontrollmomentet med anledning av brist på 
personal i tjänst. Vi följer frågan kontinuerligt i 
form av att sakkunnig socialsekreterare har 
ärendegenomgångar med handläggarna, men 
har inte kunnat ta fram ett sammanställt svar 
till internkontrollen i Q1. 

Kontroll av förhandsbedömningar Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Kontroll av förhandsbedömningar Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Kontroll av förhandsbedömningar Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  
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2.4.10 Risk: Att narkotiska preparat hos brukare försvinner 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att räkna narkotiska preparat hos brukare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Preparat hos brukare uppföljning Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Preparat hos brukare uppföljning Q2 
 Ej kontrollerad 

2021-06-30  

Preparat hos brukare uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Preparat hos brukare uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.4.11 Risk: Att utbetalning inte görs till rätt person. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att utbetalning görs till rätt person Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av utbetalning Q1  Inga avvikelser 2021-03-31  

Kontroll av utbetalning Q2  Ej kontrollerad 2021-06-30  

Kontroll av utbetalning Q3  Ej kontrollerad 2021-09-30  

Kontroll av utbetalning Q4  Ej kontrollerad 2021-12-31  

2.5 Slutsatser av uppföljning 

2.6 Åtgärder 
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3 Ekonomi 

3.1 Prognos 

Risk   

 
Att inte alla chefer följer rutiner för 
ekonomisk uppföljning 

 

 
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Prognos 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning. 
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Områdeschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Prognos 
uppföljning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 
Prognos 
uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Prognos 
uppföljning 
Q3  

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 
 

 Prognos 
uppföljning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2022-12-31 

     

3.2 Leverantörsfakturor, utanordningar, bokföringsorder 

Risk   

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

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och 
förteckning 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
genom stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 
 
 

  

Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Genom stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Attester 
Uppföljning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser  2021-01-01 
2021-04-01 

     

 Attester 
Uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Attester 
uppföljning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Attester 
uppföljning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 

     

 Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q1  
 

 

Inga avvikelser  2021-01-01 
2021-04-01 

     

 Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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3.3 Avtal 

Risk   

 
Att ingångna avtal inte följs 

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att ingångna avtal följs 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
 
 

  

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Kontroll av 
avtal  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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4 Personal 

4.1 Personalkostnader 

Risk   

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

 

 
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period 
 
Kontrollfrekvens? 
Halvårsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Löneutbetaln
ingar 
uppföljning 
halvår 1  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-01-01 
2021-06-30 

     

 Löneutbetaln
ingar 
uppföljning 
halvår 2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-12-31 
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4.2 Sjukfrånvaro 

Risk   

 
Att sjukfrånvaron ökar 

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att sjukfrånvaro inte ökar 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Sjuktal Q1  
 

 

Större avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

Sjukfrånvaron för 
januari och februari 
är fortsatt hög, som 
en följd av pandemin 
och gällande 
rekommendationer. 
2020 visas inom 
parentes 
Förvaltning totalt 
januari: 12,06 % 
(9,02 %) 
Åldersindelat jan 
2021: 
= 29 år: 10,52 % 
(6,99 %) 
30-49 år: 13.64 % 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

(9,39 %) 
= 50 år: 10,70 % 
(9,45 %) 
Förvaltning totalt 
februari: 11,18 % 
(9,40 %) 
Åldersindelat jan-feb 
2021: 
= 29 år: 9,67 % (7,83 
%) 
30-49 år: 13.07 % 
(9,94 %) 
= 50 år: 10,75 % 
(8,98 %) 
Förvaltning totalt 
mars: 11,83 % (13,69 
%) 
Åldersindelat jan 
2021: 
= 29 år: 10,41 % 
(8,50 %) 
30-49 år: 13,22 % 
(11,75 %) 
= 50 år: 10,81 % 
(10,77 %) 
Den totala 
sjukfrånvaron på 
förvaltningen är för 
kvartal 1 11,89 % 
(10,82 %) 

 Sjuktal Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Sjuktal Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Sjuktal Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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5 Administration 

5.1 Att politiskt fattade beslut verkställs och återrapporteras till nämnden och innehåller en tydlig tidsangivelse för 

verkställighet och återrapport 

Risk   

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

 

  

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

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 
 

  

Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Verkställighe
t uppföljning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Verkställighe
t uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Verkställighe
t uppföljning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Verkställighe
t uppföljning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 

     

 Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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5.2 Personuppgiftshantering 

Risk   

 
Att personuppgiftsincidenter sker 

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att personuppgifteincidenter inte sker 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 
 

  

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q1  
 

 

Mindre avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

Under kvartal 1 har 
vi fått in fyra 
anmälda 
personuppgiftsincide
nter. Två gäller 
utskrift på fel 
skrivare. Där har 
information igen gått 
ut om att vara noga 
med att kontrollera 
skrivaren innan 
utskrift. Tillägg har 
gjorts på 
sjuksköterskornas 
att göra-listor om att 
kontrollera 
skrivarinställningar. 
En incident gäller 
utskick av brev till 9 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

brukare där det i 
adressfältet skrevs 
att brevet skulle gå 
till den personliga 
assistenten. På så 
sätt kunde 
utomstående förstå 
att adressaten har 
insatsen personlig 
assistans. Som åtgärd 
har rutinen för 
utskick av brev 
uppdaterats. den 
fjärde incidenten 
gäller ett kuvert för 
internpost som 
felaktigt lades i 
facket för utgående 
post. Kuvertet var 
adresserat till en 
person på 
socialtjänsten. 
Aktören som 
handhar kommunens 
utgående post tog 
med sig 
internpostkuvertet 
och det delades ut på 
socialtjänsten i 
Örebro som 
kontaktade 
förvaltningen och 
informerade om 
incidenten. Brevet 
återsändes 
omgående. Den 
åtgärd som vidtagits 
är att facken för 
intern och extern 
post flyttats längre 
ifrån varandra för att 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

minska risken att 
post läggs i fel fack. 
Ingen incident har 
ansetts vara allvarlig 
och har inte anmälts 
till Datainspektionen. 

 Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 

     

5.3 Utlämnande av handling/uppgift med eventuell tillhörande besvärshänvisning 

Risk   

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

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Nämndsekreterare 
 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q1  
 

 

Inga avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 

     

5.4 Registrering av allmänna handlingar 

Risk   

 
Att handlingar inte registreras enligt 
lag 

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Registrering av handling 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Registrering 
av handling 
Q1  
 

 

Mindre avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

Vid ett fåtal tillfällen 
har handling inte 
registrerats i 
samband med att den 
inkommit. Detta 
beror sannolikt på 
att många arbetar 
hemifrån under 
pandemin och 
handlingar kan bli 
liggandes någon dag 
extra. Ska de sedan 
skickas för 
diarieföring kan det 
ta ytterligare någon 
dag. Detta har endast 
berört handlingar av 
mindre vikt och har 
inte påverkat 
verksamheten. 

    

 Registrering 
av handling 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Registrering 
av handling 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Registrering 
av handling 
Q4  

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 
 

5.5 Dokumenthantering/arkivering 

Risk   

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

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs. 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 
 

  

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q1  
 

 

Mindre avvikelser  2021-01-01 
2021-03-31 

Arkivering sker 
enligt 
dokumenthanterings
plan - inga 
avvikelser. 
Gällande 
uppdatering av 
dokumenthanterings
plan så pågår arbetet. 
Vi har fått en ny mall 
för 
informationshanteri
ngsplan (som planen 
kommer att heta) 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

som är den mall vi 
kommer att använda 
framåt. Arkivenheten 
kommer att ha en 
genomgång av 
mallen i april för att 
vi sedan ska kunna 
gå vidare i arbetet. 

 Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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6 Verksamhetsspecifik 

6.1 Läkemedelshantering 

Risk   

 
Att narkotiska preparat i akut- och 
buffertförråd försvinner 

 

  

 
Att narkotiska preparat hos brukare 
försvinner 

 

  

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor 
Allkontroll ska göras 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 
 
 

  

Att räkna narkotiska preparat hos brukare 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 

     

 Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 
Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad  2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad  2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q4  

Ej kontrollerad  2021-10-01 
2021-12-31 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 
 

6.2 Besikta arbetstekniska hjälpmedel 

Risk   

 
Kontrollera lyftar enligt plan 

  
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Kontroll av lyftar 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan 
 
Kontrollfrekvens? 
Q4 (vartannat år) Senast utförd 2018 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumentation av hjälpmedelstekniker 
 
Ansvarig funktion?  
Hjälpmedelstekniker 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Lyftar 
uppföljning 
Q4 2020  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 

     

6.3 Registrera alla kommunbosatta flyktingar i verksamhetens mottagningssystem och upprätta introduktionsplan 

Risk   

 
Att alla kommunbosatta inte är 
registerförda och har en 
introduktionsplan per hushåll 
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Se över registreringar och introduktionsplaner 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Registrering, 
introduktion
splaner Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

Vi väntar i dagsläget 
fortfarande på två 
kvotpersoner från 
2020. Beräknas 
komma senare under 
året på grund av 
pandemin. 
Inga avvikelser. 

    

 Registrering 
introduktion
splaner Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Registrering 
introduktion
splaner Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Registrering 
introduktion
splaner Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 
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6.4 Registrera alla deltagare i verksamhetssystemet som påbörjar sin arbetsträning på AMI 

Risk   

 
Att alla deltagare inte är registrerade i 
verksamhetssystemet. 

 

 
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Kontroll av registrering i verksamhetssystem 
 
Kontrollfrekvens? 
Halvårsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 
Registrering i 
verksamhets
system 
halvår 1  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-01-01 
2021-06-30 

     

 Registrering i 
verksamhets
system 
halvår 2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-12-31 

     

6.5 Utbetalning av försörjningsstöd 

Risk   

 
Att utbetalning inte endast görs till 
bidragsberättigad person 

 

 
 

 
Att utbetalning inte görs till rätt person. 
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att bidrag går till bidragsberättigad person 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

Att utbetalning görs till rätt person 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Kontroll av 
bidrag Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Kontroll av 
bidrag Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Kontroll av 
bidrag Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Kontroll av 
bidrag Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Kontroll av 
utbetalning 
Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Kontroll av 
utbetalning 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Kontroll av 
utbetalning 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Kontroll av 
utbetalning 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 

     

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

Risk   

 
Att anmälningarna inte hanteras 
omedelbart 

 

 
 

 
Att förhandsbedömningar inte sker 
inom två veckor 

 

 
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att anmälningar hanteras omedelbart 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att förhandsbedömningar skett inom två veckor 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 

     

 Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q1  
 

 

Större avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

Gällande vuxen - inga 
avvikelser. 
Gällande barn - vi 
inte har kunnat 
genomföra 
kontrollmomentet 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

med anledning av 
brist på personal i 
tjänst. Vi följer frågan 
kontinuerligt i form 
av att sakkunnig 
socialsekreterare har 
ärendegenomgångar 
med handläggarna, 
men har inte kunnat 
ta fram ett 
sammanställt svar 
till internkontrollen i 
Q1. 

 Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 

     

6.7 Utredningar barn och unga 

Risk   

 
Att utredningar inte är avslutade inom 
fyra månader. 

 

 
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Att utredningar avslutats efter fyra månader 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
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Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Uppföljning 
av 
utredningar 
Q1  
 

 

Större avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

Vi inte har kunnat 
genomföra 
kontrollmomentet 
med anledning av 
brist på personal i 
tjänst. Vi följer frågan 
kontinuerligt i form 
av att sakkunnig 
socialsekreterare har 
ärendegenomgångar 
med handläggarna, 
men har inte kunnat 
ta fram ett 
sammanställt svar 
till internkontrollen i 
Q1. 

    

 Uppföljning 
av 
utredningar 
Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Uppföljning 
av 
utredningar 
Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Uppföljning 
av 
utredningar 
Q4  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 
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6.8 Avvikelsehantering i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och patientsäkerhetslagen 

Risk   

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

 

 
 

 

Kontrollmoment  Resultat av kontroll 

Kontroll av avvikelsehantering 
 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att avvikelser hanteras enligt rutin. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 
 

 
 

 

Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

 Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q 1  
 

 

Inga avvikelser 
 

2021-01-01 
2021-03-31 

     

 Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q2  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-04-01 
2021-06-30 

     

 Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q3  
 

 

Ej kontrollerad 
 

2021-07-01 
2021-09-30 

     

 Kontroll av 
avvikelsehan

Ej kontrollerad 
 

2021-10-01 
2021-12-31 
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Uppföljning Status  Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd  Start- & slutdatum Kommentar 

tering Q4  
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Tillsynsplan avseende kommunens tillsyn 
under 2021 enligt lag (2018:2088) om tobak 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/SAN/108 

Tillsynsplan avseende kommunens tillsyn under 2021 enligt lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen ska kommunen utöva den omedelbara tillsynen över handel med tobak och liknande 
produkter. För kommunens tillsyn ska finnas ett för ändamålet framtagen tillsynsplan. 
Tillsynen omfattar bl.a. åldersgräns, marknadsföring och butikens egentillsyn.  
Kommunens tillsyn av rökfria miljöer behandlas inte i denna tillsynsplan.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
anta tillsynsplanen för 2021.

Ärendet 
Kommunen ska bedriva tillsyn av nedanstående områden:
1. Skyltning om åldersgräns i butiken och att försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare inte lämnas ut till den som inte fyllt 18 år eller till den som ämnar langa vidare 
till den som inte fyllt 18 år (5 kap 18 §).
2. Marknadsföring i och utanför butiken (4 kap).
3. Märkning och förpackningar (3 kap).
4. Butikens egenkontrollprogram för tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (5 
kap.6§, 5 kap 17 §).

Om det vid besöken upptäcks brister ska detta påpekas vid besöket och tillsynsprotokoll ska skickas 
till butiken med krav om åtgärd. Återbesök ska göras inom 3-4 veckor för att kontrollera att bristerna 
åtgärdats. Kvarstår bristerna vid återbesök ska ett tillsynsärende öppnas och utredning göras 
avseende eventuell åtgärd från kommunen.  

Tillsyn i samverkan.
Tillsynen kan ske i samverkan med andra kommuner och Polisen. Polisen har lagstöd för sin tillsyn i 
tobakslagens 7 kap 4 §. Kommunen ska underrätta Polisen om förhållanden som är av betydelse för 
Polisens tillsyn av tobaksförsäljningen och omvänt underrättar Polisen kommunen om förhållanden 
som är av betydelse för kommunens tillsyn enligt 7 kap 20 §. Under 2021 kommer all tillsyn ske i 
samverkan med tobakshandläggare från annan kommun för att effektivisera besöken i butikerna och 
minska den tid butikspersonalen behöver avsätta för att hjälpa till vid tillsynen. 

Tillsynens omfattning
Kommunen ska under 2021 besöka alla butiker som tillhandahåller tobaksvaror och andra produkter 
som omfattas av lagen minst en gång. Institutioner, t.ex. kriminalvård och andra vårdinrättningar 
samt industrimatsalar och dylikt dit allmänheten normalt inte har tillträde, ska besökas på 
uppkommen anledning. 
Kommunen ska utan dröjsmål besöka butiker där tips inkommer om försäljning till underåriga, 
försäljning sker utan tillstånd och försäljning sker av tobaksvaror och liknande produkter utan eller 
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med bristfällig hälsovarning (bild och/eller varningstext). Denna tillsyn ska ske i samverkan med 
andra kommuner och/eller med Polisen.  

Tillsynen kommer bedrivas såsom tidigare år med respekt för de restriktioner som råder med 
anledning av Covid-19.     

☐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 Patrik Ehrenström Germer

Förvaltningschef Tobaks- och alkoholhandläggare
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Dnr:20/SAN/318 

Redovisning av heltidsarbete

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av social- och arbetsmarknadsnämnden att följa utvecklingen av 
heltid som norm. Personal har möjlighet att två gånger om året, i mars och september, välja 
anställning från deltid till heltid. En sammanställning över hur många som valde att gå upp i tid i mars 
och hur många som totalt arbetar heltid har nu gjorts. 

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

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa Heltid som norm. Målet är att alla anställda i Hallsbergs 
kommun ska vara anställda på heltid och delmålet var att andelen heltidsanställda skulle vara 60 % i 
slutet av 2019. Personal inom vård och omsorg kan välja att gå upp till heltid två gånger per år, i mars 
och september. En inventering av omvårdnadspersonal har nu gjorts för att se hur många som valde 
att gå upp till heltid i mars 2021, samt en sammanställning av andelen heltidsarbetande totalt inom 
vård och omsorg i mars 2021. Sammanställningen för omvårdnadspersonal visar att totalt 70 % nu 
arbetar heltid, fördelat på:

 Hemtjänst 78 %
 Vård och omsorgsboende 62 %
 Verksamheten för funktionshinder 69 %

Den mertid som uppstår används i första hand att täcka ordinarie personals frånvaro, som t. ex 
semester, sjukdom m.m. Den ska också användas för APT, utbildningar, medarbetarsamtal m.m. i 
syfte att ingen extra mertid eller fyllnadstid ska uppstå. Mertiden som uppstår i och med heltid som 
norm finansieras till största delen med vikariemedel och möjligheten att vakanshålla vissa 
arbetspass. Under 2020 var detta mycket svårt att göra på grund av den rådande pandemin, då dels 
personal inte kunde gå mellan områden på grund av smittrisk som tidigare och dels för att 
sjukfrånvaron ökade markant. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Anette Dybeck

Förvaltningschef Områdeschef hemtjänst

Bilagor
Redovisning av heltidsarbete
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Heltid som norm

Verksamhet Ant pers upp i tid i mars, 2021 sammanlagd årsarb tid Totalt antal heltidsanställda Heltid %
Hemtjänst
Norr 1 0,2 22 63
Söder 0 0 32 84
Öster 0 22 85
Väster 0 0 30 75
EFA 0 0 9 100

Vobo
Esslatorp
Sköllergården 3 14 50%
Kullängen 1 0,25 34
WB 0 15 60
Nytorgsgstan 0 8 73
Regnbågen 0 12 100

VFF
Nytorgsgatan 74 0 11 100
Hantverkargatan 0 2 25
David Boende 0 0 19 51
Social psykiatri 0 0 9 82
Personlig Assitans 3 0,56 33 85

Summa 8 1,01 272 0,70
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Totalt antal deltidsanställda Deltid % Totalt ant anställda

13 37 35
6 16 38
4 15 26

10 25 40
0 0 9

0

14 50% 28
24 41 58
10 40 25
3 27 11
0 0 12

0 0 11
6 75 8

18 49 37
3 18 12
6 15 39

117 0,30 389
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Inventering av delade turer

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över hur och om delade turer inom vård och omsorg kan tas 
bort. En inventering över nuläget gjordes och varje arbetsgrupp redovisade hur deras scheman ser ut 
på helger i dagsläget. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om inventering av delade turer. 

Ärendet 
Den inventeringen som gjordes visar att nästan alla arbetsgrupper arbetar varannan helg ofta med 
delade turer, alternativt så kallat 2,5 helg, det vill säga att man har ett extra helgpass då och så 
beroende på schemaperiodens längd. 

En kostnadsberäkning utifrån att bara ta bort alla delade turer och utan att göra några andra 
förändringar visar på ett ökat behov av 48 nya personer för att täcka de turer som idag delas.  
Kostnadsberäkningen är gjord utifrån att all personal arbetar heltid. 

Forskning visar att sammanhängande arbetstid med tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetspass 
är det mest hälsosamma och det är tveksamt om schema med delade turer kan tillgodose det. Dock 
finns det medarbetare som föredrar delad tur och arbete var tredje helg än arbete varannan helg 
utan delad tur. Med 48 nyanställda personer på heltid skulle verksamheten få väldigt mycket mertid 
än vad som behövs. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Anette Dybeck

Förvaltningschef Områdeschef hemtjänst

Bilagor
Inventering av delade turer
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Schema med delad tur

• Nuläge
• Arbetsgrupper inom vård och omsorg arbetar varannan helg 

eller 2,5 helger av 5, alla med delad tur på helgpassen. 
• Två grupper arbetar var tredje helg med delad tur och extra 

helgpass. 
• Gruppboende LSS och socialpsykiatrin har scheman med 

enstaka delad tur. 
• Arbetsgruppen på Svalan har delad tur på vardagar (arbetar 

inte helg)
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Schema med varannan helg utan delad tur

• Utan att göra någon annan schemaförändring än att 
schemalägga all personal till varannan helg utan delad tur 
behöver område hemtjänst och vård- och omsorgsboende ha 
ytterligare 40 personal. 

• För att ta bort delad tur inom personlig assistans krävs 
ytterligare 6 personal. 

• Gruppboende LSS kräver ytterligare två personal för att kunna 
ta bort delad tur. 
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Kostnad

• Sammantaget inom vård och omsorg krävs för att ta bort alla 
delade turer 48 nya tjänster i dagsläget. 

• Med tanke på heltid som norm, vilket innebär att alla 
anställningar ska vara heltid, kommer kostnaderna för att 
utöka personalgrupperna med 48 heltidstjänster att utökas 
med 24 mnkr. 

• Det blir en stor övertalighet på övrig tid, vilken är svårt att 
planera bort, då alla verksamheter kommer att ha övertalighet 
(även om den tiden skulle schemaläggas utanför SAF.s 
verksamhetsområde, t ex inom DOS). 
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Kommentarer från verksamheterna
• Enligt forskning är det mer hälsosamt att arbeta sammanhållen tid med 

tillräcklig tid för återhämtning mellan arbetspassen. Det är tveksamt om 
det tillgodoses på en så kallad delad tur, där det oftast är mellan två till tre 
timmars paus mellan arbetspassen.  

• Att ha en delad tur innebär också att man arbetar på den tid där 
vårdtyngden är som högst och de tyngsta momenten utförs. 

• Att utöka personalgruppen med 48 personer innebär mer övertalig tid, 
framför allt på eftermiddagar, det kommer att bli svårt att schemalägga all 
den tiden utifrån verksamhetens behov. 

• All personal vill inte ha varannan helg utan delad tur, utan en del skulle 
hellre välja färre helger med en delad tur. 
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