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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 117 Sammanträdets inledning
§ 118 Lex Maria
§ 119 Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2019
§ 120 Statistik IFO  2019
§ 121 Statistik sjukfrånvaro SAF 2019
§ 122 Avtalssamverkan om korttidsboende Hallsberg Lekeberg
§ 123 Revidering av begrepp
§ 124 Remiss handlingsplan sammanhållen vård och omsorg
§ 125 Information från förvaltningschef/områdeschef
§ 126 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 127 Meddelandeärenden
§ 128 Delegationsärenden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 117- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat. 

2. Upprop förrättas av ordförande. Närvarolistan framgår av protokollets framsida.

3. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll. Ärendet utbildning alkohol- 
och tobakslagen utgår. 

4. Kerstin Larsson (S) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering 
äger rum den 7 oktober kl 11:00

5. Ingen anmälan om jäv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 118- Lex Maria

Ärendebeskrivning

Muntlig information från MAS Marjut Alfalk om ett lex Maria-ärende.

Förslag till beslut

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

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 119 - Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2019 
(19/SAN/281)

Ärendebeskrivning 

Kommunen är skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. 
Denna skyldighet regleras i lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614). 
Delårsrapporten ska omfatta en period mellan 6 och 8 månader från räkenskapsårets början. 

Syfte med delårsrapporten är att den ska bidra till att förbättra kommunens styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Beslutsfattare, verksamhetsansvariga och andra 
intressenter ska få en totalbild av utfall för perioden och prognos för helåret. 

Förslag till beslut 

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

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 

 TS Delårsrapport 2019
 Delårsrapport social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019
 Övertid SAF 2017 - 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 

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

Förslag till beslut 

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

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse IFO statistik aug
 VB: Statistik IFO augusti
 Statistik IFO 2019 jan-feb
 Statistik IFO 2017-2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Ärendebeskrivning 

Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019.

Förslag till beslut 

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

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse sjukfrånvaro juli 2019
 Sjukfrånvaro SAF jan-juli 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 122 - Avtalssamverkan om korttidsboende Hallsberg Lekeberg 
(19/SAN/282)

Ärendebeskrivning 

Hallsberg har inom området särskilt boende ansvar för 144 lägenheter, som under en tid har 
haft en beläggningsgrad på ca 90 %. Det saknas förutsättningar för Hallsberg att minska 
omfattningen på området särskilt boende. Den befintliga omfattningen kan också komma att 
behövas för att möta framtida behov av särskilt boende. Lekeberg har från tid till annan en 
brist på korttidsboende inom särskilt boende men det saknas förutsättningar för kommunen 
att långsiktigt öka kapaciteten. Kommunerna är därför överens om att Hallsberg inom ramen 
för sin överskottskapacitet tillhandahåller korttidsboende för Lekeberg. Hallsberg har ingen 
skyldighet att tillhandahålla Lekeberg korttidsboende om kapacitet saknas för efterfrågad 
period. Samverkan innebär att båda kommunerna får bättre förutsättningar att uppfylla sina 
kommunala uppdrag.

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna avtalssamverkan 
mellan Hallsbergs kommun och Lekebergs kommun.

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna avtalssamverkan mellan 
Hallsbergs kommun och Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse avtalssamverkan
 Hallsberg Lekeberg avtalssamverkan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 123 - Revidering av begrepp 
(19/SAN/283)

Ärendebeskrivning 

Inför eventuellt nytt äldreboende har det framkommit att kommunen använder olika 
begrepp för samma saker. För att förtydliga begreppen inför ett eventuellt nytt äldreboende 
har förvaltningen förslag på ett antal begrepp.
- Vård och omsorgsboende istället för särskilt boende eller äldreboende
- Lägenhet istället för plats eller rum
- Boende istället för brukare eller vårdtagare
- Enhet istället för avdelning

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna förslaget på 
reviderade begrepp  

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förslaget på reviderade 
begrepp.  

Beslutsunderlag 

 TS förslag till revidering av begrepp
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 124 - Remiss handlingsplan sammanhållen vård och omsorg 
(19/SAN/225)

Ärendebeskrivning 

I den regionala utvecklingsstrategins, RUS, prioriterade område Hälsofrämjande arbete och 
hälso-och sjukvård har ett förslag på handlingsplan arbetats fram i samverkan inom den 
regionala samverkansstrukturen och Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård 
och omsorg. De olika samverkansgrupperna står alltså bakom denna handlingsplan.

Länets kommuner har nu möjlighet att lämna synpunkter innan handlingsplanen fastställs. Det 
slutliga beslutet tas i regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd.

Hallsbergs kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och ställer sig 
positiva till handlingsplanen. Inga synpunkter att lämna från kommunen, vi önskar inte heller 
göra ytterligare tillägg.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar att anta remissvaret som sitt, vidarebefordrar remissvaret till Region Örebro län, 
Område välfärd och folkhälsa.

Beslut 

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt och vidarebefordrar 
remissvaret till Region Örebro län, Område välfärd och folkhälsa.

Beslutsunderlag 

 Remiss handlingsplan sammanhållen vård och omsorg
 Remiss handlingsplan sammanhållen vård och omsorg
 Remissvar på handlingsplanen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 125- Information från förvaltningschef/områdeschef

Ärendebeskrivning

Receptionen i Centrumhuset håller på att byggas om. 

Beslut fattat i Kommunfullmäktige om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Social- 
och arbetsmarknadsnämnden är inbjuden till det första spadtagen den 16 oktober. 

Information och diskussion om café Åsen. 

Den 16-17 april genomförde IVO en oanmäld inspektion på ett vård- och omsorgsboende i 
Hallsberg. Utredning pågår och förvaltningen avvaktar IVO:s svar. 

Förslag till beslut

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

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning

Inga inkomna frågor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127- Meddelandeärenden

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa på social- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde 2/10 2019-

1 Psykiatriveckan i södra länsdelen 19/SAN/208-8.

2. BPSD - Årsrapport 2018 19/SAN/208-9.

3. Resultat webbutbildning palliativ vård 19/SAN/208-10

4. Slutrapport webbutbildning 19/SAN/208-11

Förslag till beslut

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

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-02

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128- Delegationsärenden

Ärendebeskrivning

Nedanstående delegationsärenden finns att läsa på social- och arbetsmarknadsnämndens 
sammanträde 2019-02-10.

1. Förordnande ordförande 19/SAN/296-1

2. Förordnande ordförande 19/SAN/296-2

3. Tillstånd för servering av alkoholdrycker, 2019/SAN258 702

Förslag till beslut

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

Beslut

Social. och arbetsmarknadsnämnden att godkänna informationen.
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Sammanträdets inledning

§ 117

   



Lex Maria

§ 118

   



Ekonomisk uppföljning/delårsrapport 2019

§ 119

19/SAN/281
   



HALLSBERGS Tjänsteskrivelse SW, 1 ‚„ 1

KOMMUN Dnr:

Delärsrapport för är 2019.

Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att minst en gäng under räkenskapsäret upprätta en delärsrapport.

Denna skyldighet regleras i lagen om kommunal redovisning (SPS 1997:614).

Delärsrapporten ska omfatta en period mellan 6 och 8 mänader frän räkenskapsärets böljan.

Syflet med delärsrapporten är att den ska bidra till att förbättra kommunens styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Beslutsfattare, verksarrfl1etsansvariga och andra
intressenter ska fä en totalbild av utfall för perioden och prognos för heläret.

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om delärsredovisningen muntligt. För deläret är

20 1 9.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslär social- och arbetsmarknadsnämnden att

godkänna informationen och lägga till

handlingarna.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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1 Väsentliga händelser
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Det består av 
hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande 
barn, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, 
hälso-och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integration- 
och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har 
också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att 
delta i samhällsplaneringen. Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån 
individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller 
rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild 
uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn.

Förvaltningen kan se en positiv utveckling inom våra olika områden. Det som dock 
har varit och fortfarande är ett bekymmer är rekrytering av personal och 
kompetensförsörjningen är svår, men det arbetas med frågan för att kunna hitta 
olika lösningar där bland annat "Heltid som norm" kan vara till hjälp. 
Förvaltningen arbetar också med ett nära ledarskap som är mer coachande för att 
skapa en större delaktighet och ansvarstagande bland personalen. Förhoppningen 
är att det ska leda till en ökad kvalitet för dem vi är till för. En ökad samverkan 
med vårdcentralen kan också leda till ökad kvalitet. Vi hoppas även kunna fortsätta 
rekrytera sjuksköterskor för att på så sätt inte behöva anlita bemanningsföretag.

E-tillsyn (tillsyn via kamera) är igång och erbjuds dem som nu har behov av 
nattillsyn. Digitala läkemedelsskåp installeras i lägenheterna på en del av våra 
vård- och omsorgsboenden och kommer också att erbjudas dem som bor i ordinärt 
boende under det här året. Anhöriga får stöd genom anhörigcirklar som erbjuds 
även på kvällstid samt på anhörigcafét, en öppen verksamhet som är tillgänglig 
varannan vecka.

Familjeteamet arbetar mycket med stöttning på hemmaplan vilket fått positiva 
effekter för att korta ner placeringstiderna utanför det egna hemmet. 
Familjeteamet fortsätter med stödverksamhet till barn som lever i familjer med 
missbruk och/eller psykisk sjukdom. Ett gott samarbete mellan vuxenenheten och 
barn- och ungdomsenheten har påbörjats och kommer att fortsätta. Barn- och 
familjeenheten har även ett bra samarbete med Arbetsmarknad- och 
integrationsenheten (AMI) med bland annat informationsträffar för 
anhörigfamiljer. Samverkan med skolan är också igång med till exempel 
föräldragrupper för föräldrar med barn som har hög skolfrånvaro. 
Ungdomsgrupper planeras för att minska den psykiska ohälsan.

Stödpedagoger finns nu anställda på nästan alla enheter inom 
funktionshinderområdet. Brukarna på våra boenden blir allt äldre och kräver mer 
omvårdnadsinsatser. Eftersom vi inte har något äldreboende för den här gruppen 
arbetas det mycket med strukturen i vardagen så att alla brukare ska få sina 
individuella behov tillgodosedda.

Serviceassistentutbildningen startades i augusti i samarbete mellan AMI och 
Allévux. Målet är nya vägar till kompetensförsörjning. AMI har också kommit igång 
med samhällsorienteringen i egen regi  där närmare 100 personer har fått 
erbjudande om att delta.
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Hemtjänst

Utveckling

Område hemtjänst har, efter Kommunfullmäktiges beslut om Heltid som norm, 
ökat antalet årsarbetare med drygt 12, fördelat på 56 personer, vilket innebär en 
utökad arbetstid med drygt 440 timmar per vecka. Alla områden har nu gått in i 
Heltid som norm utom nattpersonalen. Ett stort arbete pågår med schemaläggning 
för att kunna använda mertiden där den behövs i verksamheten.

Förberedelser har gjorts för att kunna starta e-tillsyn (tillsyn via kamera) och 
beräknas kunna starta med tre kameror till att börja med. I dagsläget är två 
stycken kameror installerade och i drift, varav en på Esslatorp.

Område hemtjänst arbetar vidare med att nå måluppfyllelse med 100 % för 
detaljerade och individanpassade genomförandeplaner. Redan vid 
välkomstsamtalet för ny brukare, där kontaktperson och eventuellt 
verksamhetsstödjare deltar, så efterfrågas brukarens individuella behov. 
Kontaktpersonen följer en nyinrättad rutin för ny brukare och checklista, som bl a 
innehåller en välkomst folder med information.

Esslatorps vårdboende har fått ett nytt digitalt larm, samt digitala läkemedelsskåp 
i den boendes lägenhet. Digitala läkemedelsskåp är beställda till ordinärt boende 
och beräknas levereras i början av september.

WiFi har installerats på alla dagcentraler och på Esslatorp.

Några elcyklar har köpts in, dels i syfte att minska bilkostnader men framför allt ur 
ett miljöperspektiv. Under förutsättning att det slår väl ut, vilket det har gjort 
hittills, så kommer fler cyklar att köpas in.

Utbildning

Vårdbiträden har konverterat till undersköterskor genom validering. 
Webbutbildningar enligt utbildningsplan pågår, som t ex palliativ vård, 
demensutbildning, hygienriktlinjer osv. Målet är att ha 100% genomförda 
utbildningar under året 2019. En undersköterska går en yrkeshögskoleutbildning 
(YH) inom palliativ vård.

Dagverksamheter och anhörigstöd

Enheten har påbörjat ett stort omställningsarbete med ett större fokus på 
anhörigstöd involverat i det dagliga arbetet. En anhörigcirkel för yrkesverksamma 
anhöriga har genomförts under kvällstid. Cirkelledare för denna cirkel var 
enhetschef tillsammans med en undersköterska på demensdagverksamheten och 
det blev ett mycket gott resultat på utvärderingarna efter genomförd cirkel.

En anhöriggrupp inom psykiatri har genomförts i samarbete med Kumla och 
Askersunds kommuner samt Allmänpsykiatrin och Anhörigkonsulent från FPS. 
Enhetschef har varannan vecka öppet Anhörigcafé som har gjorts i ordning i 
lokaler på Åsen. I anhörigcafét har väntjänst i samarbete med enhetschef även 
anhörigcirkel demens som arrangeras varannan vecka.

Det planeras också för utökade platser för demensdagvård inom befintliga 
resurser genom viss omorganisering.

Enheten har skapat en egen Facebook sida där all information om vad som händer 
på dagcentralerna finns. Den årliga Seniordagen genomfördes den 4 april och 
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planering för "Den nationella Balansveckan" pågår

Avvikelser och klagomål

Området har tagit emot två synpunkter och klagomål, båda är åtgärdade. En lex 
Sarah utredning har gjorts och två avvikelser till Larmmottagning för 
trygghetslarm har lämnats.

Ekonomi

Område hemtjänst prognostiserar ett nollresultat för 2019. Det har pågått och 
pågår fortfarande ett stort arbete för att kunna planera ut och schemalägga den 
mertid som uppstått med anledning av "Heltid som norm". Rent ekonomiskt sett så 
har övertidskostnad och vikariekostnad minskat mer än de utökade tjänsterna 
kostat.

Särskilda boenden, SäBo.

Utveckling

Utifrån en ny ledningsstruktur på Kullängen har området också projektanställt tre 
arbetsledare. Under perioden har Werners backe och Sköllergården gått in i "heltid 
som norm". Det har skett en ökning av 1,3 åa på Werners backe och 1,53 åa på 
Sköllergården, sammanlagt 2,83 åa. Regnbågen och Nytorgsgatan kommer att gå in 
i "heltid som norm" under september. Kullängens äldreboende startar upp i 
december. Då större delen av personalen redan arbetar heltid på Regnbågen och 
Nytorgsgatan, kommer det troligtvis inte att generera till personalökning.

Kompetensutveckling

För att nå ett större ansvarstagande och delaktighet från våra medarbetare, har 
området beslutat att arbeta utifrån ett coachande ledarskap. Det betyder att chefen 
inte kommer med lösningarna på de förbättringar (problem) som uppstår i 
verksamheten. Vi måste bättre ta tillvara våra medarbetares kunskap samt ställa 
högre krav på ansvarstagande. Det åstadkommer vi genom att leda och styra 
genom mål och resultat och genom att arbeta med förslag och genomförande av 
förbättringar. Verksamheten behöver också bli bättre på att se vilken 
kompetensutveckling som behövs kopplat till olika resultat. Personalen och 
cheferna har genomgått ett antal utbildningar under året.

Ekonomi

Område särskilt boende har ett prognoserat underskott som mestadels beror på 
köp av bemanningssjuksköterskor, men också högre vikariekostnader, främst 
nattetid. En annan orsak är intäktsförlust på hyror. För att kostnadseffektivisera på 
natten organiserade vi om så att en resurs från Kullängens äldreboende stöttar 
upp i centrala Hallsberg, främst på Werners backe. Från och med oktober kommer 
Regnbågen, Nytorgsgatan och Werners backes schemaveckor vara synkroniserade 
vilket ökar möjligheten att samarbeta optimalt med bemanning och resurstid.

Resultatet av den nya ledningsstrukturen på Kullängen är styrka i ett nära 
ledarskap som ger ett effektivt användande av medarbetares arbetstid. Kullängens 
storlek har stor betydelse för den positiva effekten. Från och med september sker 
en sammanslagning av område öster (hemtjänst och Sköllergården) och 
organiseras under samma ledningsstruktur som Kullängen.

Under våren har fler sjuksköterskor anställts vilket resulterat i minskat behov av 
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bemanningssjuksköterskor. Tyvärr har två sjuksköterskor nyligen sagt upp sig så 
behov av bemanning kvarstår. Under sommaren har hälso- och sjukvårdsenheten 
haft två sjuksköterskeassistenter anställda vilket har bidragit till mindre 
bemanning under sommaren samt att sjuksköterskorna har haft stöttning under 
sommarperioden.

Beläggningsgraden har första halvåret varit ca 90 % och under samma period har 
ca 13 korttidsbeslut per månad verkställts på våra särskilda boenden. En av 
enhetscheferna har under året ansvarat för två äldreboenden. Detta har medfört 
att förutsättningarna för att driva kostnadseffektivt har varit sämre. Efter 
sammanslagning på öster kommer förutsättningarna förhoppningsvis att 
förändras till det positiva.

Enligt lag är kommuner skyldiga att i de fall en patient blir kvar på sjukhus mer än 
tre dagar efter att personen är medicinskt färdigbehandlad betala för vårdplatsen 
på sjukhuset. Snittet för Hallsbergs kommun har varit 1,5 dag under året. Under 
april månad var dagarna högre på grund av fler korttidsbeslut.

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Genom det systematiska förbättringsarbetet har alla särskilda boenden 
teamträffar och teamledning i varierande omfattning. Riskbedömningar har ökat. 
Området följer upp resultat i form av olika egenkontroller varje månad samt en 
djupare analys efter varje kvartal. Målet är att under 2019 ska alla verksamheter 
analysera sina egna resultat samt gemensamt arbeta med ständiga förbättringar.

I januari månad tog området över verkställigheten från myndighetssidan. Det 
betyder att verkställigheten i form av erbjudande av lägenhet på särskilt boende 
eller korttidsplats erbjuds av områdets chefer, inte som tidigare av en 
biståndshandläggare. Detta bidrar till att förtydliga beställning och verkställighet. 
En ny process för ärendeöverföring är framtagen.

Självskattning av basala hygienrutiner har utförts på flertalet av våra boenden. 
Nattfastemätning har skett och visar att nattfastan är för lång för många av våra 
brukare. Detta är ett förbättringsområde som hör ihop med måltidssituationen.

För att minska inläggning samt återinläggning på sjukhus behöver förbättringar 
ske i samverkan med vårdcentral, framförallt läkarkontakten. Ett led i att nå bättre 
resultat är att sjuksköterskorna använder beslutsstöd samt vårdbegäran i högre 
grad. Detta leder till bättre kommunikation med läkare för att kunna upprätta en 
plan för individen. I september kommer "Trygg hemgång" att starta upp i 
reviderad form. Utifrån detta har ett arbete påbörjats i samverkan med regionen 
för att förbättra SIP, samordnad individuell plan, för att nå ett bättre 
"patientkontrakt". Det här går samman med individens behov i centrum, eller 
personcentrerad vård, som är beskrivet ett flertal gånger.

Avvikelser

En reviderad avvikelseprocess är framtagen och beslutad under våren. Ett stort 
utbildningspaket och implementering av processen sker i september för all 
personal. Antal avvikelser för registrerade fallhändelser uppnås till 177 för 
halvåret. Av dessa fallhändelser har ingen avvikelse för fraktur registrerats. En 
avvikelse för trycksår har registrerats. De avvikelser som registreras är oftast 
fallavvikelser och läkemedelsavvikelser. Läkemedelsavvikelser kan handla främst 
om att brukare inte får sina läkemedel eller att läkemedel saknas.
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En allvarlig händelse skedde under våren på Werners backe. Händelsen är utredd 
och anmäld till inspektionen för vård och omsorg.

Läkemedelsskåp är inköpta till alla äldreboenden förutom Kullängen, som ska ta 
över hemtjänstens läkemedelsskåp. Ett nytt arbetssätt ska utarbetas för att 
kvalitetssäkra läkemedelshanteringen.

Individ- och familjeomsorg, IFO.

Under årets första halvår 2019 har Barn- och familjeenheten sett en problembild 
avseende familjevåld, och då främst våld mot barn eller barn som har bevittnat 
våld i familjen. Några kvinnor har placerats tillsammans med sina barn i 
familjehem som en tillfällig akut lösning och där har vår egen familjehemsenhet 
och vårt Familjeteam varit till stor hjälp för att korta ned placering utanför det 
egna hemmet. Det senaste året har Barn- och familjeenheten utökat tjänsterna med 
hjälp av statliga bidrag eftersom det har funnits och finns behov av en utökning av 
tjänster på enheten. Under årets första månader har två socionomkonsulter 
anlitats för att stärka upp bemanningen. Konsulterna slutade den 1 mars och målet 
är att fortsättningsvis inte behöva använda bemanningsföretag.

Under våren och resten av året implementerar IFO en ny metod som heter iRisk 
som både Socialstyrelsen och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola kommer 
hjälpa området med. Metoden syftar till att enheten skall göra bättre risk- och 
skyddsintervjuer och bedömningar vid våld inom familjen. Både Vuxenenheten och 
Barn- och familjeenheten kommer samarbeta i implementeringen och även i det 
fortsatta arbetet.

Barn- och familjeenheten har tillsammans med Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten (AMI) och SFI fortsatt samarbete gällande 
samhällsinformation för nyanlända med fokus på information om barn och barns 
behov samt stödinsatser. Eftersom det har kommit anhörigfamiljer till våra 
ensamkommande barn så har vi även där ett gott samarbete mellan Barn- och 
familjeenheten och AMI.

Familjeteamet har fortsatt driva barnhjälpsgruppen Tåget, som är en 
stödverksamhet till barn som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa. Familjebehandlarna har berättat att barnen har varit mycket nöjda med 
insatsen. Enheten har även påbörjat en utvärdering och utvecklingsarbete av 
barnhjälpsgruppen med stöd av Sydnärkes Folkhälsoteam. Enheten tittar även på 
hur vi skall nå fler med information om stödinsatsen.

Projektet med samverkan IFO/skola har startat i februari 2019 med syfte att 
minska antalet elever med hög skolfrånvaro och för att minska antalet 
anmälningar till socialtjänsten från skolan. Vid mätning av antalet anmälningar 
fram till delåret ses ännu ingen minskning av antalet anmälningar från annan 
förvaltning. Däremot ses en ökning i antalet ansökningar om stödinsatser. Två nya 
familjebehandlare är anställda i projektet och de är lokaliserade på Familjeteamet 
och på Transtenskolan. De har inledningsvis gjort en kartläggning av hur andra 
verksamheter i närområdet arbetar med frågan och har nu kommit fram till en 
plan hur de skall arbeta i vårt projekt. De har fått sex ärenden från skolan som de 
arbetar aktivt med. De har även startat en föräldragrupp som skall fungera som en 
självhjälpsgrupp där föräldrar till elever med oroande hög frånvaro kan få stöd av 
varandra men även av projektets familjebehandlare. Samverkansprojektet har 
även planerat för uppstart av ungdomsgrupper för tjejer och killar i syfte att få en 
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bättre psykisk hälsa och en högre närvaro i skolan.

Enheten för ensamkommande barn har märkt tydligt att antalet ensamkommande 
barn som kommunen har ansvar för har minskat och inga nya barn har ännu 
anlänt till kommunen under årets första månader. Flera barn har dock familjer 
som har kommit och de har då redan fått uppehållstillstånd på grund av 
anknytning till sina barn. Enheten för ensamkommande barn har fått nya 
utmaningar med målgruppen då det har uppdagats att flera äldre unga 
ensamkommande använt eller använder narkotika. Ett samarbete med 
Öppenvården Stegens personal är initierad för att se om IFO kan ge en specifik 
insats för de ensamkommande i förhållande till missbruk och beroende.

Den psykosociala arbetsmiljön har varit ansträngd på Barn- och familjeenheten. 
Ledningen tittar på en ny form av arbetstyngdsmätning för att lättare kunna se 
belastningen för socialsekreterarna på Barn- och familjeenheten under 2019. En 
kontakt har även tagits med Regionhälsan för att se hur man skulle kunna arbeta 
med den psykosociala arbetsmiljön.

Enheten har arbetat aktivt med att minska antalet placeringar både inom 
konsulentstödda familjehem, placeringar på institution för barn och ungdom samt 
extern öppenvård. Enheten har minskat kostnaderna inom samtliga ovanstående 
områden men ser en ökning inom familjehem i egen regi. Enheten använder och 
rekryterar i största möjliga mån egna familjehem samtidigt som vår egen 
öppenvård i flera fall ger stödinsatser till familjerna för att kunna korta ned 
placeringstiden. Lösningar på hemmaplan bedöms vara det minst skadliga för de 
flesta barn om man kan motivera till stödinsatser som blir hjälpsamma för familjen 
och barnet.

På Vuxenenheten har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under perioden 
januari-juli  2019 (218 hushåll) minskat med 26 hushåll i jämförelse med samma 
period år 2018 (244 hushåll). Beloppet för utbetalt ekonomiskt bistånd för 
perioden januari-juli  2019 är högre än samma period år 2018. Bland de som fick 
ekonomiskt bistånd under januari-juli 2019 är det arbetslösa utan ersättning och 
sjukskrivna utan sjukpenning som är de vanligaste försörjningshindren, följt av 
arbetslösa med otillräcklig ersättning.

En annan bidragande faktor till den ökade utbetalningen av ekonomiskt bistånd 
kan vara de personer som väntar på försäkringstillhörighet. 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.

Enhetschef för vuxenenheten kommer att upprätta en åtgärdsplan som innebär 
bland annat att repetera och åter implementera metoden "Arbetslinjen" och dess 
arbetssätt, att aktivt arbeta med rutiner, utöka tid för samråd med 
sakkunnig/enhetschef samt att arbeta aktivt med samordnad individuell planering 
(SIP) tillsammans med vården och AMI.

Institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik har ökat i antal 
under perioden januari-juli 2019 i jämförelse med samma period 2018. Under 
perioden januari-juli 2018 beslutades det om en placering enligt LVM (Lagen om 
vård av missbrukare i vissa fall), under samma period 2019 beslutades det om tre 
placeringar. Under perioden januari-juli 2018 beviljades en placering på 
institutionsvård enligt Socialtjänstlagen, under samma period 2019 beviljades två 
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placeringar samt två förlängningar av placering på institution. Det förvaltningen 
bland annat kan göra för att motverka placeringar är att aktivt arbeta 
förebyggande och ha ett tätt samarbete med Stegens öppenvård samt Barn- och 
familjeenheten, för att i ett tidigt stadium erbjuda vård och behandling för de 
personer som är inne i ett aktivt missbruk.

Då Kumla kommun lämnade samarbetet gällande Öppenvården Stegen den 31 juli 
2019 så behöver verksamheten hitta andra samarbetspartners alternativt ta emot 
uppdrag från andra kommuner för att finansiera och bibehålla nuvarande 
verksamhet. Under juni och augusti månad år 2019 har Stegens öppenvård fått 
uppdrag från andra kommuner i form av urinprovtagning.

Vuxenenhetens prognos för delåret 2019 är ett minusresultat. Det ekonomiska 
biståndet visar vid delårets slut ett minusresultat gentemot prognos. Faktorer som 
bidrar till enhetens minusresultat är ökade tolkkostnader, ökat antal 
institutionsplaceringar för vuxna samt ökat utbetalt belopp för ekonomiskt 
bistånd.

IFO:s lokaler har utökats och under början av 2019 har de flesta socialsekreterarna 
bytt till sina nya rum och fler samtalsrum har skapats. Nu planeras för nästa steg i 
ombyggnationen och det är Socialförvaltningens reception som ska byggas om 
under hösten 2019.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Verksamhet:

På ett av våra boenden har läget drastiskt förändrats under senare delen av 2018. 
Från att ha en pensionär och fyra arbetande brukare så har vi idag bara en som 
arbetar heltid och en som arbetar deltid och blir pensionär efter sommaren. De 
brukare som tidigare arbetat men som nu är hemma har varit svårt sjuka både rent 
somatiskt men också psykiskt. Som helhet så blir våra brukare äldre på samtliga 
boenden, och kräver därmed större omvårdnadsinsatser.

Vid tertialrapporten hade vi två tomma lägenheter inom boendesidan. I dagsläget 
finns två nya brukare aktuella för inflyttning till dessa lägenheter. Till följd av ett 
dödsfall i maj, har vi  vid delårsrapporteringen en tom lägenhet inom boendesidan.

Stödpedagoger finns nu anställda på nästan alla enheter och bidrar med positiv 
utveckling av verksamheterna.

Den arbetsmodell som vi arbetade fram under projekttiden tillsammans med 
Örebro Universitet, har förankrats och utvecklats. Vi har utmaningar med att det 
bor äldre brukare på samtliga av våra gruppboenden, men också med de yngre 
brukarna. Där behöver vi jobba mycket på att hitta strukturer och former för att 
hjälpa brukarna att ta kliv i riktning mot ett mer självständigt vuxenliv. Vi ser att 
tydlighet, struktur och lågaffektivt bemötande resulterat i tryggare brukare, 
utåtagerande beteende minskar och det blir även en bättre arbetsmiljö för 
personalen.

Bekymret med lokaler är fortsatt påtagligt inom vår verksamhet. Ungdomsfritids 
är trångt, daglig verksamhet Träffen är fullt och daglig verksamhet Fyrklövern har 
undermålig lokaler för ändamålet. Dessutom är det problematiskt att bedriva två 
olika verksamheter i lokalerna för vårt gruppboende på Nytorgsgatan.

På Svalans ungdomsfritids har vi idag 8 ungdomar. De flesta av ungdomarna vill 
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vara ifred i ett eget rum vilket vi inte kan erbjuda då lokalen är för liten. Kumla 
kommun och Askersund kommun har efterfrågat plats för tre ungdomar till 
hösten, vi har erbjudit en av dessa plats men tvingas säga nej till två då det helt 
enkelt inte finns plats och vi kan inte erbjuda en lugn miljö för ungdomarna. Under 
merparten av året så vistas ungdomarna bara ett fåtal timmar per dag på Svalan 
och efter skolan finns inte alltid ork för aktivitet. Fokus ligger på att ha en lugn 
miljö för ungdomarna där de kan återhämta sig efter skoldagen genom vila eller 
lugnare aktiviteter. Under skollov erbjuder vi aktiviteter utanför Svalan som 
ungdomarna själva önskar, i den utsträckning personalresurserna räcker till då 
vissa ungdomar kräver dubbelbemanning vid aktiviteter

Brandtillsyn genomfördes i maj, inga synpunkter framkom.

Inom personlig assistans har två nya SFB ärenden tillkommit. Ett med start i april 
och ett i maj.

Personlig assistans är igång med digital in- och utcheckning i alla grupper. Det har 
varit en del "strul" med verktyget men vi arbetar vidare med det för att förbättra 
användandet. Verktyget är till för att säkerställa att alla timmar till 
Försäkringskassan blir rätt, samt minska den administrativa bördan för 
medarbetarna och assistenterna.

Daglig verksamhet Träffen har under året arbetat i mindre grupper i syfte att få en 
mer individuell verksamhet för deltagarna. Detta har medfört en lugnare 
arbetsmiljö för deltagarna och möjlighet till mer individanpassade aktiviteter än 
tidigare. Arbetet ska utvärderas i augusti då det framkommit att det är svårt att få 
till vissa aktiviteter som kräver "fler händer" vid t.ex. förflyttningar. Verksamheten 
har haft brandtillsyn där det framkom att det maximala antalet personer som får 
vistas i lokalerna är 30 st.

Ekonomi:

Verksamheten fick inför 2019 en ramförstärkning på 800 tkr och omfördelad 
budget inom förvaltningen 800 tkr. Trots detta har vi inte budgettäckning för det 
antal tjänster som behövs för verksamheten. För att minimera underskottet har en 
hel del åtgärder satts in. Bland annat går man på "grundbemanning" när någon 
ordinarie personal är sjuk eller ledig. Måste vikarie tillsättas, ska i första hand våra 
resurser användas. Vi arbetar med att minimera behovet av timvikarier. 
Socialpsykiatrin har haft vakanta schemarader då personal har avslutat sin tjänst.

Ett privat ärende med LSS beslut har fått minskad insats från och med april, vilket 
bidrar till minskade utgifter med 171 tkr under 2019. Vi har under delåret haft ett 
minskat antal köp av korttidsvistelse för barn och unga. Kostnaderna för externa 
köp av bostad med särskild service har trots samma antal externa placeringar, 
minskat.

Området prognostiserar ett överskott 2019.

Arbetsmarknads- och introduktionsenheten, AMI

Arbetsmarknadsutredningen rörande arbetsmarknadspolitiken är historisk och 
kommer medföra stora förändringar för kommunens arbetsmarknadsenhet. Det 
finns ingen information om vilken roll verksamheten kommer få i framtiden.

Årets stora satsning är Serviceassistentutbildningen som startar nu i augusti 
tillsammans med Allévux och kommunens särskilda boenden. Syftet är att sänka 
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tröskeln till arbetsmarknaden utan att kompromissa med kvalité och uppdrag. 16 
nyanlända personer får en vårdutbildning där studierna utgår från adekvat 
utbildning i kombination med arbetsplatsförlagd praktik. Urvalet av deltagare har 
gjorts tillsammans med Arbetsförmedlingen och särskilda boenden står för 
praktikplatserna. Målet är nya vägar till kompetensförsörjning.

Under årets har Integrationsenheten haft möjlighet att erbjuda 2 föreläsningar för 
kommunanställda och övriga kommuninvånare. Verksamheten har också valt att 
genomföra samhällsorienteringen i egen regi. Under 2019 första 6 månader har 
närmare 100 personer fått erbjudande om samhällsorientering.
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2 Måluppfyllelse

2.1 HÅLLBAR KOMMUN

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma 
miljö.

 Nämndmål Indikator Kommentar
60 % ska vara heltidsanställda 
inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.

Öka andelen heltidsanställda 
inom vård och omsorg

100 % av dem som idag är 
deltidsanställda ska erbjudas 
heltidsanställning.

Alla som har insatser av social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska känna sig trygga med 
insatsen

85 % av brukare inom social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska uppleva trygghet

Kan inte följas upp förrän i 
delår...

80 % av brukarna inom social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara nöjda med inflytandet
90 % av brukarna inom LSS-
boendena ska vara nöjda med 
fritidsaktiviteter
80 % av dem som bor i särskilt 
boende och besökarna på 
dagcentralerna ska vara nöjda 
med den samvaro och de 
aktiviteter som erbjuds
85 % av deltagarna i daglig 
verksamhet ska uppleva 
verksamheten som meningsfull

Insatserna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
alla verksamheter anpassas 
utifrån den enskildes behov

80 % av brukarna inom 
korttillsyn Svalan, ska uppleva 
meningsfull 
fritidssysselsättning.

Bidra till att matsvinnet ska 
minska.

På våra särskilda boenden ska 
matsvinnet minska med 5 %.

Endast ett nuläge är mätt då 
detta är första gången 
mätningen utförs.

Öka andelen heltidsanställda inom vård och omsorg

Arbetet med erbjudande om heltid är pågående och hemtjänstens alla grupper har 
fått erbjudandet samt en del personal inom särskilda boenden och inom området 
verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Ytterligare grupper 
kommer att erbjudas heltid under hösten. Bedömningen är att målet kommer att 
uppnås under året.

Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna 
sig trygga med insatsen

Känslan av trygghet kommer att mätas under våren 2019 och redovisas under 
hösten 2019 av socialstyrelsen. Det går därför inte att säkerställa något resultat 
ännu men prognosen är att vi kommer att uppnå målet även 2019.

Målet är uppfyllt utifrån brukarundersökningen 2018, vi kommer att fortsätta 
arbetet för att bibehålla det goda resultatet.
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Värdegrundsledarna tillsammans med enhetschef och kvalitetsombud verkar för 
att förbättra och bibehålla trygghet för brukaren. Handlingsplaner upprättas efter 
individuellt behov.

Arbetet med kontaktmannaskap och dess innehåll är ständigt pågående, 
personalen får handledning och stöttning i detta efter behov. Genom att utveckla 
och arbeta med tydligare genomförandeplaner samt öka brukarnas delaktighet 
förväntar vi oss att nå målen.

Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna 
sig trygga med insatsen

85 % av brukare ska uppleva trygghet

Analys; Verksamheten har valt att definiera trygghet utifrån brukarens rätt att 
vara delaktig och bestämma över sin egen vardag. Hur vardagen ska se ut är högst 
personligt. Därför kommer verksamheterna ta fram planer för det framtida arbetet 
för att skapa trygghet och hjälp till självständighet för att öka livskvalitén för den 
enskilde "personcentrerad vård".

Åtgärder; Vår korttidsavdelning kommer att förtydliga sitt uppdrag utifrån 
ovanstående. Samma gäller för "Trygg hemgång, som startas upp i en reviderad 
form i september, där en sjuksköterska, arbetsterapeut och två undersköterskor 
har rekryterats under våren och tydliga effektmål är framtagna tillsammans med 
vårdcentralen i Hallsberg. Hälso- och sjukvårdsenhetens chef har fått ett uppdrag 
att skriva en projektplan för att arbeta mot "personcentrerad vård" eller den "Nära 
vården" som diskuteras nationellt, samt att definiera och skapa förutsättningar för 
det multiprofessionella teamet. Där syftet är att olika professioner ska samverka 
tillsammans med brukaren för att uppnå trygghet och hjälp till självständighet

80 % av brukarna ska vara nöjda med den samvaro och de aktiviteter som 
erbjuds

Analys; Det uppdraget som aktivitetsutvecklaren utfört under 2017 och 2018 har 
gett effekt. Aktivitetsombuden har ett tydligt uppdrag samt samverkar mellan 
enheter och andra särskilda boenden för att ge varandra goda råd. 
Egenkontrollens effekt är att chefer på flera nivåer är intresserade av resultatet 
samt begär in förbättringsåtgärder om det behövs.

Åtgärder; Fortsatt arbete med att följa upp resultat samt förbättra.

På våra särskilda boenden ska matsvinnet minska med 5 %.

Analys; Den första mätningen är utförd vilket medför att personal har fått en 
inblick i hur stort matsvinnet är.

Åtgärd; Ett nytt matbeställningssystem är infört och varje boende har en egen 
budget för frukost och fika vilket de inte haft tidigare. Detta bidrar till ett högre 
kostnadsansvar. Måltidsmiljön diskuteras på arbetsplatsträffar, samt att en 
matstrateg har gästat några av äldreboenden. Det finns också kostombud med 
tydligt uppdrag.

Verksamheterna för statistik över antal beställda portioner, samt att 
avbeställningar sker i högre grad än tidigare, vilket också minskar matsvinnet.

Miljöpåverkan från nämndens verksamheter ska årligen minska

Verksamheterna har en väl utvecklad sopsortering. Sortering av sopor sker och 
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hämtas av servicegruppen (LSS) på några av boendena. Den återhållsamhet vad 
gäller inköp av förbrukningsvaror återspeglar sig i förbrukningen, minskar slöseri, 
vilket i förlängningen ger en mindre miljöpåverkan.

Bedömningen är att de flesta som har insatser via IFO kan känna sig trygga och 
nöjda med insatsen. Dock arbetar området ibland med tvingande insatser och det 
kan inverka på hur nöjda klienterna är med sin insats. Alla insatser följs upp 
regelbundet med den/de personer insatsen berör. IFO fastslår, vidmakthåller och 
implementerar ett professionellt bemötande, vilket har medfört en bättre allians 
med klienter/brukare. Detta har även bidragit till en större delaktighet för 
klienten/brukaren.

Utredningar inom barn- och familjeenheten skrivs enligt BBIC (barns behov i 
centrum) där varje utredningar har en utredningsplan där frågeställningar skall 
leda till mer effektiva och tydliga utredningar både för klienter och 
socialsekreterare. I vårdplan och genomförandeplan har klienterna möjlighet till 
inflytande över den beviljade insatsen. Målet med insatsen mäts vid uppföljning av 
insatserna. Kvalitén mäts regelbundet genom internkontroll och alla ärenden följs 
kontinuerligt upp genom ärendegenomgångar, vecko- och månadsuppföljningar. 
Bedömning görs att målet kommer att uppnås under 2019.

Genom att erbjuda personalen kompetenshöjande utbildning inom sitt 
verksamhetsområde har förvaltningen kunnat utföra ett mer rättssäkert arbete.

Region Örebro län följer upp Öppenvården Stegens 12-stegsbehandling för att 
kunna utveckla kommunens öppenvårdsverksamhet till att bli ännu bättre, vilket 
gör att förvaltningen säkerställer att öppenvårdsverksamheten medför trygghet 
för klienter/brukare.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under 2019.

Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens alla 
verksamheter anpassas utifrån den enskildes behov

Utifrån det arbete som görs på enheterna vad gäller inflytande och delaktighet så 
är prognosen att måluppfyllelse uppnås. Det kommer att mätas under hösten år 
2019.

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter 
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

 Nämndmål Indikator Kommentar
80 % av de personer som 
uppbär försörjningsstöd, med 
arbetsförmåga, ska vara 
självförsörjande inom sex 
månader

Arbetsmarknads- och 
integrationsenheten erbjuder 
kompetenshöjande aktiviteter i 
syfte att den enskilde så snabbt 
som möjligt ska bli 
självförsörjande. Antal praktikplatser i social- 

och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
verksamhet ska uppgå till 
minst 20 platser
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 Nämndmål Indikator Kommentar
90 % av deltagarna på AMI ska 
genomföra överenskomna 
aktiviteter i genomförandeplan
80 % av deltagarna i extern 
daglig verksamhet ska ha 
praktiserat på en arbetsplats
Antalet hushåll med barn som 
är långvarigt beroende av 
försörjningsstöd i 6 månader 
eller mer ska minska mot 
föregående år

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

80 % av deltagarna ska ha 
utvecklat eller bibehållit sina 
färdigheter

Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder kompetenshöjande 
aktiviteter i syfte att den enskilde så snabbt som möjligt ska bli 
självförsörjande.

Bedömning görs att målet är uppfyllt på Barn- och familjeenheten. Barn- och 
familjeenheten har samverkat tillsammans med Vuxenenheten med god effekt i 
familjer där missbruk och/eller våld förekommer och detta kommer utvecklas 
ännu mer under 2019 genom iRisk. Samverkan mellan Barn- och familjeenheten 
och AMI samt andra verksamheter/aktörer till exempel Bildningsförvaltningen är 
pågående.

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får 
ett gott liv. Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter 
genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

Individ- och familjeomsorgen ska bibehålla och utveckla samarbetet med AMI för 
att säkerställa att alla klienter kan komma ut i rätt sysselsättning och möjliggöra 
egen försörjning och ett självständigt liv. Vuxenenheten kommer fortsätta att ha 
kontinuerliga träffar med personalen på AMI för att öka samarbetet och därigenom 
stödja att fler personer kommer ut i arbete samt kompetenshöjande verksamhet.

Individ- och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att höja rättssäkerheten inom 
verksamheten, dels genom regelbundna enskilda ärendegenomgångar med 1:e 
socialsekreterare/enhetschef, dels genom samråd med kollegor och sakkunniga 
samt extern handledning.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under 2019.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har i nuläget mer än 20 träningsplatser 
till förfogande. Målet är i nuläget uppfyllt och prognosen för resterande delen av 
året är bibehålla den höga måluppfyllnaden. Vid delår finns också vakanta platser 
som vi kommer att tillsätta genom utbildningssatsningen "Serviceassistenter" -
 introduktion inom vårdyrket.

AMI har fått positiv respons på de utbildningar som genomförts på 
integrationsområdet. Det har i nuläget inte inkommit önskemål om flera 
utbildningar som kompetenshöjande insats.

Verksamheten behöver arbeta mer med tydliga delmål i deltagarnas 



Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2019 16(34)

handlingsplaner. Prognosen är att deltagarna ska genomföra överenskomna 
aktiviteter i handlingsplanen utifrån att erbjuda anpassad och motiverad 
arbetsträning.

I nuläget praktiserar mer än 80 % av deltagare med extern daglig verksamhet på 
en arbetsplats. Flertalet deltagare från Verksamheten för funktionshinder har 
behov av flera stegförflyttningar för att känna sig trygga med insatsen. Det finns 
hinder för att denna målgrupp ska bli självförsörjande genom eget lönearbete och 
det är att Försäkringskassan inte alltid kan låta aktivitetsersättningen ligga vilande 
när man provar ett lönearbete. Det är ett hinder som inte är till gagn för individen

 

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

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.

Aktiviteterna är inte påbörjade inom all daglig verksamhet.

Resultatet mäts i brukarundersökningen under hösten.

Deltagarna med beslut om extern daglig verksamhet har som mål i sin planering 
att praktisera på en konkurrensutsatt arbetsplats. Generellt har denna målgrupp 
behov längre tid för stegförflyttning, men ser framemot att möta arbetsmarknaden. 
I denna stegförflyttning kan vissa deltagare erbjudas träning på AMI utifrån de 
basala kraven som utgör ett mått för arbetsförmåga.

2.3 ALLAS INFLYTANDE

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett 
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.

 Nämndmål Indikator Kommentar
95 % av brukarna inom social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska vara nöjda med 
bemötandet

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
verksamheter ska erbjuda ett 
professionellt bemötande.

70 % av brukarna har 
kännedom om möjligheten att 
framföra synpunkter och 
önskemål

Anhörigas synpunkter tas 
tillvara i verksamheten inom 
särskilt boende

Samtliga särskilda boenden 
har två anhörigträffar per år 
där anhörigas synpunkter tas 
upp, dokumenteras och följs 
upp

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett 
professionellt bemötande.

Hemtjänst

Måluppfyllelse uppnått utifrån socialstyrelsens senaste brukarundersökning. 
Området arbetar vidare för att bibehålla detta resultat genom att ta fram 
handlingsplan tillsammans med personalen. Bemötande diskuteras i olika forum 
som finns för personalen. Värdegrundsledarna har under hösten 2018 haft 
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utbildning med personal i värdegrundfrågor och utbildningarna pågår 
kontinuerligt vidare.

För att nå målet 2019 ska vi arbeta djupare med ledordet bemötande, det 
diskuteras på APT och övriga forum på verksamheten.

Dagverksamheterna har ingen utvärdering av om brukare och anhöriga känner till 
detta men arbetar med att informera om hur man framför synpunkter och 
klagomål vid kontakter med anhöriga och brukare samt besökare på 
dagcentralerna.

SÄBO

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett 
professionellt bemötande.

Analys; Det sker ett kontinuerligt arbete för att förtydliga professionellt 
bemötande.

Åtgärder; För att medarbetare ska kunna ge ett bra bemötande till våra 
medborgare måste vi börja med oss själva. Därför har området formulerat ett mål 
där 100 % av våra medarbetare ska uppleva bra bemötande och trygghet inför 
varandra. Hälso-och sjukvårdsenheten har varit först med att ta fram spelregler. 
Målet är att alla verksamheter ska ta fram spelregler under året.

Värdegrunden är en stående punkt på dagordningen för arbetsplatsträffar. Den 
uppdaterade värdighetsgarantin kommer att tas upp och analyseras på 
arbetsplatsträffar för att alla ska få möjlighet att reflektera kring dess betydelse. Vi 
arbetar kontinuerligt med att vidhålla ett gott bemötande i verksamheten.

På Regnbågen har man ett professionellt bemötande och en känsla av trygghet i 
verksamheten. Utvecklingsområde är personcentrerad vård och omsorg. I arbetet 
avseende individuella planer samt riskbedömningar som startar i höst, ges 
möjlighet att förbättra det professionella bemötandet till patienterna. Detta genom 
att varje individ får möjlighet att uttrycka sina specifika behov samt att behoven 
dokumenteras. Efter vistelsen får verksamheten ett betyg på om patienten 
uppfattat vården som god (enkätfrågor).

70 % av brukarna har kännedom om möjligheten att framföra synpunkter 
och önskemål

Analys; Målet är svårt att uppnå då många av våra brukare har en demensdiagnos, 
samt att det kan kännas svårt att framföra synpunkter skriftligt när brukare 
befinner sig i en beroendeställning. Oftast är det deras anhöriga som framför 
synpunkter, både muntligt och skriftligt.

Åtgärder; För att verksamheten ska få synpunkter är det viktigt att vi uppmanar 
och inspirerar våra brukare, då genom anhöriga. Vid anhörigträffar ges 
information om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål via e-post och 
telefon.

Samtliga särskilda boenden har två anhörigträffar per år där anhörigas 
synpunkter tas upp, dokumenteras och följs upp

Åtgärd; Våra anhörigträffar är välbesökta, på Kullängen kom det 110 anhöriga. 
Anhörigträffarna upplevs som ett tillfälle att träffa andra anhöriga samt alla som 
bor på våra boenden och ha en trevlig stund tillsammans. Ofta bjuds det på tilltugg 
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samt någon sorts underhållning. Det är svårt att nå fram till så många personer 
med information samt att få synpunkter, därför finns det i vår planering att 
framöver påbörja utskick av informationsbrev till anhöriga.

IFO

Alla medarbetare på IFO har dagliga diskussioner om bemötande. Alla 
medarbetare har regelbunden handledning för att lättare kunna hantera och agera 
professionellt vid svåra möten med människor. I samband med APT finns 
bemötande med som en punkt för diskussion. I den genomförda klientenkäten 
avseende IFO 2018 var 93 % av de tillfrågade nöjda med bemötandet från 
socialtjänstens personal. Målet var därmed inte riktigt uppnått (95 %) och det är 
ett område att arbeta vidare med under 2019 för att förbättra resultatet. Resultatet 
visar dock att det fortgående arbete som har utförts på IFO har gett ett positivt 
resultat.

I IFO:s klientenkät finns även en fråga om hur väl klienten känner till möjligheten 
att framföra synpunkter och önskemål om sitt ärende. 76 % av de tillfrågade under 
mätperioden 2018 svarade att de har kännedom om möjligheten att framföra 
synpunkter och önskemål om sitt ärende.  Familjens egna synpunkter och förslag 
bedöms vara viktig information i ett förändringsarbete. Genom ett aktivt arbete 
som exempelvis att ha en tät kontakt med våra klienter, genom regelbundna möten 
samt att klienterna är aktiva i sina egna planeringar så kommer målet kunna nås 
under 2019.

IFO verkar nära individen och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara 
lyhörda för idéer och synpunkter. För att detta ska uppnås så upprättar 
socialsekreterarna en handlingsplan med mål tillsammans med klienterna med 
mål för att t ex hitta snabbaste vägen till självförsörjning. Genom detta blir 
klienterna delaktiga och har inflytande i sin planering. Klienten har uppföljning 
med socialsekreterare varje månad och detta medför utrymme till dialog om 
planering samt en möjlighet att framföra synpunkter.

Biståndshandläggarna möter sina brukare för att genomföra utredningar samt 
följer upp pågående insatser och under dessa samtal förs en dialog och synpunkter 
kan framföras.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under 2019.

VFF

Resultatet mäts i brukarundersökningen hösten 2019.

Personalens individuella kompetensutvecklingsplan följs upp vid 
medarbetarsamtal under hösten. Handlingsplan med förbättringsområden utifrån 
resultatet i brukarundersökningen upprättas då resultatet från 
brukarundersökningen kommer under hösten.

Vi har haft svårt att implementera blanketten "synpunkter och klagomål" till 
brukarna. Företrädarna känner väl till den men inte våra brukare.

AMI

Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder arbetsförmågebedömning 
utifrån uppdragsgivarnas önskemål och krav. Verksamheten kan behöva att 
revidera och förfina generella instrument för likvärdig arbetsförmågebedömning. 
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De allra flesta uppdragen som verksamheten får handlar om att träna de basala 
kraven som är tröskeln för att möta arbetsmarknadens krav. Det beräknas ta 
längre tid än planeringen enligt handlingsplanerna.

Integrationsenheten har ännu ej påbörjat arbetet med att implementera Procapita 
flykting.

I nuläget försöker AMI erbjuda behovsstyrda insatser med fokus på behovet hos 
deltagare och kan erbjuda stöd och utredning för anpassning och återgång till eget 
lönearbete. Flertalet arbetsuppgifter är svåra för deltagarna att genomföra vilket 
leder till dialog med politiken om att skruva lite i uppdraget så deltagarna främst 
utvecklas i sin träning och det är sekundärt att serva övriga kommuninvånare.

Staben på AMI deltar i ständigt förbättringsarbete och ett egenansvar baserat på 
självledarskap. Verksamheten har en utbildningsplan för året och prognosen är att 
vi kommer verkställa planeringen för samtliga professioner.

Måluppfyllelse uppnått utifrån socialstyrelsens senaste brukarundersökning. 
Området arbetar vidare för att bibehålla detta resultat genom att ta fram 
handlingsplan tillsammans med personalen. Bemötande diskuteras i olika forum 
som finns för personalen. Värdegrundsledarna har under hösten 2018 haft 
utbildning med personal i värdegrundfrågor och utbildningarna pågår 
kontinuerligt vidare.

För att nå målet 2019 ska vi arbeta djupare med ledordet bemötande, det 
diskuteras på APT och övriga forum på verksamheten.

Dagverksamheterna har ingen utvärdering av om brukare och anhöriga känner till 
detta men arbetar med att informera om hur man framför synpunkter och 
klagomål vid kontakter med anhöriga och brukare samt besökare på 
dagcentralerna.

Anhörigas synpunkter tas tillvara i verksamheten inom särskilt boende

Prognosen är att målet uppnås under året.

2.4 GOD SERVICE

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet.
 Nämndmål Indikator Kommentar

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska kommunicera tydligt och 
öppet.

Webbinformation till 
medborgarna ska vara god, 
90 % av maxpoäng i SKL:s 
granskning av information om 
nämndens verksamhet

Brukarnas behov av insatser 
ska styra personalens 
arbetstid.

100% av 
genomförandeplanerna ska 
vara utförda så att det framgår 
när brukaren önskar insatsen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera tydligt och 
öppet.

Hemtjänst

Facebook sida för dagcentraler har startas upp tillsammans med stöd från 
kommunikatörerna för att riktlinjer ska följas.
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Hallsbergs kommuns har en hemsida som är tillgänglig för alla, med aktuell 
information gällande Social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika 
verksamheter och dess kontaktuppgifter. Alla broschyrer är uppdaterade med 
aktuell information.

Intranätet samt personal och chefshandboken finns lättillgänglig för alla 
medarbetare, med tydlig och bra information.

Målsättningen är även att utveckla genomförandeplanerna så att det mer tydligt 
påvisar när var och hur brukaren önskar sina insatser.

Enheten arbetar aktivt med att lämna ut de broschyrer som finns till berörda 
personer.

SÄBO

100% av genomförandeplanerna ska vara utförda så att det framgår när 
brukaren önskar insatsen

Analys; På grund av den uppföljning som enhetscheferna utför varje månad i form 
av egenkontroller samt att ett gediget arbete har utförts, ser vi ett bra resultat. 
Dock behövs det ett förbättringsarbete för att nå högre kvalité på 
genomförandeplanerna, utifrån personcentrerad vård.

Åtgärder; En arbetsgrupp gemensamt med hemtjänsten och funktionshinder 
området har fått uppdrag att under hösten att ta fram en genomförandeplan som 
utformas utifrån den personcentrerade vården (IBIC).

Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.

Åtgärder; Under året kommer alla verksamheter att införa heltid som norm, det 
kommer att medföra mer flexibla scheman utifrån brukarnas behov. 
Bemanningsgrafen är det som styr, den förändras utifrån brukarnas behov av 
insatser. Därför är det viktigt i genomförandeplanerna tydligt framgår när våra 
brukare önskar få sina insatser utförda. Det gör att vi har personal på plats vid rätt 
tidpunkter.

IFO

Alla anställda på IFO kommunicerar öppet och tydligt och på ett sätt så att klienten 
förstår vad som sagts vid möten. Kommunikationen anpassas utifrån ålder, 
bakgrund och mognad eller funktionsnedsättning hos personen som samtalet förs 
med. De anställda frågar vad klienten har uppfattat av samtalet för att undvika 
missförstånd. Tolk används alltid vid behov så att alla klienter får korrekt och 
tydlig information.

På kommunens hemsida finns det lättillgänglig och tydlig information kring social- 
och arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter och kontaktuppgifter till 
IFO:s olika områden. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har en socialjour 
där kommunens invånare kan få akuta behov tillgodosedda utanför kontorstid och 
kontaktuppgifter till socialjouren i Örebro finns tillgängligt på kommunens 
hemsida. På hemsidan finns det även möjlighet för medborgare att lämna sina 
synpunkter på vår verksamhet.

Enheterna har en "träffas säkrast-tid" för kontakt via telefon. Öppenvården 
Stegens verksamhet har ingen "träffas säkrast-tid" utifrån att de har hög 
tillgänglighet under hela dagen. Vid akuta ärenden finns det alltid möjlighet att få 
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kontakt med en handläggare/personal på vardagar mellan klockan 8-17 både via 
telefon eller via en personlig kontakt.

Genom att arbeta enligt ovanstående kommunicerar IFO tydligt och öppet med de 
personer som vill ha/har kontakt med oss. I klientenkäten 2018 var resultatet att 
76 % av klienterna har kännedom om deras möjlighet att framföra sin synpunkter 
och önskemål till IFO. 88,6 % av de tillfrågade personerna var även nöjda med 
möjligheten att komma i kontakt med socialtjänstens personal.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under 2019.

VFF

2018 gjordes inte någon webbgranskning av kommunernas information via SKL. 
Görs detta inte under 2019 blir målet svårt att mäta.

AMI 

Integrationsenheten har kontinuerlig dialog med ideella sektorn. De tar ett stort 
och viktigt ansvar för kommunens integrationsarbete med olika insatser såsom 
språkcaféer, stöd för nyanlända, gemenskap i olika föreningar och föreningsliv. 
AMI kommer fortsätta att ta rollen för att hålla ihop informationsutbytet. Ett led i 
detta är den reviderade aktivitetskalendern med aktiviteter i hela kommunen som 
kommer nyanlända till del.

AMI har förmånen att få sprida goda exempel på verksamhet, arbetssätt och 
resultat från verksamheten. Under våren har det varit stort fokus på ESF-
projeketet ALL IN och Integrationspedagogernas snabba och produktiva resultat. 
Hitintills är Hallsbergs kommun ledande kommun med personer i självförsörjning 
och genom integrationspedagogen har idag närmare 100 barn fått fritidsaktiviteter 
varav ca 70 av dessa aldrig tidigare har haft en fritidsaktivitet.

Brukarnas behov av insatser ska styra personalens arbetstid.

Prognosen är att målet kommer att uppnås under året.
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3 Personalekonomisk redovisning

3.1 Antal anställda

Personal SAF 2019-06-30

Antal anställda

Per den sista juni 2019 var totalt 617 (570) medarbetare anställd inom 
förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 548 (88,8%) kvinnor och 69 
(11,2%) män.

 

År Totalt Heltid Deltid 2018-06-
30 Totalt Heltid Deltid

20-29 91 59 32 79 27 52
30-39 140 92 48 127 73 54
40-49 155 96 59 155 88 67
50-59 164 98 66 148 73 75
60-67 67 22 45 61 23 38
Summa 617 367 250 570 284 286

 

3.2 Personalomsättning och rekrytering

Sysselsättningsgrad

Av förvaltningens månadsanställda har 59,4 (50)% en heltidstjänst. Antalet 
visstidsanställda är 87 (44) st medarbetare.

Personal

En ny enhetschef har tillträtt sin tjänst inom hemvård Söder och alla enhetschefer 
inom hemtjänst är nu på plats.

Vi arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att aktualisera de rutiner som 
är framtagna för minskad frånvaro i arbetet. Arbetat med att följa upp 
medarbetarens frånvaro med rehabiliteringssamtal-handlingsplan.

Semesterplaneringen har fungerat relativt bra och i stort sett har det funnits 
tillräckligt med vikarier, dock outbildade, för att bedriva verksamheten.

Personalomsättning och rekrytering

Under våren anställdes det sjuksköterskor till alla tjänster dagtid, dock har två av 
dessa valt att avsluta sin anställning. Därav kvarstår ett behov av 
bemanningsföretag igen. Fortsatt arbete för att öka attraktiviteten för att arbeta i 
Hallsberg pågår. Kullängen har rekryterat fyra nya undersköterskor som började i 
juni, två personer som arbetade på natten har slutat. Två personer har avslutats. 
På Werners backe har två personer valt att sluta och två har rekryterats. På 
Sköllergården har en person valt att sluta, tre personer har gått i pension. tre 
personer har rekryterats. En ny hälso- och sjukvårdschef rekryterades under våren 
och började i maj. En sjuksköterska är rekryterad externt och arbetsterapeut är 
rekryterad internt till utredningsteamet som ska arbeta utifrån konceptet Trygg 
hemgång.
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På grund av vakanshållna tjänster inom socialpsykiatrin under våren, har det varit 
tufft för personalen. Samtliga brukare har fått sina insatser utförda men vissa 
andra arbetsuppgifter och utvecklingsarbete har fått vänta. Personalgruppen var 
"sliten" när vi gick in i semesterperioden. Enhetschef beslutade tillsammans med 
personalgruppen att ta in färre vikarier än tidigare år under semesterperioder. 
Detta ställer höga krav på ordinarie personal. Två nya boendestödjare började sin 
anställning 1 juni.

Sjukfrånvaron januari tom maj inom socialpsykiatrin, ligger på 7,09 % och 
förklaras till viss del av att en medarbetare varit långtidssjukskriven pga. 
operation, men är åter i arbete fullt ut.Under våren var det mycket 
korttidsfrånvaro på Träffen.

Det har vid arbetsmiljöinventering 2018 på Träffen, framkommit att ventilationen 
på en av avdelningarna inte är tillfredsställande, personalen vittnar om trötthet 
och huvudvärk.

Efter återkoppling från fastighetsavdelningen så konstaterades det att 
ventilationen inte fungerat som den skulle, men detta är nu åtgärdat. Under juni 
månad har en mögelmätning gjorts, inget resultat har meddelats ännu.

En person valde att avsluta sin anställning på Träffen i juni. Denna tjänst är tillsatt 
och enligt heltid som norm erbjöds en 100% tjänst, tjänsten låg tidigare på 75%

Ytterligare en medarbetare har valt att börja arbeta heltid när vi gick in i heltid 
som norm. Totalt innebär Heltid som norm en ökning med 0,5 årsarbetare på 
Träffen.

Vi har arbetat med schema inom flera enheter. På ett av våra boenden har nytt 
schema startats där vi gick från var 3:e helg till varannan. Inte ett populärt beslut 
men nödvändigt för att skapa en stabil och mindre sårbar verksamhet.

Heltid som norm har införts inom personlig assistans och Svalans ungdomsfritids. 
Ett stort arbete har lagts ner för att får så få arbetspass som möjligt i resurstid men 
samtidigt få hälsosamma scheman. Det återstår ca 0,6 årsarbetare inom personlig 
assistans som är förlagt på resurspass. På Svalan märktes en stor skillnad på 
antalet ansökningar när vi kunde erbjuda 100 % istället för som tidigare 50 %. 
Personerna kommer att ha resurstid på daglig verksamhet

Rekryterings - och urvalsgruppen, som täcker områdena SÄBO, hemtjänst samt 
VFF, har under våren arbetat aktivt för att täcka behovet av personal och 
kompetens till rätt verksamhet inför sommarsemestern. Gruppen arbetade utefter 
verksamheternas behov. Arbetet kommer att utvärderas under hösten. Inom 
personlig assistans har det varit stora svårigheter med rekrytering till både 
tillsvidareanställning och timvikariat under våren i verksamheten.

Med de två nya ärendena kommer personlig assistans att öka till ca 38,8 års 
arbetare totalt med både AB- och Pan anställd personal. Eventuellt kommer 
korrigeringar i schemat innebära fler årsarbetare. Detta på grund av bland annat 
följsamhet i arbetstidslagen.

I personlig assistans har vi 9 ärenden där vi kontinuerligt ändra schemat efter 
brukarens behov. Det är endast i tre ärenden som schemat inte förändras något 
under året.
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3.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron var totalt 8,10 % vid halvårsskiftet. En fortsatt sänkning jämfört 
med tidigare redovisade halvårsskiften. Flera olika åtgärder sker löpande för att få 
ner sjukfrånvaro bland annat ändrade rutiner för sjukanmälan och uppföljning, 
flera olika arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsplatsombud, ett tydligare 
samarbete med försäkringskassa, Regionhälsan, vårdcentral och arbetsförmedling 
inletts. Även långtidssjukfrånvaron har det senaste åren sjunkit.

Sjukfrånvaro 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30
Total sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid

8,10 8,87 9,34 9,95

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar 28,48 33,10 41,08 44,05
Total sjukfrånvaro kvinnor 8,45 9,23 9,70 10,36
Total sjukfrånvaro män 5.80 6,45 6,47 6,25
Total sjukfrånvaro -29 år 6,99 7,08 7,69 7,03
Total sjukfrånvaro 30-49 år 8,64 9,53 8,35 10,33
Total sjukfrånvaro 50 år - 7,97 8,90 10,95 10,68

Frisknärvaro, SäBo.

Frisknärvaron har ökar de sista månaderna i perioden. I maj för sjukfrånvaron 
6,43 %. Under semestermånaderna är oftast siffrorna lägre än övriga året. Främst 
beror resultatet på hög frisknärvaro på Regnbågen och Nytorgsgatan, som har ett 
snitt på ca 2 %. Även hälso- och sjukvårdsenheten har förbättrat sin frisknärvaro. 
Övriga boenden har en lägre frisknärvaro, som beror på ökat antal 
långtidssjukskrivna. Den nya rutinen som implementerades under våren kan vara 
en del av det förbättrade resultatet. Enhetscheferna arbetar aktivt för att minska 
långtidssjukskrivningarna i form av rehabiliteringsplaner.

3.4 Arbetsskador och tillbud

Arbetsskador och tillbud

Under första perioden har inga tillbud registrerats, vilket är ett resultat som 
behöver ses över. Handlingsplaner för arbetsmiljö skapas enligt rutin i början på 
varje år. Skyddsronder kommer att vara utförda på alla boenden under året. På 
hälso-och sjukvårdsenheten är skyddsrond utförd på varje kontor. En ergonom är 
inbokad för att åtgärda de risker vi ser med tunga lyft av hjälpmedel. Sju 
arbetsskador är anmälda till försäkringskassan och en allvarlig hot och 
våldshändelse är anmäld till arbetsmiljöverket. Ett antal av dessa skador har 
uppstått vid förflyttningar. Våld och hot händelsen generade ett besök av 
arbetsmiljöverket, där krav ställdes på en reviderad hot och våld rutin.
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4 Ekonomi

4.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

Ensamkommande flyktingbarn och Integrationsenheten ingår inte i 
ekonomitabellerna som redovisas i ekonomiavsnittet eftersom verksamheterna 
helt finansieras av statsbidrag. I ekonomitabellerna ingår inte heller projekt som 
finansieras av statsbidrag.

Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt 
att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som 
krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden.

Nedanstående tabell visar, utfall, prognos, nettobudget och avvikelse per 
kostnadsslag. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett 
överskott på 1 mnkr.

DRIFT
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
Intäkter 53 748 77 069 75 221 1 848
Kostnader -278 085 -414 435 -413 587 -848
-varav personal -201 257 -297 327 -298 588 1 261
-varav kapital -992 -1 514 -1 469 -45
-varav lokal -19 566 -29 200 -28 851 -349
-varav övrigt -56 269 -86 394 -84 679 -1 715
Totalt -224 337 -337 366 -338 366 1 000

Överskottet på intäkterna beror framförallt på att förvaltningen har fått 
intäktsbudget för heltid som norm på cirka 1,3 mnkr.

Personalkostnaderna beräknas ha ett överskott på cirka 1,3 mnkr trots att 
sjuksköterskor beräknas redovisa ett överskott på cirka 4 mnkr på grund av 
vakanta tjänster. Detta innebär att andra verksamheter prognostiserar underskott 
på löner. Orsaken till underskottet är bland annat heltid som norm, 
familjehemsplaceringar, och vissa enheter som prognostiserar underskott. 
Sjuksköterskegruppen prognostiserar ett överskott på löner men köper 
sjuksköterskor från bemanningsbolag.

Underskottet på lokaler beror bland annat på städkostnader under uppsägningstid 
för uppsagt städavtal.

Övriga kostnader består av köp av bemanningssjuksköterskor, 
placeringskostnader, bilar, arbetskläder, inkontinensartiklar, sjukvårdsartiklar 
mm. Underskottet på övriga kostnaderna beror till största del på köp av 
bemanningssjuksköterskor.

Nedanstående tabell visar utfall, prognos, nettobudget och avvikelse per 
verksamhet inom nämndens verksamhetsområde.

VERKSAMHET
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
Förvaltningsgemensamt -344 -1 993 -2 993 1 000
Särskilda boende -75 885 -112 900 -111 400 -1 500
Hemtjänst -60 383 -90 915 -90 915 0
Verksamheten för 
funktionshindrade -29 267 -44 219 -43 219 -1 000

LSS (f.d. KSF) -20 175 -28 826 -31 426 2 600
LSS (f.d. BIF) -855 -1 200 -1 100 -100
Individ- och familjeomsorg -34 554 -51 226 -50 626 -600
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Arbetsmarknad och integration -2 874 -6 087 -6 687 600
Totalt -224 337 -337 366 -338 366 1 000

Förvaltningsgemensamt

Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande 
verksamhet såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden, 
intäkter för insatser, förbyggande rehabilitering mm. Förvaltningsgemensamt 
beräknas redovisa ett överskott på cirka 1 mnkr. Överskottet avser huvudsakligen 
ej fördelat budget.

Särskilt boende

Inom området för särskilt boende finns förutom boendena även kostnader för 
utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, distrikts- och 
sjuksköterskor samt arbetsterapeuter. Området prognostiserar ett underskott på 
cirka -1,5 mnkr varav löner -600 tkr inklusive köp av sjuksköterskor, hyresintäkter 
-500 tkr och övriga kostnader -400 mnkr. Orsaken till underskottet finns bland 
annat inom den ansträngda situationen inom sjuksköterskeorganisation, där 
kommunen, i likhet med många andra kommuner och landsting, har svårighet att 
rekrytera sjuksköterskor och måste köpa in sjuksköterskor via bemanningsföretag. 
Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 4,6 mnkr (8 mnkr 
2018) men verksamheten prognostiserar ett överskott på löner med cirka 4 mnkr 
(5 mnkr 2018). Nettounderskottet beräknas uppgå till -600 tkr (-3 mnkr 2018).

Särskilda boendens personalkostnader exklusive sjuksköterskor beräknas ha en 
budget i balans jämfört med 2018 på -3,7 mnkr. Förbättringen beror bland annat 
på bättre ekonomistyrning.

Hemtjänst

Trots heltid som norm beräknas hemtjänsten ha en budget i balans och det beror 
bland annat på minskade kostnader för övertid och timvikarier. Hemtjänsten har 
dock fått intäktsbudget på cirka 750 tkr för heltid som norm. Personalen som har 
gått upp i sysselsättningsgrad beräknas kosta cirka 4,4 mnkr men verksamheten 
beräknas minska kostnaden för övertid och timvikarier.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Området prognostiserar ett underskott på cirka -1 mnkr. Cirka 900 tkr av 
underskottet avser löner på grund av överanställningar för äldre brukare som 
behöver extra resurser.

LSS (f.d. KSF)

Verksamheten utgörs av personlig assistans för både vuxna och barn, 
korttidsvistelse enligt LSS för både vuxna och barn samt extern placering på LSS-
boende för vuxna. Verksamheten beräknas redovisa ett överskott på cirka 2,6 
mnkr som till största del beror på lägre kostnader för externa boende för vuxna 
och lägre behov av korttidsvistelse för barn.

LSS (f.d. BIF)

Verksamheten utgörs av ungdomsfritids för särskolegymnasieungdomar med 
behov av tillsyn före och/eller efter skoltiden. Verksamheten prognostiserar ett 
underskott på -100 tkr som beror på heltid som norm. Verksamhetens personal 
har totalt gått upp i sysselsättningsgrad med 0,9 årsarbetare.
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Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt, 
vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande 
flyktingbarn som dock inte ingår i redovisningen. Verksamheten prognostiserar ett 
underskott på -600 tkr. Verksamheten beräknas redovisa överskott på öppenvård 
och underskott på placeringar och försörjningsstöd.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten hör till området Individ- och familjeomsorg men redovisas för sig 
eftersom verksamheten finansieras av statsbidrag från Migrationsverket. 
Statsbidragen för verksamheten för år 2014 - 2018 översteg kostnaderna och en 
fond finns avsatt för kommande ökade kostnader. Regeringen införde nytt 
regelverk med väsentligt lägre ersättningsnivåer som började gälla 2017-07-01. På 
grund av sänkta ersättningsnivåerna beräknas verksamheten redovisa ett 
underskott på cirka -2 mnkr som kommer att avräknas från fonden. Fonden 
beräknas vid årets slut uppgå till cirka16,5 mnkr.

Arbetsmarknad och integration

Området består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. 
Integrationsenheten ingår dock inte i redovisningen. Arbetsmarknadsenheten 
beräknas ha ett överskott på cirka 600 tkr som huvudsakligen avser intäkter.

Integrationsenheten

Verksamheten hör till området Arbetsmarknad och integration men redovisas för 
sig eftersom verksamheten finansieras av statsbidrag från Migrationsverket. 
Statsbidragen för verksamheten har de senaste åren överstigit kostnaderna och en 
fond finns avsatt för kommande ökade kostnader. Enheten prognostiserar i år ett 
litet överskott på cirka 200 tkr som också bör avsättas till fonden. Fonden 
beräknas vid årets slut uppgå till cirka15,2 mnkr.

Nedanstående tabell visar nettokostnaden på placeringar, försörjningsstöd mm.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
Externa boende LSS -5 543 -8 209 -9 499 1 290
Placeringar IFO -14 051 -20 009 -17 989 -2 020
Öppenvård IFO -2 927 -4 884 -7 474 2 590
Försörjningsstöd -4 631 -6 500 -5 000 -1 500
Totalt -27 152 -39 602 -39 962 360

Externa boende LSS beräknas redovisa ett överskott på cirka 1,3 mnkr som beror 
på lägre dygnskostnad för en ny brukare.

Kostnaden för institutionsvård för vuxna kommer att redovisa underskott medan 
barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett underskott 
på cirka -400 tkr. Familjehemsplaceringar beräknas uppvisa ett underskott på 
cirka -1,6 mnkr. Öppenvård kommer att ha ett överskott på cirka 2,6 mnkr vilket 
beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för 
placeringar. Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott på -1,5 mnkr.

4.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr Utfall 31/8-19 Prognos 2019 Budget 2019 Avvikelse
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Arbetstekniska hjälpmedel -145 -325 -325 0
Inventarier och data -892 -1 541 -1 541 0
Medicinskåp -100 -334 -334 0
Totalt -1 137 -2 200 -2 200 0

Budgeten består av årets budget på 1,5 mnkr och överförd budget från 2018 på 
700 tkr varav 334 tkr till medicinskåp och 366 tkr till inventarier och data.

Trots att utfallet t.o.m. augusti är lågt beräknar verksamheterna att hela 
investeringsbudgeten kommer att förbrukas.
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5 Verksamhetsmått och nyckeltal

5.1 Tabeller
Nyckeltal 2017 DÅR 2017 2018 DÅR 2018 2019 DÅR
Antal brukare i hemtjänst 
(exkl larm, mattjänst)

257 241 216 250

Antal trygghetslarm 388 381 396 441
Beläggningsgrad totalt, i 
genomsnitt

77 77 77 73

Beläggningsgrad 
brukartid, i genomsnitt

58 58 58 54

Antal vårdplaneringar USÖ 135 226 98 61
varav Hemgång 81 136 63 28
varav korttids 54 90 35 33
Antal inflyttningar 
demensboende

25

Institutionsplaceringar 18 21 20 18
varav vuxna, antal dygn 640 1 209 734 950
gn dygnskostnad 1 704 1 914 2 249 3 096
varav barn, antal dygn 975 1860 1018 607
gn dygnskostnad 2 973 2836 2862 4231
Familjehem, antal dygn 6 744 11899 7505 8736
gn dygnskostnad 942 918 884 820
Försörjningsstöd, belopp 3 491 000 5 154 000 3 583 000 4 783 000
Antal hushåll 
försörjningsstöd under 
året

219 264 244 240

Genomsnittlig bidragstid 
försörjningsstöd

7 mån 10 mån 12 mån 6,8

Personer med personlig 
ass (SFB) vuxna

15 15 13 13 16

Personer med personlig 
ass (SFB) barn

8 8 8 8 8

Personer med personlig 
ass (LSS) vuxna

5 5 6 6 7

Personer med personlig 
ass (LSS) barn

2 2 2 2 0

Personer med bostad med 
särskild service, vuxna

31 31 31 31 29

Personer med placering 
externt, antal dygn

1 315 2 651 1 696 2 941 1 944

Personer med 
korttidsvistelse, antal 
dygn, vuxna

68 143 170 256 138

Personer med 
kollovistelse, antal dygn, 
barn

43 43 47 47 23

Personer med 
korttidsvistelse, antal 
dygn, barn

721 1 556 750 1 156 639

Personer med 
kortidstillsyn, antal barn

8 10 7 8 8

Personer med ledsagning, 
vuxna

22 25 26 21 23

Personer med ledsagning, 
barn

2 2 1 2 1

Personer med 
kontaktperson, vuxna

21 27 29 30 34

Personer med 
kontaktperson, barn

9 7 5 4 4

Personer i daglig 
verksamhet

72 75 69 70 73
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Personer med beslut om 
boendestöd/sysselsättning 
(SoL)

67 67 66

Antal platser korttidsvård 
(SoL/SÄBO)

10 10 11

Antal platser i vårdboende 146 146 144
Personer boende i 
servicelägenhet

117 100 106

Personer med 
hemsjukvård

296 281

Personer med mattjänst 121 105 89 96
ABO Vuxen 15 5 5 0
EBO Vuxen 57 77 50 37
KVOT Vuxen 0 0 2 1
Sekundär Vuxen 5 0 0 0
Anknytning Vuxen 8 11 14 2
Anknytning EKB 5 0 1 2
ABO Barn 7 1 6 0
EBO Barn 26 47 28 14
KVOT Barn 0 0 3 1
Sekundär Barn 8 0 0 0
Anknytning Barn 16 20 11 9
Anknytning Barn 2 8 0 2 1

Uppdrag Uppdragsgivare
AF AF/FK SOC FRIV IK/KAA

Arbetspraktik 15 1
Arbetsträning 6 5
Förstärkt arbetsträning 6
Feriearbete 225
AB-Anställda (Övriga 
förvaltningar)

20

Beredskapsanställda 28 4
Sysselsättning
Basala krav 2
Verksamhetens för 
funktionshinder - extern daglig 
träning

29

Resultat - Särskilt riktade insatser 2018

Utbildningskontrakt 3
Extratjänster i kommunen 46
Resultat - Övriga uppdrag
Studier 5 3
Praktik
Pension
Flytt 5
Åter till uppdragsgivaren 26 20
Sjukdom 3 1
Försörjd av annan myndighet 3 1
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6 Framtiden
Förvaltningen står inför stora utmaningar gällande personalrekrytering och 
kompetenshöjning av den personal vi har inom verksamheterna för att kunna 
behålla personalen. Kompetensbehoven behöver också ses över. Vi behöver arbeta 
med att synas och göra mer reklam för våra olika yrkeskategorier. Verksamheterna 
behöver visa upp sig och tala positivt om den verksamhet man representerar. 
Förvaltningen behöver finna "nya" samverkanspartners och behålla och utveckla 
"gamla" samverkanspartners. Gemensamt behöver man fundera på om det går att 
erbjuda insatser mer i samverkan och/eller på nya sätt. Inom förvaltningens olika 
verksamheter behöver man ta till vara medarbetarnas kompetens och arbeta med 
delaktighet för att varje medarbetare ska vilja och kunna ta ansvar och utveckla 
verksamheten. Det är inte alltid de stora förändringarna som leder till goda 
resultat, även små förändringar/förbättringar kan ge goda resultat.

Ny lagstiftning kan leda till ett förändrat arbetssätt. År 2020 blir 
Barnkonventionen lag i Sverige vilket leder till att förvaltningen behöver påbörja 
ett arbete att vi efterleva lagen inom våra olika områden.

Digitaliseringen är ett område som behöver bevakas och arbetas med i ett 
långsiktigt perspektiv. I en relativt snar framtid kommer vi behöva rekrytera 
personal som kan hantera våra olika system och digitala hjälpmedel.

Hemtjänst

En utmaning är den förändrade lagen om utskrivningsklara där brukaren numera 
kommer hem tidigare efter att de är utskrivningsklara från sjukhus. För att möta 
upp det kravet har projektet Trygg hemgång permanentats och övergår från och 
med september till ordinarie verksamhet. Metoden Trygg hemgång kommer att 
arbetas med i team för utskrivningsklara tillsammans med sjuksköterska, 
arbetsterapeut och biståndshandläggare.

Det kommer att bli en utmaning att rekrytera utbildad personal för att täcka det 
behov som kommer att krävas de närmaste åren.

Arbetet med Heltid som norm kommer också att bli en utmaning men även en stor 
hjälp att täcka de behov av personal som finns. Utmaningen kommer bland annat 
att bestå i att hitta nya arbetssätt för att kunna använda den mertid som heltider 
genererar på ett optimalt sätt.

En ny organisation skapas på område Öster under en projekttid om två år, där ett 
särskilt boende och en hemtjänstgrupp bildar en enhet. En stor det av syftet är att 
öka samarbetet och kunna samordna samt använda befintliga resurser på ett 
optimalt sätt.

En annan utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för brukarna så 
att fokus ligger på individens behov.

För att kunna möta det ökade behovet av dagvård för dementa, framför allt yngre 
dementa, vilka kommunen idag inte har någon verksamhet för, kommer en 
omorganisation att genomföras för enheten, "Dagcentraler, dagverksamheter och 
anhörigstöd", i augusti 2019. Prognosen visar att det blir allt fler äldre och det är 
viktigt att arbeta med förebyggande arbete och individens eget ansvar för sin hälsa 
och att hålla sig aktiv så länge som möjligt. I enhetens omorganisation ingår också 
att kunna arbeta utifrån ett mer tydliggjort fokus på förebyggande verksamhet och 
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anhörigstöd.

SÄBO

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

Trygg hemgång via utredningsteam kommer förhoppningsvis leda till att trygghet 
skapas och individers självständighet ökar.

Samverkan mellan olika vårdgivare är också en utmaning.

För att öka individers självständighet är digitalisering en viktig del i 
kvalitetsarbetet. Det handlar om en kulturförändring där digitala hjälpmedel lätt 
kan bli ett hot för personalen. Digitala system och hjälpmedel blir också en stor 
kostnad.

IFO

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård möter vi utmaningar som speglar 
samhällets utmaningar. En ökad befolkningsmängd sedan 2016 har även föranlett 
fler anmälningar och fler ärenden inom barn- och familjeenheten. Inom enheten 
har vi sett en ökning av familjevåld och våld mot barn. Regeringen har tillsatt 
medel i form av statsbidrag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården 
och det har gjort att IFO har kunnat stärka bemanningen inom enheten. 
Statsbidragen betalas ut till kommunerna till och med 2020. Det är en utmaning för 
förvaltningen att ha kvar de tjänster som har tillsatts med stöd av statsbidragen 
och det krävs en plan inom IFO och i den politiska organisationen för att bibehålla 
den bemanning som krävs för att kunna göra ett gott socialt arbete med barn och 
familjer i Hallsbergs kommun.

Enhetschef för barn- och familjeenheten har ett uppdrag att se över alla 
placeringar inom enheten och det är ett arbete som är fortgående. Enheten har nu 
en egen Familjehemsenhet och kan därmed styra mot att använda fler egna 
familjehem i stället för att använda kostsamma konsulentdrivna företag med 
familjehem. Enheten har minskat antalet ärenden där köp av extern 
öppenvårdsinsats har skett och arbetar mer på hemmaplan med stöd av vårt eget 
Familjeteam, både där placeringar utanför eget hem och andra öppenvårdsinsatser 
övervägs. I perioder har familjebehandlarna haft ett ökat tryck för att kunna arbeta 
mer intensivt på hemmaplan med familjer för att undvika att barn placeras (eller 
korta ned placeringstiden) utanför eget hem och då har de ärendena prioriteras. 
IFO ser ett ökat behov av att hitta lösningar på hemmaplan för att kunna minska 
behovet av placering utanför det egna hemmet. Ett sätt att nå detta mål skulle 
kunna vara att utöka enhetens öppenvård Familjeteamet.

År 2020 kommer Barnkonventionen att bli lag i Sverige och ett arbete är påbörjat 
med att se över att individ- och familjeomsorgens alla delar följer 
Barnkonventionen. Ledningen har deltagit i utbildningar i sakfrågan och det 
planeras även fler utbildningar i temat inför implementeringen av 
barnkonventionen som lag.

Vid granskning av ärenden gällande ekonomiskt bistånd på Vuxenenheten går det 
att utläsa att det finns flertalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt 
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ifrån arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa försörjningsstöd 
varje månad. Arbetsförmedlingen arbetar i nuläget inte med dessa personer 
eftersom de bedöms stå alltför långt ifrån arbetsmarknaden. Flertalet är 
långtidssjukskrivna nyanlända och saknar därför rätten till sjukersättning från 
Försäkringskassan. Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att 
dessa personer sannolikt inte kommer att komma ut på arbetsmarknaden i närtid 
och i en del fall inte innan pensionsåldern. Detta påverkar storleken av det 
ekonomiska biståndet över tid.

Samarbetet som socialsekreterarna har med vården är bristfällig. Det är svårt att 
ha en dialog med sjukvården och gemensamt arbeta för att hjälpa den enskilde att 
komma ut på arbetsmarknaden. Utifrån detta kommer handläggarna att arbeta 
mer aktivt med SIP (Samordnad Individuell Plan) för att därigenom få till ett bättre 
samarbete med sjukvården gällande den enskildes planering.

Stegens öppenvård står inför utmaningen att hitta andra uppdragsgivare att sälja 
vård- och behandlingsinsatser till. Detta med anledning av att Kumla kommun 
valde att efter femton år lämna vårt gemensamma samarbete kring öppen 
missbruksvård för vuxna den 31 juli 2019.

Utmaningen för missbrukshandläggarna är att hitta alternativa behandlingsformer 
i Hallsbergs kommun som kan tillgodose klienternas vårdbehov när Öppenvården 
Stegen av något skäl inte kan ta emot den enskilde för vård och behandling.

VFF

Arbetet med verksamhetsutveckling fortsätter, med fokus på kvalitet. Meningsfullt 
arbete och rätt förutsättningar skapar god arbetsmiljö och friskare personal. 
Brukarna får större möjlighet att leva som andra, vilket är lagens (LSS) ambition. 
Våra brukare blir allt äldre och kräver allt mer resurser. Dessa faktorer 
tillsammans tenderar att också öka budgetbehovet.

Lokalfrågan är fortfarande aktuell för verksamheten. Vi har flera lokaler som inte 
är anpassade för våra verksamheter. Vi ser också att en lokal som är 
samlokaliserad med ungdomsfritidset Svalan skulle kunna ge samordningsvinster 
med daglig verksamhet Träffen.

Utvecklingen av socialpsykiatrin är beroende av att alla led från utredning till 
genomförandeplan fungerar i samklang med IBIC. Först då vi får fram de 
utvecklingsmål som kan göra våra brukare mer självständiga och på sikt klara sig 
utan boendestöd.

Socialpsykiatrin väntar besked om att få byta ut tre bilar (en leasingbil som funnits 
i verksamheten sedan 2014 och två bilar som ägs av socialpsykiatrin).

Till hösten kommer enhetschefer i södra Närke från kommunernas socialpsykiatri 
och allmänpsykiatri träffas för att föra dialog kring samverkan och hur vi kan dra 
nytta av varandra på ett mer effektivt sätt.

Arbetet med heltid som norm inom assistansen kommer kräva ett fortsatt stort 
arbete för enhetschef och schemaplanerare.

De två nya brukare som tillkommit inom personlig assistans under året, kräver ett 
omfattade arbete. Personalgrupperna är nya och har mycket att sätta sig in i. 
Schemaplanering utefter brukarens behov, beslutade timmar, arbetstidslagen samt 
arbetsmiljö är ett pågående arbete i båda grupperna.



Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2019 34(34)

AMI

Arbetsmarknads- och integrationsenheten avvaktar konsekvenserna av 
arbetsmarknadsutredningen där kommunens framtida roll fortfarande är diffus. 
SKL:s experter råder regeringen att kommunalisera Arbetsförmedlingens roll 
ytterligare medan Svenskt Näringsliv anser att det vore en lämplig väg. Med detta 
kommer det att följa nya förutsättningar för samverkan med upphandlande 
aktörer och nya bidragsformer.

När det gäller flyktingmottagandet är vi nära det årliga mottagandet redan vid 
delår, det vill säga runt 70 personer. Det största utmaningen är att matcha mot 
reguljär utbildning enligt den förordningsstyrda utbildningsplikten, där deltagarna 
inom etableringen faktiskt inte, i det stora hela, kvalificerar sig till dessa 
utbildningar. Det leder till att Arbetsförmedlingen, som inte längre har medel till 
utbildning, förväntar sig att kommunen ska vara utbildningsanordnare. Det finns 
idag ingen förordning som stöder detta eller någon ersättning för uppdraget.



SAF övertid 2017 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 1 1 3 5 21 19 15 17 82

Särskilda boende 564 384 500 470 412 480 487 390 3 686

Hemtjänst 367 263 253 256 384 296 180 184 2 183

Verksamheten för funktionshindrade 69 79 72 99 53 79 72 36 560

LSS (f.d. KSF och BIF) 92 93 135 105 79 60 65 29 658

Individ- och familjeomsorg 49 7 24 14 4 33 29 -12 148

Arbetsmarknad och integration 0 0 2 0 1 1 1 2 7

Totalt 2017 1 141 828 989 949 954 967 849 646 0 0 0 0 7 324

SAF övertid 2018 (tkr)
Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Förvaltningsgemensamt 5 16 3 11 12 5 2 7 62

Särskilda boende 457 411 358 360 310 276 287 362 2 821

Hemtjänst 251 306 271 382 241 162 142 212 1 967

Verksamheten för funktionshindrade 70 67 71 70 70 74 67 54 543

LSS (f.d. KSF och BIF) 30 40 54 64 80 57 57 38 421

Individ- och familjeomsorg 5 15 0 5 6 11 2 0 43

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0 3 0 4

Totalt 2018 818 854 757 892 720 585 560 673 0 0 0 0 5 861

SAF övertid 2019 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2019/2018 Diff i % Diff 2019/2017 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 3 1 0 0 22 0 0 26 -36 -58% -56 -68%

Särskilda boende 274 308 238 224 209 232 141 293 1 920 -902 -32% -1 767 -48%

Hemtjänst 125 120 196 57 78 62 74 132 845 -1 123 -57% -1 339 -61%

Verksamheten för funktionshindrade 64 74 49 75 42 34 28 44 410 -133 -25% -150 -27%

LSS (f.d. KSF och BIF) 36 59 51 69 58 76 41 37 427 6 1% -231 -35%

Individ- och familjeomsorg 5 13 1 7 3 5 18 0 53 10 22% -95 -64%

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0% 0 0%

Totalt 2019 505 576 535 431 390 432 304 510 0 0 0 0 3 683 -2 178 -37% -3 637 -50%

 

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

Övertid 2017 1 141 828 989 949 954 967 849 646 7 324

Övertid 2018 818 854 757 892 720 585 560 673 5 861

Övertid 2019 505 576 535 431 390 432 304 510 3 683

Differens 2019 och 2018 -313 -278 -222 -461 -330 -154 -257 -163 0 0 0 0 -2 178

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 2,2 mnkr eller 37 % i jan-
aug 2019 jämfört med samma period 2018.

Övertiden har också minskat med cirka 3,6 mnkr eller 50 % 
i jan-aug 2019 jämfört med samma period 2017.

2019-08-26 13:46 1
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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 149 163 175 177 173 185 1022

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 47 28 32 37 31 27 202

Anmälningar vuxen 23 21 23 11 3 6 87

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 3 7 8 3 1 28
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 11 9 19 9 7 2 57

Anmälningar 97 115 81 103 72 75 543

Inledda utredningar 40 47 31 23 22 28 191

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 79 73 69 117 114 111 563

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

Orsak oro för barn och ungdom 47 35 46 40 44 212

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 12 11 14 5 6 48

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 14 18 23 14 8 77

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 7 4 9 6 0 26

Orsak oro för barn och ungdom – våld 35 13 11 7 17 83
Hur inkom anmälan?
Anhörig 10 7 9 2 9 37
Annan kommun 4 6 10 22 42
Anonym 4 2 4 4 4 18
Den enskilde 1 0 0 1 0 2
Domstol 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 14 3 9 8 6 40
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 2 0 0 0 0 2
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 0 0 7 8
Migrationsverket 0 0 0 0 3 3
Polis 23 10 21 12 16 82
Privatperson 3 2 2 2 2 11
Sjukvården 8 13 14 16 4 55
Skola/förskola 45 38 21 1 11 116
Åklagare 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 0 0 13 4 13 30
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2019-09-12 Dnr: 

Statistik sjukfrånvaro social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019

Ärendebeskrivning 
Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019.

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

Ärendet 
Statistik över sjukfrånvaron jan-juli 2019. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
19/SAN/147-15



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

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug
10,51 % 11,33 % 9,45 % 8,96 % 7,35 % 6,12 % 6,18 %

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug
9,44 % 10,26 % 8,48 % 7,91 % 6,54 % 5,60 % 5,06 %

Sjukfrånvaron åldersindelat

jan – juli 2018 jan - juli 2019
<=29 år  6,28 % 6,68 %
30-49 år  4,41 % 4,48 % 
>=50 år  8,02 % 4,55 % 
Totalt  6,18 % 5,06 %



Avtalssamverkan om korttidsboende 
Hallsberg Lekeberg
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Tjänsteskrivelse1 (1) 
                                                  
Datum 2019-09-12   

Version 1.2

Förslag till avtalssamverkan mellan Hallsbergs kommun och 
Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning 
Hallsberg har inom området särskilt boende ansvar för 144 lägenheter, som 
under en tid har haft en beläggningsgrad på ca 90 %. Det saknas 
förutsättningar för Hallsberg att minska omfattningen på området särskilt 
boende. Den befintliga omfattningen kan också komma att behövas för att 
möta framtida behov av särskilt boende. Lekeberg har från tid till annan en 
brist på korttidsboende inom särskilt boende men det saknas förutsättningar 
för kommunen att långsiktigt öka kapaciteten. Kommunerna är därför överens 
om att Hallsberg inom ramen för sin överskottskapacitet tillhandahåller 
korttidsboende för Lekeberg. Hallsberg har ingen skyldighet att tillhandahålla 
Lekeberg korttidsboende om kapacitet saknas för efterfrågad period. 
Samverkan innebär att båda kommunerna får bättre förutsättningar att 
uppfylla sina kommunala uppdrag.

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att ge förvaltningen 
uppdrag:
- att godkänna avtalssamverkan mellan Hallsbergs kommun och Lekebergs kommun

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Områdeschef



Avtalssamverkan om korttidsboende inom området 
särskilt boende 
 

Mellan Hallsbergs kommun 212000-1926, social- och arbetsmarknadsnämnden och 
Lekebergs kommun 212000-2981, socialnämnden träffas följande avtal om avtalssamverkan 
om korttidsvistelse inom område särskilt boende. Parterna benämns gemensamt Kommunerna 
och enskilt Hallsberg respektive Lekeberg eller kommunen. 

1. Det gemensamma uppdraget 
Kommunerna har ett gemensamt uppdrag att leverera offentliga tjänster inom den 
kommunala kompetensen. En sådan gemensam kompetens är att med stöd av 5 kap 
socialtjänstlagen tillhandahålla korttidsboende inom området särskilt boende. 
Kommunerna behöver samarbeta om denna funktion på det sätt som anges i § 2 
nedan. Utgångspunkten för samarbetet är enbart att säkerställa förutsättningar att 
uppfylla de mål av allmänintresse som det kommunala uppdraget att tillhandahålla 
särskilt boende innebär. 

Korttidsboende är avsett för personer som under kortare tid har fått ett biståndsbeslut 
för korttidsplats efter sjukhusvistelse.  

 

§ 2. Samverkan om korttidsboende inom särskilt boende 
Kommunerna är i enlighet med de villkor som framgår av detta avtal överens om 
följande. 

Hallsberg har inom området särskilt boende ansvar för 144 lägenheter, som under en 
tid har haft en beläggningsgrad på ca 90 %. Det saknas förutsättningar för Hallsberg 
att minska omfattningen på området särskilt boende. Den befintliga omfattningen kan 
också komma att behövas för att möta framtida behov av särskilt boende. Lekeberg 
har från tid till annan en brist på korttidsboende inom särskilt boende men det saknas 
förutsättningar för kommunen att långsiktigt öka kapaciteten. Kommunerna är därför 
överens om att Hallsberg inom ramen för sin överskottskapacitet tillhandahåller 
korttidsboende för Lekeberg. Hallsberg har ingen skyldighet att tillhandahålla 
Lekeberg korttidsboende om kapacitet saknas för efterfrågad period. Samverkan 
innebär att båda kommunerna får bättre förutsättningar att uppfylla sina kommunala 
uppdrag. 

 



§ 2.1. Den enskilda placeringen 
De närmare omständigheterna kring den enskilda placeringen regleras i separata avtal, 
som avrop på detta avtal. Behörig att ingå de separata avtalen om den enskilda 
placeringen är för Hallsbergs kommun enhetschef för korttidsboendet och för 
Lekeberg en enhetschef. 

En förutsättning för plats är att personen har beslut från Lekeberg om korttidsvistelse 
enligt socialtjänstlagen. Förfrågan om plats ska innehålla antalet beviljade dagar. 

 

§ 2.2. Uppföljning och utvärdering 
Kommunerna ska gemensamt följa upp och utvärdera samverkan enligt detta avtal 
minst två gånger per år under avtalstiden. 

 

§ 3. Ersättning 
Ersättning för den enskilda placeringen regleras i det separata avtalet.  

Faktureringsuppgifter och övriga frågor kring debitering av ersättning för den enskilda 
placeringen regleras i det avtalet. 

 

§ 4. Avtalsbrott 
Om någon av Kommunerna väsentligen åsidosätter sina skyldigheter och åtaganden 
enligt detta avtal, äger den andra kommunen rätt att säga upp avtalet. Uppsägningen 
ska vara skriftlig, innehålla en motivering till uppsägningen och tillställas den andra 
kommunen skriftligen. 

Uppsägning på grund av avtalsbrott träder i kraft en månad efter det att uppsägningen 
skickades till den andra kommunen. Uppsägningen träder i kraft vid den tidpunkten 
oavsett om den andra kommunen väcker talan vid domstol om att uppsägningen är 
ogiltig. 

 

§ 5. Force majeure 

Vardera kommunen fritas från skyldighet att fullgöra avtalet och att erlägga 
skadestånd om fullgörandet inte kan genomföras på grund av krig, omfattande 
arbetskonflikt, blockad, eldsvåda eller omfattande skada på fastighet som 
nyttjas inom ramen för detta avtal, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan 
omständighet som kommunerna inte råder över, som förhindrar kommunen att 
fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens 
brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Hallsberg äger att som 



force majeure även åberopa eldsvåda eller omfattande skada på annan fastighet som 
Hallsberg använder för särskilt boende. 

 

§ 6. Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal om avtalssamverkan ska avfattas skriftligen och 
undertecknas av båda Kommunerna innan de kan träda i kraft.  

 

§ 7. Avtalets giltighet och avtalstid 
Detta avtal ingås genom att respektive ansvarig nämnd beslutar att kommunen ska 
ingå avtalet och att det därefter undertecknas av båda Kommunerna. Avtalet gäller 
tills vidare med en uppsägningstid på tre (3) månader. Uppsägning ska skriftligen 
tillställas den andra kommunen så snart som beslut om uppsägnings tagits. 

 

§ 8. Tvist  
Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan kommunerna. Om så inte kan 
ske äger vardera kommunen rätt att väcka talan mot den andra kommunen vid allmän 
domstol, med Örebro tingsrätt som första instans. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

 

Hallsberg den….     Fjugesta den… 

 

För Hallsbergs kommun   För Lekebergs kommun 

 
 
Social-och arbetsmarknadsnämndens  Socialnämndens ordförande 
ordförande 
 

 

[Kontrasignerande tjänsteman]  [Kontrasignerande tjänsteman] 

 
 



Revidering av begrepp
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Tjänsteskrivelse1 (1) 
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Version 1.2

Förslag till revidering av begrepp inom Särskilt boende

Ärendebeskrivning 
Inför eventuellt nytt äldreboende har det framkommit att kommunen använder olika 
begrepp för samma saker. För att förtydliga begreppen inför ett eventuellt nytt 
äldreboende har förvaltningen förslag på ett antal begrepp.

- Vård och omsorgsboende istället för särskilt boende eller äldreboende
- Lägenhet istället för plats eller rum
- Boende istället för brukare eller vårdtagare
- Enhet istället för avdelning

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att ge förvaltningen 
uppdrag:
- att godkänna förslaget på reviderade begrepp  

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Områdeschef



Remiss handlingsplan sammanhållen vård och 
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Sammanfattning 
Utgångspunkten för denna handlingsplan är det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. 
Handlingsplanens strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan. Handlingsplanen 
omfattar alla åldersgrupper och gäller både för somatisk och psykiatrisk vård och 
omsorg. 
 
I handlingsplanen beskrivs de utmaningar i länet som pekas ut i RUS inom detta 
område. Handlingsplanen berör främst två effektmål i RUS: 

- God och jämlik hälso- och sjukvård samt 
- Ökad grad av delaktighet och inflytande. 
 

I dialog med nätverk och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för 
samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård har ett 
insatsområde prioriterats: Samverkan för en trygg och säker vård- och 
omsorgsprocess på rätt nivå. 
 
Inom detta insatsområde har fem delmål formulerats: 

• Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 
• Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov 
• Stärka vård och omsorg nära den enskilde 
• Stärka det rehabiliterande arbetet 
• Stärka processer för att undvika vårdskador 

 
Handlingsplanen har godkänts av Chefsgrupp för samverkan social välfärd samt vård 
och omsorg och Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg. 
Den har presenterats för KCRD – kommunchefs-/regiondirektörsnätverket samt för 
Regionala samverkansrådet.  
 
Handlingsplanen har fastställts av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd.  
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1. Inledning 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antogs av regionfullmäktige i mars 
2018, sträcker sig fram till 2030. Strategin identifierar utmaningar och strategiska 
inriktningar inom tio prioriterade områden som syftar till att nå de tre övergripande 
målen och dess effektmål. De tre övergripande målen är stark konkurrenskraft, hög 
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.   
 
Utgångspunkten för denna handlingsplan är det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård. Den strategiska inriktningen är att utveckla en 
tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan 
med andra regioner och landsting samt genom samverkan mellan länets kommuner 
och Region Örebro län. Genom kunskap och erfarenhet vet vi att det finns stora 
brister i samordningen av vården och omsorgen i Sverige samt att det är en stor 
utmaning att samordna insatserna för personer med komplexa vård- och 
omsorgsbehov. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin lyfter fram att det kommer ställas nya krav på 
sjukvården och på kommunernas vård och omsorg, där några viktiga 
framgångsfaktorer kommer vara effektivisering, kompetensförsörjning, 
medicinskteknisk utveckling, ekonomiska resurser och inte minst samverkan över 
organisationsgränser.  
 
Handlingsplanen för sammanhållen vård och omsorg har tagits fram i dialog med 
nätverk och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan 
mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.  

2. Utmaningar i länet 
Den regionala utvecklingsstrategin pekar på tre utmaningar i länet inom området 
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. 
 
Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper 
Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar för goda levnadsvanor och för en god 
och jämlik hälsa. Hälsan har förbättrats i länet som helhet, men är ojämnt fördelad 
såväl geografiskt som socioekonomiskt. Flickor uppger i lägre grad än pojkar att de 
mår bra och gapet ökar. Kvinnor uppger god hälsa i lägre grad än män. Äldre 
personer mår sämre än yngre.  
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Den psykiska ohälsan ökar 
Majoriteten av befolkningen i länet uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande, 
men allt fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande. Männen mår bättre än 
kvinnorna och de äldre mår bättre än de yngre. Lägst andel med gott psykiskt 
välbefinnande finns bland kvinnor i åldern 16–29 år.  
 
Vi lever längre 
Andelen äldre ökar i vårt län. Vi kan stärka det friska och skjuta upp 
funktionsnedsättningar genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. 
Det förbättrar livskvaliteten för den enskilde och minskar samhällskostnaderna för 
vård och omsorg. 

3. Effektmål och önskvärt läge 2030 
Det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård i RUS ska 
bidra till att uppnå flera av effektmålen och önskvärt läge till 2030. Denna 
handlingsplan berör främst effektmålen: 

- God och jämlik hälso- och sjukvård  
- Ökad grad av delaktighet och inflytande.  

Handlingsplanens övergripande insatsområde Samverkan för en trygg och säker vård 
och omsorgsprocess på rätt nivå syftar till att uppnå önskvärt läge i RUS med fokus 
på: 

- Särskilda insatser för sårbara grupper 
- En jämlik, jämställd och tillgänglig hälso- och sjukvård  
- Effektiv samverkan ger vård av hög kvalitet 



 

6 (13) Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg | Datum: 2019-06-10 Region Örebro län 
 

 

 
Förutom denna handlingsplan finns det ytterligare två handlingsplaner inom området 
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. En handlingsplan för god, jämlik och 
jämställd hälsa med fokus på folkhälsoarbetet ur ett medborgarperspektiv och en 
handlingsplan för social välfärd med fokus på det breda välfärdsarbetet i 
kommunerna. De tre handlingsplanerna ska ses om en helhet och ska stärka och 
komplettera varandra.  

3.1 Genomsyrande perspektiv  
I de länsdelsdialoger som har genomförts med intressenter i framtagandet av denna 
handlingsplan har några övergripande perspektiv återkommit i diskussionerna. Dessa 
perspektiv har framstått tydligt och bedömts vara betydelsefulla och relaterade till 
samtliga delmål. I handlingsplanen  lyfts de fram som genomsyrande perspektiv. Det 
handlar om verktyg och förutsättningar som krävs för att uppnå delmålen i 
handlingsplanen. Dessa genomsyrande perspektiv ska beaktas i varje delmål. 

3.1.1 Delaktighet 
Det är viktigt att människor känner att de har möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor annars är risken stor att det uppstår känslor av maktlöshet och 
utanförskap. Inflytande och delaktighet är grundläggande faktorer för att personer i 
behov av vård och omsorg ska känna att de kan påverka sin livssituation och behålla 
en hög grad av självbestämmande. Att individen ses som medskapare innebär att de 
professionella inte arbetar för utan med sina brukare och patienter – mot ett 
gemensamt mål. Detta för att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och 
synpunkter både från den enskilde och från patient- och brukarorganisationer. Det ger 
en bättre kvalitet på tjänsten, högre träffsäkerhet och ett bättre slutresultat men också 
en effektivisering som kan ge lägre kostnad och förutsättningar att använda offentliga 
resurser till nya behov. 

3.1.2 Ledarskap och teamsamverkan 
Ett aktivt ledarskap är en förutsättning för att utveckla en sammanhållen vård och 
omsorg. Chefen har ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar för att skapa 
framgångsrika team, genom att stödja och stärka verksamhet och medarbetare.  
 
Teamsamverkan innebär att olika kompetenser och verksamheter kompletterar 
varandra för att nå bästa resultat. Samverkan i team är en nyckelfaktor för en 
personcentrerad och säker vård och omsorg. Vid effektivt teamarbete samarbetar alla i 
teamet mot ett väl definierat gemensamt mål. Kommunikation är en viktig 
framgångsfaktor i ett framgångsrikt teamarbete. 
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3.1.3 Digitalisering  
Verksamheterna står inför stora utmaningar utifrån att antalet äldre ökar samtidigt 
som tillgången på arbetskraft minskar. Digitaliseringen anses vara en stark drivkraft 
för att möta dessa utmaningar samt att digitaliseringen ökar delaktigheten för den 
enskilde vilket bidrar till att stärka kvalitén på insatserna. År 2025 ska Sverige vara 
bäst i världen på e-hälsa. Det är målet för regeringens och SKL:s vision för 
digitalisering. För att nå målet krävs att vi tillsammans mobiliserar krafter och 
samordnar de resurser som finns. En förutsättning är att chefer och ledare har 
kunskaper om digitaliseringens möjligheter och verktyg för att stötta och leda sina 
medarbetare i den digitala förändringsprocessen. Det handlar om att ta fram nya 
verktyg till medarbetarna som kan effektivisera verksamheterna och styrningen. Det 
handlar även om att ge medarbetarna tillgång till rätt information vid rätt tillfälle på 
ett enkelt sätt och att utveckla verksamhetsprocesser för ökad kvalité och delaktighet. 

4. Bakgrund och utgångspunkter 
En handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg med inriktning mest sjuka äldre 
har funnits sedan 2014 i Örebro län – ett resultat av den nationella satsningen att 
förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Sverige. I den reviderade 
handlingsplanen för 2016 - 2018 utvidgades målgruppen till att omfatta hela gruppen 
65 år och äldre. En viktig del i den handlingsplanen har varit samverkan utifrån 
ViSam-modellen, en samlad modell för planering och informationsöverföring.  
 
En sammanhållen vård och omsorg innebär att helhetssyn och nära samarbete krävs 
över professions- och organisationsgränser. Vård och omsorg ska ges på rätt nivå och 
planering, samverkan och insatser ska ske utifrån den enskildes delaktighet och 
behov. Bestämmelser om Samordnad individuell plan (SIP) fördes in i 
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen år 2010. Planen ska upprättas när den 
enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. År 
2018 trädde en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
kraft. Syftet är att främja god vård och omsorg för personer som behöver insatser från 
båda huvudmännen efter utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.  

4.1 Samverkansstruktur i Örebro län 
Ett väl fungerande samarbete mellan kommunerna, Region Örebro län och 
civilsamhället är en förutsättning för en sammanhållen vård och omsorg. Strategisk 
samverkan sker i politiker- och tjänstemannagrupper samt genom nätverk för 
strategiska chefer. Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och 
omsorg är ett politiskt forum för information, samråd och samverkan mellan Region 
Örebro län och länets samtliga kommuner. 
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Till rådet är ett tjänstemannastöd knutet i form av en Chefsgrupp för samverkan 
social välfärd samt vård och omsorg. I länsdelarna (Norr, Väster, Söder och Örebro) 
finns tjänstemannagrupper med uppdrag att stödja det lokala utvecklingsarbetet inom 
sammanhållen vård och omsorg. 

4.2 Andra pågående utvecklingsprocesser 
Flera utvecklingsprocesser pågår i länet som anknyter till fokus i denna 
handlingsplan. En målbild för hälso- och sjukvården i Örebro län 2030 ska beslutas 
av Regionstyrelsen. Ett fokus i målbilden handlar om att få vård som håller hög 
kvalitet där vikten av att vården fungerar som en helhet över organisatoriska gränser 
betonas.  
 
Ett utvecklingsarbete pågår också för att utveckla ”Nära vård” med syfte att skapa en 
mer tillgänglig, närmare vård genom nya arbetssätt i vården. Detta för att resurserna 
inom vård och omsorg ska kunna användas bättre och därmed räcka till fler. 
 
Ett utvecklingsarbete pågår för att utveckla samverkan inom folkhälsoområdet med 
bas i överenskommelser mellan länets kommuner, Region Örebro län, Örebro läns 
Idrottsförbund//SISU Idrottsutbildarna och Örebro läns Bildningsförbund. 

5. Fokus i handlingsplanen 
Denna handlingsplan ska bidra till RUS effektmål genom att utveckla den strategiska 
inriktningen om samverkan mellan länets kommuner och Region Örebro län. Den ska 
bidra till att utveckla och stärka en samordnad vård och omsorg så att den blir 
sammanhållen för den enskilde. Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper med 
behov av samordning av vård och omsorg1 från flera huvudmän samtidigt med krav 
på koordinering, kontinuitet och prioritering för att vården och omsorgen ska bli 
begriplig, hanterbar och meningsfull för den enskilde. Den gäller både för somatisk 
och psykiatrisk vård och omsorg och riktar sig till politiker och tjänstemän i nätverk 
och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan mellan 
kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.  
  

                                                
1 Källa: Socialstyrelsens termbank: åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service 
till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar. http://termbank.socialstyrelsen.se/#results. 
Utöver dessa aktörer finns önskemål om utökad samverkan med elevhälsan. 
 

http://termbank.socialstyrelsen.se/#results
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5.1 Risker     
Utifrån en genomförd riskanalys har ett antal risker framkommit som kan påverka att 
handlingsplanens mål inte uppfylls.  
 

- Resursbrist i verksamheterna kan leda till att rehabilitering inte prioriteras, 
delaktigheten inte förbättras och förebyggande arbete inte prioriteras.  

- Att handlingsplanen har dålig förankring inom regionens hälso- och sjukvård 
vilket försvårar genomförandet.   

- Andra pågående processer som t ex utveckling av kunskapsstyrningen inom 
hälso- och sjukvården kan skapa osäkerhet om roller samt inom vilka 
samverkansarenor frågor ska lyftas. En risk som Område välfärd och 
folkhälsa behöver ta med sig i det fortsatta arbetet för att skapa tydlighet.  

- Att närsjukvårdsorganisationen ser olika ut i länet ger olika förutsättningar för 
genomförandet.  

- Att kvalitetsregistren inte följs upp, verksamheterna följer inte upp sina 
resultat.  

- Att de tre handlingsplanerna inom det prioriterade området Hälsofrämjande 
arbete och hälso- och sjukvård inte integreras och därmed leder till 
”stuprörs”-processer. 

6. Prioriterat insatsområde 
”Samverkan för en trygg och säker vård- och omsorgs-
process på rätt nivå” 
 

Med utgångspunkt i övergripande mål och effektmål i RUS fokuserar denna 
handlingsplan på ett insatsområde; Samverkan för en trygg och säker vård- och 
omsorgsprocess på rätt nivå. Den strategiska inriktningen om att utveckla en 
tillgänglig och framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan 
mellan länets kommuner och Region Örebro län är utgångspunkt för handlingsplanen. 
 
Vården och omsorgen är samordnad när alla aktiviteter aktivt organiseras som en väl 
fungerande helhet ur den enskildes perspektiv och där möjlighet ges att efter förmåga 
delta som en aktiv medskapare. En ökad samverkan är nödvändig för att säkerställa en 
god och jämlik vård och omsorg samt öka delaktighet och trygghet för den enskilde.  
 
För att utjämna skillnader mellan olika grupper när det gäller vård och omsorg ska 
handlingsplanens fem delmål fortlöpande analyseras utifrån jämställdhet och 
jämlikhet och kompletteras med aktiviteter som stärker dessa perspektiv.  
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6.1 Delmål 1 
 

”Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet” 
 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser blir en viktig del i att möta de 
kommande årens stora demografiska förändringar. Den ökande andelen äldre kräver 
att samhället framöver satsar mer på hälsofrämjande åtgärder som bevarar och stärker 
ett åldrande med livskvalitet. Samverkan behöver utvecklas mellan olika aktörer, 
offentliga såväl som civilsamhälle. 
 
Hälsogapet mellan olika grupper i länet ökar. Kön och socioekonomi är 
utslagsgivande faktorer både vad gäller självskattad hälsa och förekomst av ohälsa 
och sjukdom. Den självupplevda hälsan är också generellt sämre bland personer med 
funktionsnedsättning, HBTQ-personer och äldre. Psykisk ohälsa ökar i alla 
åldersgrupper. Ängslan, oro eller ångest är vanligast förekommande bland yngre 
kvinnor 18-29 år samtidigt som depression är vanligt förekommande hos äldre över 
65 år och framförallt äldre kvinnor. Äldre män är den grupp i samhället där suicid är 
vanligast. Fallolyckor orsakar stort mänskligt lidande och många äldre avlider varje år 
till följd av fallolyckor. Levnadsvanor (exempelvis tobaks- och alkoholvanor, fysisk 
aktivitet, matvanor och sömn) är välkända riskfaktorer för att insjukna i våra stora 
folksjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa.  
 
6.2 Delmål 2 
 

”Stärka insatser till grupper med komplexa vård- och 
omsorgsbehov” 
 

Vi behöver stärka insatserna till grupper med komplexa vård- och omsorgsbehov 
utifrån länets utmaningar som bland annat är att den psykiska ohälsan växer och vi 
lever längre. I takt med att medellivslängden ökar insjuknar också allt fler i kroniska 
sjukdomar och multisjukligheten ökar.  
 
Personer med komplexa vård- och omsorgsbehov kan t.ex. vara personer med psykisk 
sjukdom, missbruk, demenssjukdom, personer med behov av palliativ vård eller personer 
som upprepade gånger söker vård. Här inkluderas även barn och unga med sammansatta 
vård och omsorgsbehov utifrån flera olika lagstiftningar. Gemensamt är att dessa personer 
behöver vård och omsorg från flera vårdgivare samtidigt med krav på koordinering och 
kontinuitet. Utmaningen är att hitta innovativa lösningar med gemensamt ansvar för 
samverkan och samhandling över vårdgränserna. Vi behöver utveckla system för att 
identifiera dessa patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov.  
 
En annan stor utmaning är att i samverkan genomföra samordnade individuella planer 
(SIP) till alla som har behov av en sådan plan. 
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6.3 Delmål 3    
 

”Stärka vård och omsorg nära den enskilde” 
 

Att stärka vård och omsorg nära den enskilde är en förutsättning för att klara 
framtidens utmaningar. En god och nära vård bidrar till jämlik hälsa, trygghet, 
självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Den närmsta 
vården är den vård som den enskilde kan ge sig själv – egenvård – samt det stöd 
kommunen och regionen kan ge för att möjliggöra detta. 
 
För att vården och omsorgen i högre grad ska uppfattas som en helhet behöver vi 
utveckla och stärka det gemensamma arbete som redan pågår i länet med att skapa 
fungerande verksamhetsnära strukturer, men även utveckla nya arbetsformer när 
vården bedrivs utanför sjukhuset. Mobila team och andra mobila arbetssätt för olika 
målgrupper med komplexa behov är exempel på detta. Gemensamt ansvarstagande 
mellan huvudmännen runt teamen är en nödvändig utveckling för framtiden. 
Möjligheterna att bedriva vård och omsorg utanför sjukhuset ökar också med hjälp av 
digitala lösningar. 
 
Ett gemensamt utvecklingsarbete är att förebygga onödiga inläggningar på sjukhus 
och besök på akutmottagningen. Personer med risker behöver identifieras tidigt och 
adekvata åtgärder vidtas samt gemensamt säkerställa att alla personer med behov får 
en fast vårdkontakt med samordningsansvar.  

6.4 Delmål 4 
 

”Stärka det rehabiliterande arbetet” 
 

Det rehabiliterade arbetssättet behöver stärkas i alla verksamheter. Alla patienter med 
behov ska få möjlighet att efter sjukdom eller skada erbjudas rehabilitering för att 
klara vardagen och ges möjlighet till aktivitet och delaktighet i samhällslivet. 
 
Inom öppenvården behöver fokus ligga på att tillföra rehabiliteringsresurser för att 
möta ett växande behov hos personer med psykisk ohälsa och en åldrande 
befolkning. Regionala utredningar påvisar att kompetensbristen inom rehabilitering 
hos olika personalgrupper bidrar till att rehabilitering inte uppmärksammas eller 
prioriteras i förhållande till övrig vård och omsorg. 
 
Rehabilitering ska erbjudas utifrån rätt kompetens, möjlighet till multiprofessionellt 
teamarbete och samverkan utifrån patientens behov. Den enskildes och anhörigas 
möjlighet till delaktighet i beslut om rehabilitering bör ökas.  
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6.5 Delmål 5   
 

”Stärka processer för att undvika vårdskador” 
 

Personer ska inte drabbas av skada som hade kunnat undvikas i kontakten med vård 
och omsorg. Speciellt viktiga områden att fokusera på för patientsäkerhetsarbete är 
fall, sår, infektioner/smittspridning, munhälsa, blåsdysfunktion, läkemedel och 
nutrition. Regionala utredningar visar att det saknas kompetens inom 
nutritionsområdet, som t.ex. dietister. 
 
Basala hygienrutiner är en grundförutsättning för patientsäkerhetsarbetet inom alla 
verksamheter. Vi behöver utveckla det systematiska arbetssättet, och framförallt i 
uppföljning av de resultat som kvalitetsregister bidrar med i verksamheterna. 
Läkemedelsgenomgångar är ett annat viktigt område att utveckla samverkan inom. 
För personer med psykisk sjukdom är läkemedelsgenomgångar avgörande för att 
förhindra vårdskador och förvärra psykiska symtom. Vi behöver också utveckla 
informationsöverföring framförallt mellan vårdgivare men också till den enskilde 
vilket ökar delaktighet och möjlighet till egenansvar.  
 
Kunskap och kompetens om förebyggande insatser som stärker 
patientsäkerhetsarbetet behöver finnas hos alla medarbetare.  

7. Insatser 2019-2022 
I varje länsdel finns en länsdelsgrupp med representanter från Region Örebro läns 
verksamheter samt representanter från länsdelens samtliga kommuner inom området 
social välfärd och vård samt folkhälsa. Dessa länsdelsgrupper är basen för det lokala 
utvecklingsarbete som sker i samverkan mellan kommunerna och Region Örebro län 
inom området sammanhållen vård och omsorg. Framtagandet av lokala 
aktivitetsplaner sker i samverkan och länsdelsgrupperna har det yttersta ansvaret för 
upprättandet som utgår från målområdena i denna handlingsplan samt indikatorerna 
som finns i bilagan. 
 
De gemensamt finansierade samverkansledare som finns i länsdelarna ansvarar för att 
stödja genomförande och uppföljning av de lokala aktivitetsplanerna. 
Utvecklingsledarna på Område välfärd och folkhälsa har uppdraget att stödja och 
samordna processerna inom kunskapsutveckling och samverkan inom social välfärd 
och folkhälsa. Tillsammans med samverkansledarna ansvarar de för att 
handlingsplanens resultat analyseras och att resultaten återkopplas till ansvariga för 
RUS. 
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8. Uppföljning och utvärdering  
Det Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg har godkänt 
planen som sedan beslutats av regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd. Rådet med stöd 
av Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg ansvarar också 
för kontinuerlig uppföljning av planen. 
 
I en bilaga till denna handlingsplan finns ett antal indikatorer fastställda som ska 
möjliggöra uppföljning av delmålen i planen. Kvantitativa indikatorer kan 
kompletteras med kvalitativa beskrivningar och utvärderingar av arbetet i samverkan 
som sker utifrån handlingsplanen. En utvärderingsplan som utgår från att 
uppföljningen är ett gemensamt ansvar för regional nivå och länsdelsnivå ska 
utformas för handlingsplanen.  
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Remissvar gällande Handlingsplan sammanhållen 
vård och omsorg

Ärendebeskrivning 
I den regionala utvecklingsstrategins, RUS, prioriterade område 
Hälsofrämjande arbete och hälso-och sjukvård har ett förslag på handlingsplan 
arbetats fram i samverkan inom den regionala samverkansstrukturen och 
Chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg. De olika 
samverkansgrupperna står alltså bakom denna handlingsplan. 

Länets kommuner har nu möjlighet att lämna synpunkter innan 
handlingsplanen fastställs. Det slutliga beslutet tas i regionens Hälso- och 
sjukvårdsnämnd.

Hallsbergs kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget 
och ställer sig positiva till handlingsplanen. Inga synpunkter att lämna från 
kommunen, vi önskar inte heller göra ytterligare tillägg.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta remissvaret som sitt, vidarebefordrar 
remissvaret till Region Örebro län, Område välfärd och folkhälsa.

Ärendet 
Handlingsplanens strategiska inriktning är att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan. 
Handlingsplanen omfattar alla åldersgrupper och gäller både för somatisk och 
psykiatrisk vård och omsorg.

I handlingsplanen beskrivs de utmaningar i länet som pekas ut i RUS inom 
detta område. Handlingsplanen berör främst två effektmål i RUS:

 God och jämlik hälso- och sjukvård samt

 Ökad grad av delaktighet och inflytande

I dialog med nätverk och samverkansgrupper inom den regionala 
stödstrukturer för samverkan mellan kommunerna regionens hälso- 
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sjukvård har ett insatsområde prioriterats: Samverkan för en trygg och 
säker vård- och omsorgsprocess på rätt nivå.

Hallsbergs kommun ställer sig positiv till handlingsplanen för sammanhållen 
vård och omsorg.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef
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