
KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-20  

  Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Plats
 13:00-17:00 Kullängen, Hallsberg

Övriga 
 

Jaana Jansson, Förvaltningschef
Helena Blomberg, Områdeschef
Josefin Bäck, Nämndsekreterare
Maria Johansson Engdahl, Områdeschef
Clary Starck, Områdeschef
Maria Lidberg, Enhetschef
Karin Björnram, Ekonom
Annika Karlsson Juliussen, Sydnärkes folkhälsoteam

Ej tjänstgörande ersättare 
 

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

Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S)
Peter Hörlin (S), vice ordförande
Olle Isacsson (M), 2:e vice ordförande
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Robert Topalian (S)
Ulf Ström (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2021-10-20  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  13:00

Ärendebeskrivning 
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare. Justering föreslås äga rum senast den 25 oktober.
5. Anmälan av jäv.
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2 – Information från Sydnärkes folkhälsoteam Föredragande Annika Karlsson 
Juliussen 13:10

Ärendebeskrivning 
Fem kommuner i södra Örebro län (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg) har tecknat en 
överenskommelse med Region Örebro län kring samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i 
Örebro län 2018 – 2023. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och 
kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan.
 Sydnärkes folkhälsoteam fungerar som ett kunskaps- och metodstöd till kommunernas ledning och 
verksamheter. Folkhälsoteamet arbetar på uppdrag av kommunerna utifrån överenskommelsens 
utgångspunkter.
Ärendet innehåller inga handlingar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet.  
Informationen ges endast på nämndens sammanträde. Beredningsutskottet lämnar ärendet till 
nämnden för beslut.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen från Sydnärkes folkhälsoteam.
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3 - Ekonomisk uppföljning september 2021 
(21/SAN/61)

Föredragande Karin Björnram 13:50

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 1 mkr.

Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Ekonom Karin Björnram redogör för den ekonomiska uppföljningen. Beredningsutskottet föreslår 
social- och arbetsmarknadsnämnden
 - att godkänna informationen.
 - att lägga informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning sept 2021
 Månadsrapport sep 2021
 Övertid SAF 2019 - 2021
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4 - Mål och budget år 2022-2024 (21/SAN/280) Föredragande Jaana Jansson 14:05

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen
2022-2024.
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. År 2021 konstaterades det att kommuner och 
regioner gick in i arbetet inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av coronapandemin. 
Osäkerhet kvarstår på flera sätt, såsom smittspridningens utveckling och hur restriktionerna 
kommer att se ut.

Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner flerårsplanen för 
år 2022-2024, med tillägget att statistik för uthyrning och utlåning av dagcentraler ska redovisas i 
tertial- delårs- och helårsrapport.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner flerårsplanen för år 2022-2024.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse mål och budget 2022 - 2024
 Mål och budget 2022-2024
 Indikator 210930
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5 - Statistik individ- och familjeomsorgen 
september 2021 (21/SAN/28)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 14:20

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen för september 2021. Statistiken visar för vuxna antal 
insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan), 
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat 
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om 
statistik från individ- och familjeomsorgen för september 2021.
Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för september 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Statistik individ- och familjeomsorgen sept 2021
 Statistik IFO sept 2021
 Statistik IFO jan-dec 2020
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6 - Brottsofferjouren Örebro län – 
verksamhetsbidrag för 2021 (21/SAN/165)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 14:50

Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag för 2021 beräknat på 
6 kronor per invånare, totalt äskat verksamhetsbidrag avseende 2021 är 95 940 kronor
(folkmängd enligt SCB: 15 990, 2020).

Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
 - att bevilja Brottsofferjouren Örebro län verksamhetsbidrag avseende 2021 om totalt 31 980 
kronor, vilket baseras på ett bidrag med 2 kronor per invånare (folkmängd 15 990 personer, 2020).
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att bevilja Brottsofferjouren Örebro län 
verksamhetsbidrag avseende 2021 om totalt 31 980 kronor, vilket baseras på ett bidrag med 2 
kronor per invånare (folkmängd 15 990 personer, 2020).
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Brottsofferjouren Örebro län - verksamhetsbidrag för 2021
 Bidragsansökan Brottsofferjouren Örebro län 2021
 Revisionsberättelse
 Årsbokslut
 Verksamhetsberättelse
 Verksamhetsplan
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7 - Arbetstyngdsmätning barn- och 
familjeenheten september 2021 (21/SAN/153)

Föredragande Maria Lidberg 15:00

Ärendebeskrivning
Arbetstyngdsmätningen används i det dagliga arbetet vid ärendegenomgångar för att ha bättre 
kontroll över varje socialsekreterares belastning med koppling till bland annat erfarenhet och antal 
ärenden. Vi kan även hålla koll på så att belastningen inte blir för hög på hela enheten över en 
längre tid.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Föredragning av ärendet ges på nämndens sammanträde. Beredningsutskottet lämnar ärendet 
till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut om informationen om arbetstyngdmätning 
september 2021.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om arbetstyngdmätning september 2021. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Arbetstyngdsmätning barn- och familjeenheten, september 2021
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8 - Hemtjänst utan föregående 
behovsprövning (19/SAN/196)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl, Clary Starck 15:10

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen lade den 19 juni 2019 fram en utredning i ärendet om 
hemtjänst utan föregående behovsprövning. Ärendet återremitterades till oktober 2020. 
Förvaltningen lämnade då förslag om att inte införa insatsen i Hallsberg. I den tidigare utredningen 
beskrevs de konsekvenser för förvaltningen som man då kunde se. Ärendet återremitterades igen, 
till oktober 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden återremitterar ärendet till 
oktober 2022.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
återremitterar ärendet till oktober 2022. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hemtjänst utan föregående behovsprövning
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9 - Beläggningsgrad vård- och 
omsorgsboende oktober 2021 (21/SAN/26)

Föredragande Clary Starck 15:20

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om 
beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 5 oktober 2021.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 5 
oktober 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende oktober 2021
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10 - Nya och förändring av HSL-taxor och 
avgifter 2022 (21/SAN/282)

Föredragande Clary Starck 15:30

Ärendebeskrivning
Införandet av nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Hallsbergs kommun är sedan många år medlemmar i taxe- och avgiftsnämnden vilket innebär att 
inför varje nytt år gäller taxe- och avgiftsnämndens tillämpningsföreskrifter.
Nu föreslås en förändring av taxor- och avgifter för HSL-insatser, Hälso- och sjukvårdslagen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
 - att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
 - att besluta att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
 - att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och 
avgifter som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och avgifter 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Hälso- och sjukvårdstaxa
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11 – Nära vård Föredragande Veronica Wallgren 
15:40

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden diskuterar arbetet med Nära vård.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskott beslutar att på nämndens sammanträde diskuteras Nära vård utifrån del 1 och 2 
i boken "Att driva omställningen till Nära vård".
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås ta ärendet om Nära vård som information.
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12 – Personuppgiftsansvar Föredragande Veronica Wallgren 
16:00

Ärendebeskrivning 
Diskussion utifrån nämndens personuppgiftsansvar. Ärendet innehåller inga handlingar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskott föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden ger ett nytt 
redovisningsuppdrag gällande personuppgiftsansvar.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens föreslås att ge ett nytt redovisningsuppdrag gällande 
personuppgiftsansvar.
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13 - Sammanträdestider 2022 för social- och 
arbetsmarknadsnämnden (21/SAN/281)

Föredragande Veronica Wallgren 16:10

Ärendebeskrivning
Föreslagna sammanträdestider 2022 för social- och arbetsmarknadsnämnden samt individutskott.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna 
sammanträdestider för nämnd och individutskott.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna föreslagna sammanträdestider för nämnd 
och individutskott.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022
 Sammanträdestider SAN 2022
 Sammanträdestider SANIU 2022
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14 – Frågor till ordförande/förvaltningschef Föredragande  16:20

Ärendebeskrivning 
Frågor ska vara inkomna senast den 19 oktober kl 12:00
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15 – Information från 
förvaltningschef/verksamhetschef 

Föredragande Jaana Jansson 16:30

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson redogör för den information om nämndens verksamheter som 
kommer att ges på nämndens sammanträde.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om förvaltningens verksamheter.
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16 – Meddelanden för kännedom Föredragande  16:50

Ärendebeskrivning 
Inga inkomna meddelanden.
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17 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande Josefin Bäck 16:55

Ärendet i korthet
Följande delegeringsbeslut redovisas på nämnden sammanträde:
1. Förordnande verksamhetschef IFO. 21/SAN/287
2. Fullmakt Kommunlex. 21/SAN/286
3. Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 163-172
4. Förordnande ordförande SAN. 21/SAN/186-5

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Nämndsekreterare redogör för delegeringsärendena. Beredningsutskottet föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av delegeringsärenden.
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Ekonomisk uppföljning september 2021

3

21/SAN/61
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2021-09-29 Dnr:21/SAN/61 

Ekonomisk uppföljning september 2021

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 1 mkr.

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

Ärendet 
Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 1 mkr. Förvaltningen har 2021 erhållit 4 mkr i 
ersättning för merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19 för perioden februari- december 2020. 
Dessa medel planeras att användas för att täcka merkostnader på grund av pandemin under 2021, 
som inte täcks av andra medel. Förvaltningen har även fått ersättning med 1,9 mkr för högre 
sjuklönekostnader än normalt för perioden januari-aug 2021.

En äldreomsorgssatsning från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att nyttja ett statsbidrag 
på 7 mkr, för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Syftet med dessa medel är att 
förbättra och utveckla verksamheten.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport sep 2021

Övertid SAF 2019-2021
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021-09-29

Månadsrapport sep 2021

Verksamhet (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -2 916 -1 456 1 460 50,1%

Vård- och omsorgsboende -92 759 -92 519 240 0,3%

Hemtjänst -115 092 -117 192 -2 100 -1,8%

Verksamheten för funktionshindrade -82 107 -83 407 -1 300 -1,6%

Individ- och familjeomsorg -54 567 -53 167 1 400 2,6%
Arbetsmarknad och integration -5 162 -3 862 1 300 25,2%

Totalt -352 603 -351 603 1 000 0,3%

Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 1 mkr. Förvaltningen har 2021 erhållit 4 mkr i ersättning för merkostnader på grund av sjukdomen 
Covid-19 för perioden februari- december 2020. Dessa medel planeras att användas för att täcka merkostnader på grund av pandemin under 2021, som inte 
täcks av andra medel. Förvaltningen har även fått ersättning med 1,9 mkr för högre sjuklönekostnader än normalt för perioden januari-aug 2021. En 
äldreomsorgssatsning från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att nyttja ett statsbidrag på 7 mkr, för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer. Syftet med dessa medel är att förbättra och utveckla verksamheten.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser intäkter från staten på grund av pandemin samt ofördelad budget.

Vård- och omsorgsboende: Vård- och omsorgsboende prognostiserar ett mindre överrskott. En förstärkning av hälso- och sjukvårdsenheten under 2021 
finansieras av regeringens välfärdssatsning. Behovet att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021, och genererar ett mindre underskott mot budget. Området får 
även finansiering från regeringens välfärdssatsning för att arbeta med samordningen av det nya vårdboendet Blomsterängen.

Hemtjänst: Hemtjänst prognostiserar ett underskott. Dagverksamheterna har varit stängda under våren och sommaren och därmed genererat ett överskott 
till området. Andra enheter har dock haft höga personalkostnader under denna period med mycket timavlönad personal och övertid. Detta beror bland 
annat på stora behov som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Det har varit svårt att få tag på sommarvikarier i år, och många introduktionstimmar 
användes till personal som sedan ångrade sig och inte tog jobbet. Området får finansiering från regeringens välfärdssatsning till anhörigstöd samt förbättring 
och utveckling av en hemtjänstenhet, som idag går med stort underskott. 

Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott. Personlig assistans beräknar ett budgetunderskott med 2,2 mkr, då det finns 
brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger. Köp av ny plats på externt boende för LSS och brukare på gruppboende som kräver extra mycket 
resurser, bidrar också till områdets underskott. Området erhåller finansiering från regeringens välfärdssatsning till personalresurs för äldre brukare på ett 
gruppboende.

Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för försörjningsstöd genererar underskott med nästan 2 mkr. Hela området beräknar dock redovisa ett 
budgetöverskott, då både placeringar och öppenvård prognostiserar överskott. På grund av vakanser och sjukskrivningar beräknas även överskott för 
personalkostnaderna.

Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar ett budgetöverskott. Detta beror framför allt på att antal beredskapsanställda är betydligt färre än budgeterat
och att försäljningen från legotillverkningen går väldigt bra.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 335 -10 012 -677 -7,3%

Placeringar IFO -16 966 -15 296 1 670 9,8%

Öppenvård IFO -7 157 -5 750 1 407 19,7%
Försörjningsstöd -7 516 -9 466 -1 950 -25,9%

Totalt -40 974 -40 524 450 1,1%

Prognos sjuksköterskor (tkr) Belopp

Överskott löner SSK 1 300

Kostnad köp av SSK -1 700

Nettounderskott -400

Investeringar (tkr) Budget 2021 Prognos 2021 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -655 -655 0 0,0%

Inventarier och data -1 469 -1 469 0 0,0%

Totalt -2 124 -2 124 0 0,0%

och att försäljningen från legotillverkningen går väldigt bra.

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till 1,7 mkr. Verksamheten prognostiserar överskott på löner med 1,3  mnkr. 
Nettounderskottet beräknas uppgå till 400 tkr. 

Externa boende LSS: Underskott då ny plats behöver köpas in.

Placeringar IFO: Familjehemsvård för barn & unga beräknar ett överskott med 1,7 mkr, vilket delvis beror på att intäkterna från 
Migrationsverket till denna vård är 900 tkr mer än budgeterat.

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett överskott med 1,4 mkr på grund av en vakant tjänst på Stegen samt ett budgetöverskott för 
placeringar av barn & unga i öppenvården.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjninsstöd beräknas generera ett budgetunderskott med 2 mkr. 
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Personalkostnadskurvor

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

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 169 tkr jämfört med samma 
period 2020, och beräknas 2021 generera ett budgetunderskott med 2 mkr.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar 2021 en budget i balans. 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2019 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 3 1 0 0 22 0 0 0 26

Vård- och omsorgsboende 274 308 238 224 209 232 141 293 149 2 068

Hemtjänst 125 120 196 57 78 62 74 132 78 922

Verksamheten för funktionshindrade 100 132 99 144 100 111 70 81 104 941

Individ- och familjeomsorg 5 13 1 7 3 5 18 0 -8 45

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

Totalt 2019 505 576 535 431 390 432 304 510 323 0 0 4 006

SAF övertid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 189 254 282 226 231 290 1 805

Hemtjänst 133 129 107 220 133 121 70 184 219 1 316

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 128 179 78 123 78 95 1 122

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 0 -1 3 3 0 15 13

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

Totalt 2020 382 360 399 538 565 484 422 493 619 0 0 4 262

SAF övertid 2021 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0% -25 -95%

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 231 220 256 292 349 327 2 769 965 53% 701 34%

Hemtjänst 123 189 108 164 78 181 115 184 125 1 267 -49 -4% 345 37%

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 59 171 123 128 142 287 1 295 173 15% 354 38%

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 27 24 21 6 1 8 88 75 570% 43 96%

Arbetsmarknad och integration 7 0 0 0 0 0 0 3 0 10 3 0% 7 0%

Totalt 2020 597 861 451 481 493 582 541 678 747 0 0 5 431 1 168 27% 1 425 36%

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

Övertid 2019 505 576 535 431 390 432 304 510 323 4 006

Övertid 2020 382 360 399 538 565 484 422 493 619 4 262

Övertid 2021 597 861 451 481 493 582 541 678 747 5 431

Differens 2021 och 2020 215 500 52 -58 -71 98 119 185 128 0 0 1 168

Kommentar:
Övertiden har ökat med 1 168 tkr, motsvarande 27 % 
jan-sep 2021 jämfört med samma period 2020.

Övertiden har ökat med 1 425 tkr, motsvarande 36 % 
jan-sep 2021 jämfört med samma period 2019.

2021-09-29 11:07 1
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/280 

Mål och budget år 2022-2024

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen
2022-2024.
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. År 2021 konstaterades det att kommuner och 
regioner gick in i arbetet inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av coronapandemin. 
Osäkerhet kvarstår på flera sätt, såsom smittspridningens utveckling och hur restriktionerna kommer 
att se ut.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
flerårsplanen för år 2022-2024.

Ärendet 

För social- och arbetsmarknadsförvaltningens del innebär den nya och okända situationen inte bara 
de redan kända utmaningarna, pandemin väntas få långvariga konsekvenser. Förvaltningen kommer 
framöver bland annat behöva hantera återhämtning för medarbetare i vården. Det finns indikationer 
på att pandemin även påverkat den psykiska hälsan. En hög sjukfrånvaro kommer att vara en 
utmaning att komma till rätta med då alla behöver göra sitt yttersta för att förhindra eventuell 
smittspridning. De ekonomiska utmaningarna framåt kvarstår, där andelen äldre ökar i snabbare takt 
än den arbetsföra befolkningen. Rekrytering av personal är också en framtida utmaning där 
förvaltningen arbetar med personalförsörjning på flera plan.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Mål och budget 2022-2024

Indikator 210930
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021  2(12) 
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1 Verksamhet och uppdrag 
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, integrations- 
och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har 
också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att 
delta i samhällsplaneringen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 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. 
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet 
genom delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på 
lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar. Det når vi genom arbete utifrån 
gällande lagstiftning av professionell personal och med effektiva arbetssätt. De 
största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera personal, behålla personal 
och kompetensutveckla vår personal. Vi har under året haft hög sjukfrånvaro vilket 
beror på den rådande pandemin. Alla uppmanas att stanna hemma vid symptom, 
och testa sig, vilket verkar vara något personalen har anammat. 

Under året har vi gjort en översyn av organisationen i förvaltningen. Vi har slagit 
ihop hela äldreomsorgen under en verksamhetschef. Inom arbetsmarknads- och 
integrationsenheten har en enhetschefstjänst gått tillbaka till den ursprungliga 
tjänsten verksamhetschef. Ett omfattande arbete för att bygga upp vårt 
kvalitetsledningssystem har påbörjats under året och kommer att pågå under 
resten av året. 

Äldreomsorg 

Utmaningarna för kommande år är många och komplexa. En stor del av vår 
verksamhet påverkas av andra organisationer och vårdgivare och behöver således 
förändras i samverkan med andra, exempelvis vårdcentral och övriga delar av 
regionen. Den största förändringen är att vända kulturen från personalcentrerat 
till personcentrerat. Heltid som norm är också en utmaning, att vända en kultur 
där rättigheten att arbeta utifrån sitt eget önskemål är viktigare än behovet från 
verksamheten. Ansvarstagandet måste höjas för vår personal, utifrån en ökad 
delaktighet och förståelse för verksamhetsutveckling. Hälso- och sjukvårdsenheten 
ska vara självförsörjande och inte beroende av bemanningssjuksköterskor. 

En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad denna lag kommer att innebära 
för kommunen är svårt att sia om. Lagen kommer definitivt att betyda 
förändringar för äldreomsorgen. 

Sammanslagningen av hemtjänst och vård- och omsorgsboende till en äldreomsorg 
där vi kan arbeta utifrån gemensamma mål och processer kommer att ge resultat 
för framtiden 

Vårt nya vård- och omsorgsboende Blomsterängen ger helt andra förutsättningar 
för att arbeta personcentrerat samt med digitalisering, som ska stödja våra boende 
till mer självständighet än idag. 

Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Att kunna möta personer med högre krav 
och fler multisjuka patienter kräver både kompetens och en tydlig organisation. 

Det arbete som sker på enheten för förebyggande arbete (EFA) är också en del i de 
möjligheter äldreomsorgen behöver för att möta framtiden. Det viktigaste för 
enheten är att alltid utvecklas för att möta seniorer utifrån där de befinner sig. De 
ska känna att de har ett meningsfullt liv där de är idag och vill aktivera sig till att 
fortsätta vara i tredje åldern så länge de bara kan. 

Individ- och familjeomsorg, IFO 

IFO fortsätter sitt arbete med barnrätt. Man arbetar med att utveckla metoder och 
arbetssätt för att göra barn delaktiga i insatser och utredningar som ett led i den 
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fortsatta implementeringen av barnkonventionen som lag. Under sommaren 
trädde en ny lag i kraft gällande att barn som bevittnat våld även är att anse som 
brottsoffer. Lagändringen kan innebära att enheten kommer göra fler 
polisanmälningar om brott mot barn. Lagändringen kommer också att innebära att 
barns utsatthet vid våld uppmärksammas mer än tidigare, vilket är bra. Flera 
andra lagändringar träder i kraft under sensommaren och hösten. IFO arbetar med 
att hitta bra arbetssätt i verksamheterna gällande exempelvis insatser till unga och 
vuxna våldsutövare. 

Under årets första halvår har flera ärenden kommit till nämndens kännedom om 
unga personer som missbrukar tung narkotika. Det är en stor utmaning att försöka 
hjälpa dessa ungdomar, eftersom de ännu inte har upplevt så många negativa 
följder av missbruket. Motivationen är låg till förändring. Barn- och familjeenheten 
samarbetar med Öppenvården Stegen och Maria Ungdom i Örebro gällande dessa 
ärenden. 

Att rekrytera erfarna socionomer är svårt eftersom få erfarna socionomer söker 
lediga tjänster i kommunen. Vid den senaste annonseringen var det ingen 
färdigutbildad socionom som sökte vikariatet. Kompetensförsörjning är något som 
IFO arbetar med kontinuerligt. 

IFO arbetar med att färdigställa ett systematiskt kvalitetsledningssystem under 
2021 som omfattar hela verksamhetsområdet. Det är ett omfattande arbete som 
kommer att medföra ett förändrat arbetssätt inom alla verksamheter på IFO, men 
också rättssäkra och kvalitetssäkra medarbetarnas arbetssätt och kunskap. Det 
öppna intaget på våra öppenvårdsverksamheter kommer i framtiden inte se ut 
som det gör idag. Insatsen måste föregås av en behovsprövad utredning och vi 
anpassar nu vårt arbetssätt inför denna förändring. Detta kan medföra att 
medarbetare behöver kompetensutveckling för att kunna individanpassa och möta 
klienternas behov av insatser och vård mer än vad IFO har möjlighet till idag på 
hemmaplan. 

Målet är att inom en snar framtid kunna återgå till vårt ordinarie arbetssätt, det vill 
säga att vi träffar och har regelbundna besök med våra klienter/brukare på ett 
säkert sätt utifrån pandemin. Förhoppningen är också att SFI ska återgå till studier 
på plats för att öka möjligheten för kommuninvånare att lära sig det svenska 
språket, vilket är en viktig del i att närma sig målet självförsörjning. 

Under våren 2021 har IFO arbetat med digitalisering och e-tjänster. Först ut är e-
tjänsterna orosanmälan för barn och ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet 
framöver är att fler kommuninvånare ska använda sig av tjänsten. 

Samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer och myndigheter på olika 
plan pågår och förväntningarna på individ- och familjeomsorgen är höga. Vi 
arbetar tillsammans med olika samverkanspartners för att möta behov och hitta en 
rimlig nivå på samverkan. 

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF 

En stor utmaning för våra gruppbostäder är att målgruppen för insatsen sakta 
förändras. Vi möter en allt yngre målgrupp med helt andra individuella behov och 
färdigheter. Detta ställer krav på att vi arbetar utifrån de individuella behoven och 
med personers självbestämmande ännu mer. 

Vi står också inför utmaningar med att yngre brukare som har en större 
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delaktighet i aktiviteter på fritiden kräver mer personalresurser. Eftersom 
lagstiftningen är så tydlig i att målgruppen ska ha möjlighet att leva som andra kan 
det medföra behov av mer resurser till boenden framöver. 

Covid-19 har försvårat arbetet med verksamhetsutveckling på flera plan. 
Delaktighetsslingor har inte kunnat genomföras, eftersom hela modellen bygger på 
att det ska vara annan personal än boendets personal som genomför slingan. APT 
och brukarkollegium har inte kunnat hållas på ett optimalt sätt. Mycket fokus och 
tid läggs på Covid-19 och det minskar tiden till verksamhetsutveckling och sliter på 
personalen. 

Pandemin har också påverkat ekonomin mycket med fler sjukskrivningar och höga 
kostnader för timvikarier. 

Ett arbete med att se över Daglig verksamhet Träffen och Fyrklövern har påbörjats 
under försommaren. Syftet är att få grupper som är mer homogena med deltagare 
som har likvärdiga behov. På så sätt hoppas vi kunna utveckla våra arbetsmetoder 
och få en ännu mer meningsfull sysselsättning för våra deltagare. 

En av enhetscheferna för gruppbostäder har sammantaget en väldigt stor 
arbetsgrupp. Där kommer vi från den 1/9 att projektanställa en arbetsledare. Vi 
tror att det kan bli ett lyft gällande det nära ledarskapet samt att enhetschefen kan 
fokusera mer på sitt uppdrag. Projektet ska utvärderas av verksamhetschef i form 
av samtal med enhetschef, arbetsledare och personalrepresentanter från de tre 
olika boendena. 

Inom socialpsykiatrin finns en förhoppning att kunna återgå till en mer normal 
tillvaro, som den var innan pandemin. Det behövs för en fortsatt utveckling och för 
att kunna fortsätta hitta strategier för att möjliggöra självständighet för de brukare 
som finns inom socialpsykiatrin. Vi kommer fortsätta utveckla arbetet enligt IBIC 
och vill få en nära samverkan med de två biståndshandläggarna som arbetar med 
våra brukare. Det finns stora möjligheter att i samverkan utveckla kvalitén och 
skapa en röd tråd från utredning till insats, där brukaren är mer delaktig redan 
från första kontakten med biståndshandläggare. Det finns en önskan om att 
biståndshandläggarna ska kunna delta på verksamhetens brukarkollegium för att 
få en tydlig bild av hur boendestöd utförs och förenkla uppföljningar av insatsen. 
Det tydliggör också varför det är så viktigt med mätbara mål som brukaren själv 
varit med och tagit fram, i linje med IBIC. 

Lokalerna är en utmaning som vi har svårt att råda över. Socialpsykiatrin hyr sina 
lokaler från Akka egendom som i sin tur lagt ut driften på FF Fastighetsservice. Det 
gör att det kan bli långa vägar till beslut gällande den vattenläcka som nu finns. I 
dagsläget finns ingen plan för när verksamheten kan återgå till dessa lokaler. 

I början av september flyttar Svalan till nyrenoverade lokaler på Sörängen. Under 
hösten börjar även nya ungdomar. 

Enhetschefen för personlig assistans har en stor och heterogen arbetsgrupp. Vi har 
därför beslutat att anställa en verksamhetsstödjare. Funktionen kommer bland 
annat ha i uppdrag att stödja personalen i upprättandet av genomförandeplaner, 
arbeta med bemanning, och personalens resurstid. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI 

AMI ser idag ett ökat behov av stöd, hjälp och anpassningar för att individer ska 
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ges förutsättningar att komma ut i arbete eller studier. I framtiden kan det komma 
att krävas andra resurstillgångar som ett komplement till de befintliga, om man 
ska arbeta mer med sysselsättning av individer. 
Arbetsmarknaden växer och utvecklas, med det kommer utmaningarna att växa. 
De som är långtidsarbetslösa kommer få allt svårare att slå sig in på 
arbetsmarknaden. Utbildning passar inte alla, ungdomarna kommer bli en allt 
större grupp som behöver ökat stöd inför framtida utmaningar. På 
arbetsmarknads- och integrationsenheten har utmaningar alltid berikat och 
utvecklat, det finns glädje, driv och öppenhet i och utanför verksamhetens dörrar. 
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3 Mål 

3.1 HÅLLBAR KOMMUN 

3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors 
livskvalitet ökar. 

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

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

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

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

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

Matsvinnet ska minska med minst 5 % per år på 
våra särskilda boenden. 

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en 
förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett 
gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela 
livet. 

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

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

3.3 ALLAS INFLYTANDE 

3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och 
samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer 
och synpunkter. 

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

Minst 90 % av brukarna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med 
graden av delaktighet. 
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 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021  9(12) 

 
3.4 GOD SERVICE 

3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska 
alltid ge ett professionellt bemötande och god service. 

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

Minst 95 % av brukarna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med 
personalens bemötande. 

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

Förvaltningens del på kommunens hemsida ska 
uppdateras kontinuerligt så att kontaktuppgifterna 
är aktuella. 

Verksamheten ska organiseras utifrån 
brukarens/klientens behov 

I 100 % av genomförandeplanerna ska det framgå 
när brukaren/klienten önskar insatsen. 
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 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021  10(12) 

 

4 Driftbudget 
  

Belopp i tkr Bokslut 
2020 Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Intäkter 80 527 74 824 75 572 76 328 77 091 
Kostnader -430 259 -427 427 -445 234 -449 480 -453 842 
varav 
personalkostnader 

-304 137 -311 213 -312 713 -314 613 -317 613 

varav kapitalkostnader -1 750 -1 906 -1 925 -1 944 -1 964 
varav lokalkostnader -30 255 -30 459 -30 764 -29 556 -29 852 
varav övriga kostnader -94 117 -83 849 -99 832 -103 367 -104 413 
Nettokostnader -349 732 -352 603 -369 662 -373 152 -376 751 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fick 2021 en tillfällig ramförstärkning 
med 1,3 mkr för att finansiera fler platser inom daglig verksamhet LSS. Denna 
förstärkning tas bort 2022, men samtidigt förstärks ramen med 2,5 mkr för ökade 
kostnader inom LSS-verksamheten. 

Förvaltningen får 2022 en utökad budgetram med 14 mkr för det nya boendet 
Blomsterängen, samt med 1,5 mnkr för att arbeta med delade turer 2022-2024. 

Personalkostnaderna grundar sig på grundbemanningens månadslöner för alla 
yrkeskategorier samt kostnader för vikarier, sjuklön, semestertillägg och ob-
tillägg. Förvaltningen får kompensation för löneökningar, vilka ännu inte 
utfördelats till förvaltningarna, utan budgeteras centralt för perioden 2022-2024. 

Intäkter och övriga kostnader är uppräknade med 1 procent per år. Fördelningen 
inom kategorierna intäkter, personal mm kan förändras efter genomgång av 
detaljbudget eftersom förvaltningen kan behöva göra omfördelningar. 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021  11(12) 

 

5 Investeringsbudget 
  
Belopp i tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 -400 -400 
Inventarier och datorer -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 
Totalt -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Fördelningen inom kategorierna arbetstekniska hjälpmedel samt inventarier och 
datorer kan förändras efter genomgång av detaljbudget eftersom förvaltningen 
kan behöva göra omfördelningar. 
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 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021  12(12) 

 

6 Personalplan 
Antal anställda 
Per den sista juni 2021var totalt 589 (584) medarbetare anställd inom 
förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på 
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 523 (88,8%) kvinnor och 66 
(11,2%) män. 

År Totalt Heltid Deltid 2020-06-
30 Totalt Heltid Deltid 

20-29 80 63 17  88 67 21 
30-39 143 119 24  127 99 28 
40-49 147 111 36  146 106 40 
50-59 155 111 44  159 105 54 
60- 64 34 30  64 28 36 
Totalt 589 438 151  584 405 179 

  

Heltid som norm 
Av förvaltningens månadsanställda har 74 (69,3) % en heltidstjänst. Antalet 
visstidsanställda är 34 (52) st medarbetare. 
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Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se

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

Sida
1(1)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen

Datum
2021-09-22

 
 

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

Indikator

- Antal personer som uppburit försörjningsstöd och som kommit ut i 
självförsörjning ska öka i jämförelse med samma mätperiod föregående 
år. 

- Den genomsnittliga bidragstiden ska personer som uppburit 
försörjningsstöd ska minska i jämförelse med samma mätperiod 
föregående år.  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/28 

Statistik individ- och familjeomsorgen september 2021

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen för september 2021. Statistiken visar för vuxna antal 
insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan), 
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat 
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för september 2021.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen september 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef verksamhetschef IFO

Bilagor
Statistik IFO jan-sept 2021

Statistik IFO jan-dec 2020
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2021 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 179 182 184 169 172 179 190 193 171 1619

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 33 37 17 29 24 25 14 20 224

Anmälningar vuxen 13 21 18 9 24 15 24 24 19 167

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 2 1 9 4 2 6 1 30
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 6 1 7 10 1 0 10 49

Anmälningar 78 112 115 86 95 96 73 66 70 791

Inledda utredningar 28 28 31 29 25 35 26 8 30 240

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 30 24 20 24 18 16 14 202

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

Orsak oro för barn och ungdom 43 58 47 36 43 54 44 31 30 386

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 29 15 20 6 5 16 10 147

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 11 8 12 7 7 8 7 76

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 10 1 2 9 4 0 1 29

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 5 6 3 3 0 4 4 28

Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 13 20 15 17 13 7 18 125
Hur inkom anmälan?

Anhörig 9 9 12 4 5 11 5 5 6 66
Anonym 6 11 9 1 5 6 9 3 5 55
Den enskilde 0 1 2 0 1 6 0 1 1 12
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 9 8 4 12 5 3 8 61
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 1 0 0 0 3 0 0 4
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 2 1 1 0 0 0 0 5
Migrationsverket 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Polis 19 18 28 15 15 10 12 21 9 147
Privatperson 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5
Sjukvården 13 13 9 0 17 19 8 10 4 93
Skola/förskola 7 20 20 35 30 15 2 14 21 164
Åklagare 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 21 21 18 17 29 9 16 178
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2020 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orsak oro för barn och ungdom – våld 13 16 16 18 12 12 9 13 11 23 22 21 186
Hur inkom anmälan?
Anhörig 8 7 5 3 9 21 14 9 7 12 2 11 108
Anonym 11 6 10 3 1 2 13 6 1 13 6 2 74
Den enskilde 0 1 1 3 0 6 0 3 1 3 4 1 23
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 11 11 7 3 6 8 6 0 12 6 5 16 91
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 2 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 12
Migrationsverket 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Polis 16 23 36 17 26 16 14 19 24 20 14 13 238
Privatperson 6 1 1 9 8 5 0 0 1 3 6 0 40
Sjukvården 23 16 19 12 9 9 9 18 4 10 17 18 164
Skola/förskola 24 25 36 21 18 26 0 13 28 21 26 41 279
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 13 19 14 22 10 16 21 21 17 10 4 21 188
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/165 

Brottsofferjouren Örebro län – verksamhetsbidrag för 2021

Ärendebeskrivning 
Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag för 2021 beräknat på 
6 kronor per invånare, totalt äskat verksamhetsbidrag avseende 2021 är 95 940 kronor
(folkmängd enligt SCB: 15 990, 2020).

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att bevilja Brottsofferjouren Örebro län 
verksamhetsbidrag avseende 2021 om totalt 31 980 kronor, vilket baseras på ett bidrag med 2 kronor 
per invånare (folkmängd 15 990 personer, 2020).

Ärendet 
I Socialtjänstlagen anges att till social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter hör att verka för att 
en som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. (5 kap. 11 § SoL)

Brottsofferjouren Örebro län bedriver sin verksamhet med stödpersoner till brottsutsatta och 
vittnesstöd vid Örebro Tingsrätt på ideell basis. Brottsofferjouren har sedan 2018 anställda personer 
som arbetar i verksamheten. Denna personal rekryterar, utbildar och fortbildar lämpliga ideella 
stödpersoner. Ansökan avser driftskostnader för hyra, telefonkostnader, löner, kansli m.m. 
Brottsofferjouren ansöker om ett anslag på 6 kronor per invånare för 2021.

För 2020 ansökte och beviljades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag om 2 kr per invånare - totalt 
31 864 kr (baserat på invånarantal i Hallsberg 2019 vilket uppgick till 15 932 personer).

En diskussion har förts på förvaltningen om jämställda bidrag till föreningar som ansöker om 
föreningsbidrag hos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun. Utifrån den 
diskussionen föreslås att Brottsofferjouren Örebro län beviljas verksamhetsbidrag med en lägre 
summa än den ansökta, det vill säga 2 kronor per invånare för 2021. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Bidragsansökan Brottsofferjouren Örebro län 2021

Revisionsberättelse 2020

Årsbokslut 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2020-2023
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2021-06-04
Brottsofferjouren Örebro län
Järnvägsgatan 16 A, 703 62 Örebro Hallsbergs kommun
010-489 1030, 070-662 72 72 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
E-post: info@orebrolan.boj.se 
Bankkonto: 8452-5 923 865 046 -0
Bg: 540-1195

Ansökan föreningsbidrag för år 2021
Brottsofferjouren Örebro län är en ideell organisation, politiskt och religiöst obunden, som arbetar 
med att ge vägledning, stöd och praktisk hjälp till brottsutsatta, dvs brottsoffer, vittnen, anhöriga till 
brottsoffer samt anhöriga till gärningspersoner. ”Oavsett vem stödsökanden är, vad hen varit med 
om eller var i landet hen bor, ska Brottsofferjouren erbjuda skyndsam kontakt, ett likvärdigt 
bemötande och tillhandahålla stöd av hög kvalitet”. Detta är Brottsofferjourens målsättning och 
något alla ca 70 jourer i Sverige strävar mot.

Brottsutsatt
När man blivit utsatt för eller bevittnat brott, är det inte ovanligt att drabbas av chock, oro och 
ångest. Många mister sin trygghet, såväl utomhus som i sitt eget hem. Man kan drabbas av tankar 
och känslor man inte känner igen, ex rädsla, otrygghet och ilska. Man förväntas känna till sina 
rättigheter och genomgå en rättsprocess med allt vad det innebär, ex. kontakter med polis, åklagare 
och domstol. Man ska också ta relevanta kontakter med ex försäkringsbolag, banker/kreditgivare, 
kronofogde m fl samt ibland ansöka om skadestånd och brottsskadeersättning. Man kan också 
behöva överpröva en nedlagd polisanmälan, i de fall man inte anser att allt bevismaterial man lämnat 
in, utretts. Dessa båda processer, den känslomässiga och de kontakter med myndigheter man 
behöver ta, pågår parallellt och påverkar varandra och är betungande för de flesta. 

Brottsofferjourens uppdrag
Vi hjälper individanpassat de brottsdrabbade, oavsett om man gjort en polisanmälan eller ej och 
även om man vill vara anonym, från det man blivit utsatt tills man känner att man kan gå vidare. Det 
kan vara allt ifrån stödjande och vägledande medmänskliga samtal, information och guidning vilka 
kontakter som ska/bör/kan tas, hjälp (ibland praktisk) att fylla i blanketter, göra överprövningar samt 
finnas med som stöd vid förhör hos polisen och/eller som stöd under rättegång mm. 
Vi är flexibla och lyhörda och har avlagt tystnadslöfte. Många kan behöva stöd för att orka göra en 
polisanmälan och inte minst att orka stå kvar genom hela rättsprocessen. Hjälpsökande beskriver oss 
som en lågtröskelverksamhet; det är enklare att ta kontakt med oss än t ex. socialtjänsten, för att vi 
som medmänniskor kan ge stöd och hjälp på så lika villkor som möjligt, ur ett maktperspektiv. 

Vi finns även i de allmänna utrymmena på Örebro Tingsrätt, i form av vittnesstödjare, som ger 
information och stöd till vittnen och målsägande inför alla brottmålsförhandlingar. Man kan också 
kontakta oss inför en förhandling, om man exempelvis har frågor om hur det går till, hur det ser ut i 
rättssalen och/eller önskar särskilt stöd inför, under och efter rättegången. Syftet med vittnesstödet 
är att minska stress och oro, som leder till att man bättre och säkrare kan avlägga sitt vittnesmål. 
Detta ger större rättssäkerhet för att kunna lagföra de skyldiga.  
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VI erbjuder snabbt kontakt, stöd och hjälp samt snabb återkoppling på det man önskar hjälp med och 
framför allt har vi möjlighet att vid behov ge ett långvarigt stöd. Vi har ett stort kontaktnät och en 
god samverkan med myndigheter och andra organisationer över hela Örebro län. Detta och ett 
kunnigt bemötande, skapar trygghet och kan minska behov av ex socialtjänst och sjukvård, vilket i sin 
tur troligen innebär minskade kostnader för dessa instanser. 

Brottsofferjouren Örebro län säkerställer en hög kvalitet genom att ha personal anställd som 
rekryterar, utbildar, fortbildar och handleder de volontärer (stödpersoner och vittnesstöd), som 
ideellt hjälper de stödsökande. Det är av största vikt att våra medarbetare har ett gott empatiskt 
förhållningssätt och håller en hög och relevant kunskapsnivå, för att kunna möta de stödsökande på 
bästa sätt. De anställda ansvarar i nuläget även för att söka bidrag, tillhandahålla ändamålsenliga 
lokaler och teknisk utrustning samt informera och sprida kunskap om vår verksamhet till alla 
kommuninvånare, via exempelvis sociala medier, föreningsdagar mm, så att den kommer fler 
brottsutsatta till gagn. 

I Hallsberg
Under 2020 har 43 brottsdrabbade från Hallsbergs kommun sökt hjälp och stöd hos oss. Utöver det, 
har vi givit stöd till många av Hallsberg kommuns invånare på Örebro tingsrätt via 
vittnesstödsverksamheten. Sammantaget motsvarar det samma andel som Hallsbergs kommuns 
antal invånare är, i förhållande till hela länets antal invånare.
Vårt fokus ligger på att fortsätta ge stöd och hjälp till brottsutsatta i Hallsbergs kommun. Alla 
hjälpsökande från er kommun erbjuds denna hjälp, oavsett om det är 4 eller 400 hjälpsökande om 
året. Det är av största vikt att länets alla kommuner hjälps åt att bidra för att kunna fortsätta bedriva 
vår verksamhet med hög kvalitet och tillgänglighet. Målet är att alla kommuner bidrar likvärdigt. Det 
är troligt att det är mer kostnadseffektivt för kommunen att bidra till vår verksamhet, jämfört med 
att exempelvis anställa personal för att ge det brottsofferstöd, man enligt socialtjänstlagen är skyldig 
att ge.  

Vi ansöker härmed om bidrag från Hallsbergs kommun med 6 kr/kommuninvånare för år 2021 och 
önskar därefter ett möte med beslutsfattare för diskussion om bidragets storlek samt om ett 
eventuellt IOP-avtal inför kommande år.

Med Vänlig Hälsning

___________________________________
Helena Bandh, samordnare

Brottsofferjouren Örebro län
Telefon direkt: 070-662 72 72, E-post: helena.bandh@orebrolan.boj.se

Vi bifogar våra senaste årsmöteshandlingar:
- Verksamhetsplan, årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
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Inledning 
Brottsofferjouren Örebro län är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars 
ändamål är att genom stödpersoner och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer, 
vittnen och målsägande och deras anhöriga samt anhöriga till gärningspersoner och att bistå 
med stöd och information vid domstolsförhandlingar. Vi har under verksamhetsåret 2020 
bestått av en ideelltarbetande styrelse, 2,5 samordnare samt utbildade ideella stödpersoner 
och vittnesstöd. Den 31 december 2020 hade jouren 92 medlemmar. 
 
Brottsofferjouren är ett komplement och alternativ till samhällets brottsofferstödjande 
insatser. 
Brottsofferstödet består i huvudsak av två delar; stödpersonsarbete som samordnas från 
våra kontor i Karlskoga och i Örebro och vittnesstödsverksamhet vid Örebro tingsrätt. 
Därutöver arbetar jouren med utbildning, andra brottsofferstödjande insatser och med viss 
brottsförebyggande. All hjälp och rådgivning är kostnadsfri och våra vittnesstödjare och 
stödpersoner har avlagt tystnadslöfte. Arbetet sker i nära samarbete med polisens BOPS-
grupp och Örebro tingsrätt. 
 
Stödinsatserna ska ske skyndsamt genom ideellt arbetande stödpersoner och 

vittnesstödjare. Anställd personal samordnar och administrerar verksamheten samt 

handleder stödpersoner och vittnesstödjare. Styrelsen leder verksamheten och ger uppdrag 

till anställd personal. 

Vår verksamhet, precis som många andras, har drabbats hårt sedan pandemin bröt ut i 

början av året. Men vi var snabba med att ställa om och anpassa vår verksamhet på bästa 

sätt efter de rådande omständigheter som blev och de restriktioner från regeringen som 

löpande kom under året.  

Organisation 

Årsmötet  

Årsmötet hölls digitalt måndagen den 27 april 2020 via Telias mötestjänst. Detta pga. då 
rådande omständigheter gällande pandemin Covid-19 

Styrelsen 

Vid årsmötet företogs val av styrelse och andra funktionärer inom föreningen. 
Styrelsens sammansättning har under 2020 varit följande: 
 
Ordförande             Matz Ericson 
Vice ordförande           Lisa Henningsson 
Ekonomiansvarig Mats Einestam                         
Protokollssekreterare    Adjungerad Helena Bandh 
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Övriga ledamöter         Ulla Karlander Karlsson, Gunilla Lundberg, Elisabet Ekestubbe, 
Gunilla Stenlund och Sigrid Hammarbäck  

 
Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. Den viktigaste frågan som styrelsen tog 
ställning till under året har varit jourens ekonomi. Arbetet med att få en likvärdig ekonomisk 
utgångspunkt i alla länets kommuner har varit och är en utmaning och kommer även under 
nästkommande år att vara en av de saker som styrelsen arbetat hårdast med 
Kommuner vi har avtal i är Hällefors, Karlskoga, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. 

Valberedning 

Mari-Louise Lindberg, Kerstin Lundkvist Eriksson och Ulla Karlander Karlsson med Kerstin 

som sammankallande 

Arbetsutskott (AU) 

Ordförande Matz Eriksson, vice ordförande Lisa Henningsson och ekonomisk ansvarig Mats 

Einestam 

Revisor och revisorsersättare  

Revisor är Kenneth Andersson och revisorsersättare är Christian Liljenhed 

Inköpt redovisningstjänst 

Brottsofferjouren Örebro län har under året köpt in en ekonomisk redovisningstjänst, fram till den 30 

september 2020 genom Johanna Josefsson redovisningsbyrå och fr o m den 1 oktober genom L 

Konsult & Redovisning AB. Den inköpta tjänsten innefattar lönehantering och bokföring och avlönas 

per arbetad timma. 

Anställda 

De anställdas grundläggande arbete har gått ut på att rekrytera, utbilda och handleda ideellt 

arbetande stödpersoner och vittnesstöd. Ingela Eriksson har arbetat som 

brottsoffersamordnare 100 procent, Helena Bandh har arbetat som brottsoffersamordnare 

på 87,5 procent och Tilda Blick som vittnesstödssamordnare på 50 %. 

Arbetsplatsmöten (APT) 

Personalen har tillsammans med ordförande haft 5 arbetsplatsmöten, APT. Där har 

personalen haft möjlighet att dryfta frågor gällande verksamhetens arbetsmiljö, personalens 

trivsel och rutiner mm med styrelsens ordförande.  

Medlemskap 

Jouren är medlem i:  

• Brottsofferjouren Sverige och uppfyller samtliga minimikrav för brottsofferjourer 
enligt 2013 års riksstämma i Sollentuna.  

• Föreningarnas Hus i Örebro 

• Möckelnföreningarna Karlskoga-Degerfors  
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Verksamhet 

Tillgänglighet 

Brottsofferjouren Örebro län har verksamhetslokaler i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och 

Örebro, i Karlskoga och Örebro är kontoren bemannade.  

Under detta år har anställd personal till stor del arbetat hemifrån men funnits tillgängliga via 

telefon, mejl och sms, måndag-fredag mellan kl. 09.00 – 15.00. Tider då personal inte varit 

tillgänglig för telefonsamtal, har telefonen varit vidarekopplad till Brottsofferjourernas 

telefoncentral. Hjälpsökande, samverkanspartner och övriga som sökt jouren har då till 

telefoncentralen kunnat lämna kontaktuppgifter samt vad ärendet gäller för att sedan bli 

kontaktad av en stödperson eller anställd.  

Under år 2020 har även stöd kunnat ges på 20 olika språk förmedlat till språkvolontärer på 

andra jourer via Telefoncentralen. 

Brottsofferstödsverksamheten 

Under 2020 har 997 brottsoffer och anhöriga fått stöd, hjälp och vägledning av 
Brottsofferjouren Örebro län, det är en ökning från föregående år med 11%. Ca 2/3 är 
kvinnor och 1/3 män. I de 997 ärendena har vi haft 1915 kontakter, gjort 2378 åtgärder och 
lagt ner 913 timmar i vårt stödarbete vilket ger en genomsnittstid på 55 min/ärende. 
 
78 procent av de inkomna ärendena förmedlades till oss via polisens BOPS-grupp, via 
snigelposten, till våra kontor i Karlskoga och Örebro.  
21 procent av de hjälpsökande tog själva kontakt med oss genom att de sedan tidigare känt 
till oss och 1 procent fick hjälp av ex kuratorer att ta första kontakten med oss.  
Vanligast förekommande brott bland de som sökt stöd och hjälp har varit misshandel. 
Därefter följer olaga hot, ofredande, ekonomiska brott, rån, stöld, våldtäkt och övriga 
sexualbrott.  
Av de särskilda omständigheter som funnits att ange i statistiken så är brott i nära relation 
den mest utmärkande. Vi har hjälpt 156 kvinnor och 34 män som varit utsatta för våld i nära 
relation vilket är en ökning med 19,5% från föregående år. 
 
18 stödpersoner från 6 olika kommuner i länet har under året arbetat ideellt med 

huvudsaklig arbetsuppgift att ge stöd, hjälp och vägledning till brottsdrabbade, vittnen och 

anhöriga. Brottsofferjourens stödpersoner har under året gett ett medmänskligt samtalsstöd 

via telefon. Ärendena förmedlas antingen från polisen, samverkanspartners eller genom att 

hjälpsökande själv tar kontakt. Stödpersonen kan även ge praktisk information, hjälp med 

blanketter/formulär och vägledning gällande exempelvis ersättningsfrågor och rättsprocess.  

Vanligtvis kan stödpersonen finnas med som stöd vid ex rättegång, polisförhör mm då 

hjälpsökande har behov av detta men i år har detta inte varit möjligt pga. pandemin.  

 

Ungefär varannan månad har vi hållit stödpersonsmöten dessa möten har till stor del skett 

via digitala medier så som Teams och Zoom. Stödpersonerna får under dessa möten ta del av 

ny information som kommit som tangerar deras uppdrag, de får tillfälle till 
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grupphandledning genom att lyfta sina egna ärenden gällande vad som gått bra och vad som 

varit svårt och därav lära av varandra. Samt att de får träffa de andra inom organisationen 

som också arbetar ideellt hos oss.   

Sammanfattningsvis så har stödverksamheten fungerat trots pandemin och alla som sökt 

stöd hos oss under året har också fått om än lite modifierat då stödet enbart har varit via 

telefon, epost och sms.  

Vittnesstödsverksamheten 

Brottsofferjouren Örebro län ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt, 

vars domsaga sträcker sig över jourens 12 kommuner. Anställd samordnare har organiserat 

den dagliga bemanningen på tingsrätten och handlett de aktiva vittnesstöden.  

19 personer har funnits tillhands som vittnesstödjare under året. Vittnesstödjare finns 

vanligtvis på plats i den allmänna delen av tingsrätten där de ger information och stöd till 

vittnen, målsägande och anhöriga före, under och efter rättegång. Under detta år har vi inte 

haft möjlighet, pga. pandemin, att närvara på tingsrätten så som vi brukar då många av våra 

vittnesstödjare är i riskzon och därmed inte skulle vara i offentliga miljöer. Vi har under året 

löst det så att vissa av våra vittnesstödjare har funnits tillhands för att stödja vittnen och 

målsägande via telefon och vår vittnesstödssamordnare har vid extra stort behov varit med 

en del vittnen på förhandling som stöd. Vittnesstödjarna har under året fått tillfälle att i 

större utsträckning än vanligt vidareutbilda sig inom området. Vittnesstödsverksamheten 

sker på uppdrag av regeringen. Det ska finnas vittnesstöd på plats vid alla 

brottmålsförhandlingar vid samtliga tings- och hovrätter i Sverige. Men under året har 

regeringen beslutat om restriktioner som gjort att vi inte kunnat bedriva verksamhet på 

tingsrätten så som uppdraget är beskrivet.  

Vittnesstödsträffar har genomförts under större delen av året, men på grund av Covid-19 via 

TEAMS. Man har haft olika fokusämnen att diskutera kring och vittnesstöden har genomfört 

webbaserade utbildningar samt föreläsning hemifrån för att inte hamna för långt från 

uppdraget under pandemin. Samtliga vittnesstöd har även genomfört ett medarbetarsamtal 

med samordnare för att följa upp personliga tankar och utvecklingsplaner.  

Sammanfattningsvis har stödet funnits för den som aktivt sökt oss. Men man har inte kunnat 

möta upp förutsättningslöst som vittnesstöden tidigare möter vittnen och målsäganden på 

plats i tingsrätten. I stället har information om att stöd finns att få via telefon förtydligats på 

Brottsofferjourens och Örebro Tingsrätts hemsida, samt i vänthallarna.  

Separat informationsblad om möjlighet till stöd har skickats till samtliga som är kallade till 

rättegång, samt att info har gått ut till advokater, åklagare och polis. Samordnare har under 

tiden haft god kontakt med adm. chef på Örebro tingsrätt, och beslut har tagits gemensamt 

med inblandade parter. Vittnesstöden är idag fortfarande positiva till att fortsätta även efter 

pandemiuppehållet och ser fram emot sitt uppdrag igen.  
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Trivselkvällar 

Detta år har inte varit som vanliga år men i slutet av maj samlades vi alla aktiva inom jouren 

och grillade lite korv, hade tipspromenad och lite skoj tillsammans. 

Sociala medier 

Brottsofferjouren har en öppen Facebooksida och en Instagramsida som båda heter 

”Brottsofferjouren i Örebro län”. Där läggs bland annat information om jourens verksamhet 

upp och om till exempel utbildningar/föreläsningar som jourens personal och/eller 

volontärer deltagit i. Facebooksidan används även för att rekrytera nya stödpersoner, 

vittnesstöd och styrelseledamöter. Gilla och följ oss gärna på Facebook! 

https://www.facebook.com/brottsofferjourenorebrolan/ och på Instagram. 

Brottsofferjouren Örebro län har haft en hemsida med kontaktuppgifter och information om 

vår verksamhet och information om vad som händer i en rättsprocess  www.orebro.boj.se . 

Under året har vi även startat en sida på Linkedin www.linkedin.se där vi till största del riktar 

oss till samverkanspartners och potentiella bidragsgivare. 

Utbildning – konferenser 

• Vi deltog på ett seminarium gällande hatbrott 

• Vi har lyssnat till en föreläsning om rasism med Marco Helles 

• Vi har lyssnat till en föreläsning gällande utsatta grupper 

• Brottsoffersamordnarna deltog på samordnarkonferensen som Brottsofferjouren 

Sverige stod för. Konferensen innehöll vårdnadsfrågor i våld i nära relation, 

information om kriminalvårdens Brottsofferslussar och information från förbundet. 

• Vi var på ett seminarium i Karlskoga som handlade om äldres utsatthet 

• Vi deltog vid en digital temakonferens som Brottsofferjouren Sverige anordnat som 

handlade om våld i nära relation 

• Vittnesstödsamordnaren anordnade så att Abraham Zeito och Jens Lindborg från 

Advokaterna Hurtig & Partners kom till en vittnesstödsträff. De föreläste om 

rättsprocessen med betoning på vikten av stöd efter brott och genom en rättsprocess 

• Vittnesstödssamordnare deltog på en vittnesstödskonferens som 

Brottsoffermyndigheten anordnat.  

• Vi bjöd in alla aktiva inom vår jour till en tvådagars utbildning gällande barn och unga 

som brottsoffer.  

• Vi lyssnade till en konferens om maskulinitet i förändring 

• Vi deltog på en utbildningssatsning gällande funktionsnedsatta som brottsoffer. 

• Vi deltog på Orädd demokratis seminarie  

• Vi deltog på en utbildningsdag gällande att fånga upp engagemang i olika former 

• Vi deltog i ett seminarie gällande hedersrelaterad utsatthet 

• Samordnarna utbildade sig i en samtalsmodell ”Aktivt lyssnande” som förbundet 

tagit fram 
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Informationstillfällen vi höll 
• I januari blev vi månadens förening i Karlskoga-Degerfors och Ingela blev intervjuad 

och visad på de stora skärmarna i Nobelhallen i en hockeypaus inför 2500 deltagare 

• Ingela var till Lekebergs kommun och höll en information om vår verksamhet för PRO 

• Ingela deltog i en radiointervju gällande vår verksamhet i Radio City. De sträcker sig 

över hela vårt län och utgår från Karlskoga. 

• Helena höll en information om vår verksamhet för SKPF i Kumla 

• Helena informerade vid ett tillfälle i mars Cityseniorerna i Örebro om vår verksamhet 

• Helena var till Kopparberg och höll en information om vår verksamhet för Rådet för 

funktionsnedsatta och pensionärer. 

Studiebesök på Brottsofferjouren 

I december hade vi ett digitalt studiebesök av 5 socionomstudenter som gjorde sin 5:te 

termin och var ute på sin verksamhetsförlagda utbildning.  

Brottsofferdagen 

Inför den Internationella Brottsofferdagen, IBD, annonserade vi på vår Facebooksida och i 

Nerikes Allehanda, NA. Under Brottsofferdagen fanns vi på plats i Degerfors, Lindesberg och 

Fjugesta där vi bjöd på kaffe och berättade om vår verksamhet och brottsoffers utsatta 

situation. I Lindesberg kom SVT Örebro och intervjuade oss som sedan sändes genom deras 

digitala kanal. 

Samverkan 

Polisen 

Varje vecka har vi tagit emot polisanmälningar, per post till kontoren i Karlskoga och Örebro, 

som polisens BOPS grupp (polisens brottsoffer och personsäkerhetsgrupp) i Örebro län 

skickat då de har målsäganden eller vittnen som uttryckt att de vill ha någon form av stöd 

från oss. Personalen har under året haft ett frukostmöte tillsammans med BOPS-gruppen på 

Brottsofferjourens lokal i Örebro för att se över rutiner oss emellan. BOPS har också 

tillhandahållit oss uppgifter och underlag, som varit viktiga för att ge hjälp och stöd till 

brottsutsatta. Några brottsutsatta har blivit uppmanade av utredare hos Polisen att kontakta 

Brottsofferjouren. Ofta har det då gällt frågor om ersättningsanspråk eller att utredaren har 

uppmärksammat behov av stöd.  

Örebro tingsrätt 

Brottsofferjouren har också haft ett gott samarbete med personalen vid Örebro Tingsrätt. 

Vakterna och personalen i receptionen har varit behjälpliga med efterfrågade handlingar och 

övriga upplysningar vilket underlättat vårt arbete för brottsutsatta och vittnen. Tingsrätten 

har kontinuerligt skickat listor aktuella förhandlingar, antal målsäganden, vittnen mm. 
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Vittnesstödsamordnare har haft 1 möte under året med representanter från tingsrätten i 

syfte att utveckla och förbättra vittnesstödsverksamheten. 

Våld i nära relation (VINR) 

Vi har deltagit och informerat om vår verksamhet på nätverksträffar gällande våld i nära 

relation, VINR. I dessa nätverk ingår socialtjänsten, skolan, vårdcentralen, akuten, kvinnojour 

mm.  De nätverk vi ingår i är Länsgruppen för kvinnofrid, där vi medverkat digitalt, lokala 

grupper i Karlskoga-, Nora- och Lindesbergs kommuner. Under året som gått har dessa 

nätverk legat på is pga. pandemin.  

Brottsofferjouren Sverige tog fram en film gällande VINR för kommande 

utbildningssatsningar där vi deltog med vår kompetens som brottsofferstöd och vittnesstöd. 

Filmen kommer att användas internt och via sociala medier. 

Möckelnföreningarna och Nätverket ”Lisa” 

I Karlskoga och Degerfors kommuner ingår vi i nätverket Möckelnföreningarna som är en 

paraplyorganisation för föreningar i de båda kommunerna. Genom det nätverket har vi 

bildat ett socialt nätverk ”Lisa” tillsammans med Region Örebro, Karlskoga och Degerfors 

kommuner och andra sociala föreningar som verkar i de två nämnda kommunerna eller är 

länsövergripande. Detta för att ge stödsökanden en bättre och kortare ”väg” mellan Region, 

kommun och den ideella sektorn för hjälpsökande.  

Örebro Föreningsråd 

I Örebro kommun ingår vi i en paraplyorganisation för ideell samverkan, delaktighet, 

samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. Föreningarnas Hus drivs av 

Örebro Föreningsråd och där har vi möjlighet att låna lokal kostnadsfritt och få tillgång till 

olika föreläsningar och event. 

Mötesplats VOX 
Brottsofferjouren Sverige initierade en samverkan mellan vår jour och mötesplats VOX. Mötesplats 

VOX är en plattform som vill stärka förutsättningar för medborgare kring utbildning arbete och 

integration i det svenska samhället. De vill också skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för 

barn och unga. 

Projekt 

Grundutbildning våren och hösten 2020 

Brottsofferjouren utbildade 19 nya volontärer under våren 2020. 

Då pandemin bröt ut i full skala under februari/mars så fick vi snabbt tänka om och höll 

grundutbildningen digitalt både under vårens och höstens grundutbildning. Utbildningen har 

bestått av föreläsningar av yrkesverksamma specialister och praktiska övningar. Alla 

deltagare kontrolleras mot Polisens belastningsregister och avlägger skriftligt tystnadslöfte. 

Utbildningen finansierades med medel från Brottsoffermyndigheten.   
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Vidareutbildning 

Alla aktiva blev erbjudna en digital vidareutbildning gällande barn och unga som brottsoffer 

och 42 av dem deltog. Under utbildningen fick vi lyssna till barnutredare på polisen, 

samordnare för Barnahus och verksamhetsutvecklare barn och unga på Brottsofferjouren 

Sverige. 

Utbildningen finansieras med medel från Brottsoffermyndigheten 

Ekonomi 
Ekonomiska anslag, bidrag och gåvor har inkommit till Brottsofferjouren Örebro län under 

2020.  Anslag från alla 12 kommuner i vårt upptagningsområde, Örebro län, och bidrag från 

Brottsoffermyndighetens brottsofferfond. Gåvor från medlemmar och privatpersoner, gåvor 

från Epiroc Rock Drills i Örebro, Four FM AB, Danske Bank i Örebro, Karlskoga församling och 

Kumla pastorat. 

Angående ekonomiskt resultat se resultatrapport. 

Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen Brottsofferjouren Örebro län 92 medlemmar. 
Medlemsavgiften under året har varit 150 kr/år för privatpersoner och 500kr/år för företag eller 

föreningar. 
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Slutord 
 

Styrelsen tackar för verksamheten 2020. Året har präglats av pandemin som försvårat vårt arbete 

med brottsoffer då vi inte kunnat träffas fysiskt på ett naturligt sätt. Inför framtiden hoppas vi 

lättnader i restriktionerna och att vi snart kan återuppta vår normala verksamhet. Styrelsen 

överlämnar denna verksamhetsberättelse till årsmötet för behandling. 
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Syfte och mål 
 

Det övergripande målet med Brottsofferjouren Örebro läns verksamhet är att genom 

samtal, information och praktisk hjälp ge stöd åt brottsutsatta, vittnen och anhöriga till 

brottsutsatta och gärningspersoner.  

Inför och under förhandlingar vid tingsrätten erbjuder Brottsofferjouren stöd åt 

målsäganden, vittnen och anhöriga. Brottsofferjouren ska verka för att synliggöra 

brottsofferfrågor och arbeta brottsförebyggande. I det övergripande målet ingår därför 

även att arbeta för att Brottsofferjouren och dess verksamhet blir allmänt känt så att alla 

brottsoffer (brottsutsatta, vittnen och anhöriga) som behöver och önskar stöd kan ges 

stöd. 

Organisation  
 

Styrelsen:  
Ansvarar för att föreningen uppfyller syfte och mål enligt följande verksamhetsplan. För 

att effektivt bedriva verksamheten har styrelsemedlemmarna egna eller delade 

ansvarsområden. Ansvaret innebär att styrelsemedlemmarna tillsammans med de 

anställda bevakar, samt ansvarar för, att driva relevanta frågor i styrelsen för att sedan 

genomföra beslutade åtgärder.  

Anställda:  

Har uppdrag av styrelsen genom anställningsavtal, befattningsbeskrivning samt 

delegeringar från styrelsen. Huvudsakliga uppgifter för de anställda är att samordna 

verksamheten, rekrytera, utbilda, handleda de ideella och bedriva utåtriktad verksamhet.  

Ideella: 

Medarbetare erhåller sina uppdrag efter genomförd utbildning och efter godkännande av 

styrelsen. Godkännandet grundas på den enskildes deltagande och personliga lämplighet 

under utbildningens gång samt slutsamtal.  

 

Stöd och hjälp  
 

Brottsofferjouren Örebro län ska erbjuda stöd och hjälp åt brottsutsatta, vittnen och 

anhöriga till brottsutsatta och gärningspersoner.  

Detta genom att:  
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• Ha anställd personal med kompetens att driva verksamheten enligt sin 

arbetsbeskrivning. Personalen är grunden för kontinuitet och kvalitet i 

verksamheten.  

• Rekrytera stödpersoner och vittnesstöd.  

• Genomföra utbildning, fortbildning, samt handledning för personal, stödpersoner 

och vittnesstöd för att kunna ge lämpligt stöd.  

• Ge brottsutsatta stöd på telefon, sms, via e-post, chatt och enskilda samtal/möten i 

Brottsofferjourens lokaler.  

• Ha vittnesstöd i tjänst vid brottmålsförhandlingar vid Örebro tingsrätt där vittnen 

eller målsäganden är kallade. Erbjuda vittnen, målsäganden och vårdnadshavare 

stöd innan och efter huvudförhandling.  

• Aktiva inom verksamheten ska känna sig trygga och trivas med sitt uppdrag för att 

känna fortsatt engagemang.  

• Aktivt arbeta med att utveckla stödet till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.  

• Utöka stödarbetet för unga brottsutsatta, vittnen och anhöriga.  

 

Mål för perioden:  

 

• Ha ändamålsenliga lokaler för enskilda samtal och möten.  

• Brottsofferjouren ska vara bemannad 40 timmar i veckan.  

• Telefontider vardagar 9–15.  

• Ha en chatt som är öppen regelbundet.  

• Hemsidan och sociala medier, där jouren är aktiv, ska uppdateras kontinuerligt.  

• Ett minimum av 25 aktiva vittnesstöd och 20 aktiva stödpersoner.  

• Det ska arrangeras stödpersonsträffar och vittnesstödsträffar. Alla ska få tillfälle till 

utbildning och handledning. Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd 

anordnas 1 gång/termin samt fortbildning 1 gång/termin för redan aktiva 

stödpersoner. 

 

Tillgänglighet  
 

Genom en stabil ekonomisk grund för verksamheten kan vi öka tillgängligheten. Detta 

genom:  

• Bidrag från samtliga kommuner i länet  

• Stödmedlemmar  

• Projektmedel  
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Mål för perioden:  

 

• IOP (Idéburet offentligt partnerskap) avtal alternativt fleråriga föreningsbidrag 

tillsammans med alla kommuner i länet.  

• Öka medlemsantalet och antalet företag/organisationer som medlemmar.  

• Medvetandegöra särskilt utsatta brottsofferkategoriers behov. 

• Ha minst 6 månaders omkostnader för verksamheten på kontot.  

 

Marknadsföring & information  
 

Brottsofferjouren Örebro län ska öka den allmänna kunskapen om Brottsofferjouren. Fler 

ska veta att brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan få samtalsstöd, information samt 

vittnesstöd.  

• Synas på sociala medier 

• Informationsmaterial på offentliga platser t.ex. vårdcentraler och bibliotek. 

• Informationstillfällen inom utbildningsväsendets olika nivåer från högstadiet. 

• Offentliga mötestillfällen på exempelvis bibliotek.  

• Kontakt med media.  

 

Mål för perioden:  

 

• Ha en uppdaterad hemsida och finnas tillgängliga på sociala medier som 

exempelvis Facebook.  

• Tillhandahålla informationsmaterial på offentliga platser. 

• Alla utbildningar, med vuxna och elever från årskurs 9 ska erbjudas information.  

• Anordna offentliga möten under Internationella Brottsofferdagen och vid andra 

lämpliga tillfällen.  

• Synas i media kontinuerligt angående vårt arbete.  

• Ha ett uppdaterat pressmaterial.  

• Vid ”särskild brottshändelse” ha utökad öppen verksamhet.  
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Samverkan 

 
Brottsofferjouren Örebro län ska genom samverkan skapa bättre förutsättningar för 
brottsutsatta samt bidra till brottsförebyggande arbete. Detta genom att samverka med:  
 

• Örebro läns kommuner.  

• Polis, åklagare, tingsrätt, Region Örebro län, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten 
och andra relevanta myndigheter.  

• Centrum mot våld i nära relation, Stödcentrum för unga brottsoffer, Barnahus 
Kvinnohusen och andra organisationer med liknande syfte.  

• Örebro Universitet och andra förordningsstyrda utbildningsaktörer i kommunerna.  

• Hälso- och sjukvård.  

• Andra Brottsofferjourer och Brottsofferjouren Sverige.  
 

Mål för perioden:  

 

• Tillgänglighet för kontakter via telefon, vardagar 9–15, sms, Facebook, chatt, hemsida 
och e-post. Kontorstider 40 timmar per vecka.  

• Delta aktivt i gemensamma träffar och arbetsgrupper.  
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Arbetstyngdsmätning barn- och 
familjeenheten september 2021

7

21/SAN/153
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/153 

Arbetstyngdsmätning barn- och familjeenheten september 2021  

Ärendebeskrivning 
Arbetstyngdsmätningen används i det dagliga arbetet vid ärendegenomgångar för att ha bättre 
kontroll över varje socialsekreterares belastning med koppling till bland annat erfarenhet och antal 
ärenden. Vi kan även hålla koll på så att belastningen inte blir för hög på hela enheten över en längre 
tid.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om arbetstyngdmätning september 2021. 

Ärendet 
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i juni 2021 så har en fortsatt minskad 
belastning kunnat utläsas vid arbetstyngdsmätningen som genomfördes i slutet av augusti 2021. Det 
som nu skett är normalt förekommande på enheten. Enheten hade ett minskat inflöde under 
sommaren med färre anmälningar och det medförde ett färre antal inledda utredningar och 
belastningen blir då lägre för utredarna. Vad som även kan utläsas i denna mätning är att 
belastningen är något förhöjd på två socialsekreterare som arbetar med placerade barn och unga. 
Dels så har enheten behövt omplacera barn i familjehem under sommaren och då ökar även 
belastningen något för de socialsekreterare som arbetar med placerade barn och ungdomar.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Lidberg

Förvaltningschef Enhetschef
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Hemtjänst utan föregående behovsprövning

8

19/SAN/196
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:19/SAN/196 

Hemtjänst utan föregående behovsprövning

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen lade den 19 juni 2019 fram en utredning i ärendet om 
hemtjänst utan föregående behovsprövning. Ärendet återremitterades till oktober 2020. 
Förvaltningen lämnade då förslag om att inte införa insatsen i Hallsberg. I den tidigare utredningen 
beskrevs de konsekvenser för förvaltningen som man då kunde se. Ärendet återremitterades igen, till 
oktober 2021.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
återremitterar ärendet till oktober 2022. 

Ärendet 
Riksdagens beslut
Regeringen föreslår att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda äldre hemtjänst utan föregående 
behovsprövning. Erbjudandet ska istället grunda sig i kommunens riktlinjer. Som motivet till förslaget 
nämns att många äldre upplever brister i delaktighet och maktlöshet i mötet med äldreomsorgen. 
Här hänvisas bland annat till en studie från Stockholms Läns Äldrecentrum. 

Riksdagen har 2018-05-23 fattat beslutet att1: 
”Socialnämnden ska kunna erbjuda hemtjänst till äldre personer utan att först göra en prövning av 
vilka behov en person har av hemtjänst. Syftet med ändringen är att ge kommuner möjlighet att låta 
äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det 
möjligheten för äldre personer att själva vara med och bestämma". 

Lagändringen började gälla den 1 juli 2018.

Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer. Ett sådant 
erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om2:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,

2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och

3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1§.

Kommunen ska alltid följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas 
kvalitet enligt 3 kap. 3§ och värdegrunden i 5 kap. 4§. 

1 Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018
2 4kap. 2a§ socialtjänstlagen (2001:453)
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:19/SAN/196 

I den omvärldsbevakning som nu har gjorts kan inte några slutsatser dras. Det beror dels på att få 
kommuner har besvarat vår förfrågan, dels eftersom mycket fokus och arbete har lagts på att 
hantera pandemin. Förvaltningen önskar utifrån detta att beslutet skjuts upp ytterligare ett år för att 
kunna få ett bättre underlag. 

Sammanfattningsvis har social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortfarande inte tillräckligt med 
underlag för att kunna göra en bedömning gällande ett införande av hemtjänst utan föregående 
behovsprövning. Förvaltningen föreslår att ärendet skjuts upp ytterligare ett år för att kunna göra en 
utredning utifrån ett större underlag. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl Clary Starck

Förvaltningschef                            Verksamhetschef IFO                            Verksamhetschef 

 Äldreomsorg
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 
oktober 2021

9

21/SAN/26
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/26 

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende oktober 2021

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 5 oktober 2021.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över 
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet 
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2021-10-05. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 49 (54), Werners Backe 21 (24), Nytorgsgatan 10 (10), Sköllergården 27 (29), Esslatorp 10 
(11). Total beläggningsgrad 2021-10-05 uppgår till 91 %, 117 (128).

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Nya och förändring av HSL-taxor och avgifter 
2022

10

21/SAN/282
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/SAN/282 

Nya och förändring av HSL-taxor och avgifter 2022

Ärendebeskrivning 
Införandet av nya avgifter ska beslutas av kommunfullmäktige.
Hallsbergs kommun är sedan många år medlemmar i taxe- och avgiftsnämnden vilket innebär att 
inför varje nytt år gäller taxe- och avgiftsnämndens tillämpningsföreskrifter.
Nu föreslås en förändring av taxor- och avgifter för HSL-insatser, Hälso- och sjukvårdslagen.

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
- att anta taxa för HSL insatser för personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården.
- att beslutar att taxor- och avgifterna börjar gälla från och med januari 2022.
- att delegera till social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om justering av taxor och avgifter 
som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. 

Ärendet 
Kommunens HSL-personal utför vissa insatser utan gällande avgifter/taxor och vissa arbetsmoment 
är onödigt tidskrävande och komplicerade, bl.a. i samband med framtagandet av underlag för 
fakturor för dessa avgifter.  Hälso-och sjukvårdsansvaret innebär ett patientansvar som inte bara 
innefattar de timmar som har tidigare har debiterats, därav är en månadstaxa ett rättvisare system.

Förändring av avgifter/taxor för HSL insatser

Taxor/avgift 2022 föreslås att vara enligt följande. Detta kan förändras efter indexförhöjning som 
sker varje år. 

Avgifterna/taxorna ingår i maxtaxan.

Personer/patienter som är registrerade i hemsjukvården betalar 400 kr/månad. 

HSL avgiften 400 kronor/månad gäller oavsett hur många professioner besökt personen/patienten, 
dvs besök av kommunens sjuksköterskor eller arbetsterapeuter.

Avgifterna gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt boende. Personer/patienter som har 
personlig assistans eller bor på HVB-hem. 

Avgifter för egenvård debiteras enligt taxa för hemtjänstinsatser 

Avgifter tas inte ut: 
- vid vårdplanering i ordinärt boende (SIP). 
- vid hemkörning/hämtning av hjälpmedel som inte kan transporteras av den enskilde själv 

eller anhörig på grund av hjälpmedlets art.
- i de fall besöket sker ur arbetsgivaransvaret dvs ur arbetsmiljö-synpunkt eller på uppdrag av 

biståndshandläggare i samband med utredning.
- Trygg hemgång beslut

Page 82 of 87



Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:21/SAN/282 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Sammanträdestider 2022 för social- och 
arbetsmarknadsnämnden

13

21/SAN/281
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:21/SAN/281 

Sammanträdestider 2022 för social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendebeskrivning 
Föreslagna sammanträdestider 2022 för social- och arbetsmarknadsnämnden samt individutskott.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna föreslagna sammanträdestider för nämnd 
och individutskott.

Ärendet 
Förslag på sammanträdestider 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef Nämndsekreterare

Bilagor
Sammanträdestider SAN 2022

Sammanträdestider SANIU 2022
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Sammanträdestider för social- och arbetsmarknadsnämnden 2022 med inlämnings- och utskicksdatum 

Senast inlämning av 
material till BU 
Onsdagar 

Kallelse skickas till BU 

Fredagar 

BU sammanträde 

Onsdagar 08:30 

Kallelse skickas till 
SAN 
Fredagar 

SAN sammanträde 

Onsdagar 13:00 
2 feb 4 feb 9 feb 18 feb 23 feb 
2 mars 4 mars 9 mars 

VHT-besök kl 13-15 
18 mars 23 mars 

6 april 8 april 13 april 22 april 27 april 
4 maj 6 maj 11 maj 

VHT-besök kl 13-15 
20 maj 25 maj 

1 juni 3 juni 8 juni 17 juni 22 juni 
7 sept 9 sept 14 sept 

VHT-besök kl 13-15 
23 sept 28 sept 

5 okt 7 okt 12 okt 21 okt 26 okt 
2 nov 4 nov 9 nov 

VHT-besök kl 13-15 
18 nov 23 nov 

30 nov 2 dec 7 dec 16 dec 21 dec 
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Sammanträdestider och inlämning till individutskott 2022 

 Kallelse skickas ut onsdag veckan innan 
sammanträdet 
Inlämning senast kl. 10 samma dag.  
 

Individutskott  
Onsdagar kl. 13:30 

 5 januari  12 januari 
 

 2 februari 9 februari 
 

 2 mars 8 mars  
OBS tisdag 

 6 april 13 april 
 

 4 maj 10 maj  
OBS tisdag 

 1 juni 8 juni 
 

 22 juni 29 juni 
 

 10 augusti 17 augusti 
 

 7 september 13 september  
OBS tisdag 

 5 oktober 12 oktober 
 

 2 november 8 november 
OBS tisdag 

 30 november 7 december 
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