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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

Föredragande 13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar mötet
2. Kontroll av närvaro
3. Godkännande av dagordning
4. Val av justerare
5. Anmälan om jäv
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

2 - Ekonomisk uppföljning mars 2020

Föredragande 13:10

(20/SAN/25)

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. mars och analys av
årets resterande månader. Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm, även
nattpersonalen. Två gånger om året kommer all personal som arbetar deltid att erbjudas heltid.
Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur
väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte
ska öka personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett underskott på -2,6 mnkr.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om den ekonomiska uppföljningen för mars 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning mars 2020
SAN Mån rapp jan mars 2020
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

Föredragande 13:20

3 – Budget
Ärendebeskrivning
Diskussionsärende kring budget.
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

4 - Ekonomiskt bidrag till Väntjänsten

Föredragande 13:30

(20/SAN/107)

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommun lämnar årligen 94 000 kronor bidrag till Väntjänsten i Hallsbergs kommun. Då
summan inte har ändrats på 10 år ansöker nu Väntjänsten om en höjning till 125 000 kronor per år.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bifalla Väntjänstens äskande om 125 000 kronor
årligen i bidrag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Äskande om utökat bidrag till Väntjänsten
Verksamhetsberättelse för Väntjänsten i Hallsbergs kommun 2019
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

5 - Beslut gällande habiliteringsersättning
med anledning av Covid-19 (20/SAN/113)

Föredragande 13:40

Ärendebeskrivning
I de fall deltagare stannar hemma på grund av symptom på/eller sjukdom eller för att man tillhör
en riskgrupp i Covid-19, beviljas habiliteringsersättning för de arbetsdagar deltagarna går miste om.
Detta gäller även då daglig verksamhet måste stängas ner på grund av
restriktioner eller att personal behöver flyttas till grupp- och servicebostäder
för att täcka upp för sjukfrånvaro.
Detta gäller till 31 maj 2020, men kan komma att förlängas.

Förslag till beslut
Att habiliteringsersättning betalas ut i de fall deltagare tillhör riskgrupp, har symptom på/eller
insjuknat i Covid-19. Detta gäller även då daglig verksamhet måste stängas på grund av restriktioner
relaterade till Covid-19, eller av att personal behöver allokeras till grupp- och servicebostäder för
att täcka upp vid sjukfrånvaro. Beslutet gäller till 31 maj 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse beslut gällande habiliteringsersättning med anledning av Covid 19
Inlaga från FUB till ärende habiliteringsersättning
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

6 - Yttrande gällande klagomål. (20/SAN/97)

Föredragande 13:50

Ärendebeskrivning
IVO (inspektionen för vård och omsorg) har mottagit ett anonymt klagomål gällande en av
förvaltningens gruppbostäder. IVO begär därför in yttrande från nämnden.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna yttrandet och sända svaret till IVO.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse SAN
Yttrande IVO Östansjö
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

7 - Utökad Samhällsorientering för
nyanlända (20/SAN/108)

Föredragande 14:00

Ärendebeskrivning
Samhällsorientering för nyanlända flyktingar syftar till att underlätta den nyanländes etablering och
delaktighet i det svenska samhället. Kommunen har enligt lag ansvar att tillhandahålla
samhällsorientering för nyanlända och en plan för samhällsorientering för nyanlända innehållandes
syfte, mål, omfattning och innehåll.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna revidering av plan för samhällsorientering, Dnr 19/SAN/110, att enligt förordningsändring
kunna erbjuda minimum 100 timmar samhällsorientering.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse samhällsorientering 2020
Plan för samhällsorientering 2020
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

8 - Social- och arbetsmarknadsnämndens
redovisning av ej verkställda beslut kvartal 1
2020 (20/SAN/26)

Föredragande 14:10

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

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse ej verkställda beslut kvartal 1 2020
Barnkonsekvensanalys ej verkställda beslut
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

9 - Framtidens äldreomsorg (20/SAN/114)

Föredragande 14:20

Ärendebeskrivning
Framtidens äldreomsorg inom vård och omsorg, utifrån trygghetsskapande och självständighet.
Syfte: uppnå ett värdigt liv och välbefinnande i vardagen, utveckla och förtydliga arbetsmetoder
utifrån nedanstående mål.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse framtidens äldreomsorg
Projektplan Framtidens äldreomsorg inom vård och omsorg utifrån trygghetsskapande och
självständighet
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

10 - Nära vård genom multiprofessionella
team (20/SAN/117)

Föredragande 14:30

Ärendebeskrivning
Nära vård genom multiprofessionella team.
Syfte: att genom det multiprofessionella teamet utveckla och förtydliga arbetsmetoder utifrån
tydliga effektmål. Utveckla det lokala arbetet utifrån nationellt arbete.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Nära vård
Projektplan Nära vård genom multiprofessionella team
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

11 - Minskning av antalet vård och
omsorgsplatser (20/SAN/118)

Föredragande 14:40

Ärendebeskrivning
Minska antalet vård- och omsorgsplatser för att kunna utöka antalet korttidsplatser samt skapa en
enhet med evakueringsplatser för Covid-19.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna förslaget
- att minska antalet vård och omsorgsplatser samt
- att öka antalet korttidsplatser och
- att skapa utrymme för evakueringsplatser

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse minska antalet vårdplatser
Utredning neddragning av vård och omsorgslägenheter
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

12 - Statistik individ- och familjeomsorgen
mars 2020 (20/SAN/71)

Föredragande 14:50

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari-mars 2020.

Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen januari - mars 2020.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse statistik individ- och familjeomsorgen mars 2020
Statistik IFO jan-mars 2020
Statistik IFO mars - dec 2019
IFO statistik jan-feb 2019
IFO statistik 2017-2018
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

13 - Tillägg till internkontroll 2020 (19/SAN/403)

Föredragande 15:00

Ärendebeskrivning
Förvaltningen önskar göra tre stycken tillägg till internkontrollen för 2020.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna föreslagna tillägg till internkontrollen för 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse tillägg till internkontroll 2020
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

14 - Riktlinjer för handläggning och insatser
inom barn- och familjeenheten (20/SAN/109)

Föredragande 15:10

Ärendebeskrivning
Riktlinjer har tagits fram för område Barn- och familjeenheten.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse riktlinjer barn- och familjeenheten
Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten
Barnkonsekvensanalys
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KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

15 – Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast den 28 april kl 12:00.
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Föredragande 15:20

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-04-29

Föredragande 15:30

16 – Information från
förvaltningschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information.

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

Sammanträdesdatum 2020-04-29

17 – Information om meddelanden

Föredragande 15:40

Ärendebeskrivning
Nedanstående meddelanden finns att läsa på social- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde den 29 april 2020:
1. Arbetsmiljöverket - avskrivning av ärende. 20/SAN/92
2. Cirkulär (20:18) från SKR. 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgetetn för år
2020
https://skr.se/5.21a884af1715895327fd595c.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&
utm_campaign=cirkular
3. Ordförandebeslut gällande att ej garantera omsorg/hemsjukvård för brukare som tillfälligt vistas i
kommunen. 20/SAN/134

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

Sammanträdesdatum 2020-04-29

18 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande 15:45

Ärendet i korthet
Följande delegeringsbeslut redovisas på social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den
29 april:
1. Tillstånd för servering av alkoholdrycker. 2020/SAN005
2. Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i förhandling i förvaltningsrätt. Mål:
1395-20
3. Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i förhandling i förvaltningsrätt. Mål:
1460-20
4. Delvis avslag på begäran om utlämnande av handling. Två avslag. 20/SAN/33-8
5. Delvis avslag på utlämnande av rapport. Sekretess för innehållet i uppgifter inom
socialtjänstlagen. Avslag förvaras i individakt.
6. Individärenden §§ 62-85.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
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Ekonomisk uppföljning mars 2020
2
20/SAN/25
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/25

Ekonomisk uppföljning mars 2020
Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. mars och analys av årets
resterande månader. Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm, även nattpersonalen. Två
gånger om året kommer all personal som arbetar deltid att erbjudas heltid. Heltid som norm är en
osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna
kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka
personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett underskott på -2,6 mnkr.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
den ekonomiska uppföljningen för mars 2020

Ärendet

Utifrån rådande omständigheter i Covid-19 tider är det svårt att göra en uppskattning om hur mycket
övertiden har ökat. Material i form av skyddsutrustning har också inhandlats i större mängd vilket
heller inte är analyserat.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef
Beslutsunderlag
Månadsrapport mars
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport mars 2020
Verksamhet (tkr)

Budget

Prognos

Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

-5,293
-94,999
-112,977
-78,504
-52,643
-6,929

-3,293
-96,899
-113,377
-81,304
-52,643
-6,429

2,000
-1,900
-400
-2,800
0
500

37.8%
-2.0%
-0.4%
-3.6%
0.0%
7.2%

-351,345

-353,945

-2,600

-0.7%

Totalt

Avvikelse

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. mars och analys av årets
resterande månader. Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm även nattpersonalen. Två
gånger om året kommer all personal som arbetar deltid att erbjudas heltid. Heltid som norm är en
osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna
kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka
personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett underskott på -3 mnkr.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.

Vård- och omsorgsboende: Cirka 1,3 mnkr av underskottet avser löner inkl. köp av
bemanningssjuksköterskor. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka -400 tkr p.g.a. tomma
eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård. Övriga kostnader beräknas redovisa ett
underskott på cirka -200 tkr.
Hemtjänst: Cirka 250 tkr av underskottet avser löner. Hyresintäkterna för Sköllergården beräknas ha
underskott på cirka -150 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.
Verksamheten för funktionshindrade: Underskottet beror på överanställningar för äldre brukare och
en brukare som behöver mycket extra resurser.
Individ- och familjeomsorg: Verksamheten har budget i balans trots att försörjningsstödet beräknas
öka jämfört med förra året.
Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror bland annat på löner.
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Avv. %

Ekonomiskt bidrag till Väntjänsten
4
20/SAN/107
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/107
20/SAN/107

Ekonomiskt bidrag till Väntjänsten
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommun lämnar årligen 94 000 kronor bidrag till Väntjänsten i Hallsbergs kommun. Då
summan inte har ändrats på 10 år ansöker nu Väntjänsten om en höjning till 125 000 kronor per år.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås bifalla Väntjänstens äskande om 125 000 kronor
årligen i bidrag.

Ärendet

Väntjänsten utför ett mycket viktigt arbete för de äldre, håller i kurser och aktiviteter och ledsagar till
vårdinrättningar och annat. De är också en viktig samarbetspartner vid kommunens större
arrangemang, som till exempel den nationella balansveckan och den årliga seniordagen. Väntjänsten
har ett gott och viktigt samarbete med hemtjänst och dagcentraler. Största delen av det bidrag
Väntjänsten får går tillbaka till de föreningar som finns i kommunen. Föreningens verksamhet har
under åren fått ökade kostnader för till exempel reseersättningar och administrativa kostnader på
grund av prisökningar.
En verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning lämnas varje år.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Anette Söderström

Förvaltningschef

Områdeschef hemtjänst

Bilagor
Äskande om utökat bidrag.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
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HALLSBERG KOMMUN
Social- och

arbeismarknadsnämnden

Socialförvaltningen
2020 -[13-

Jaana Jansson

25

Diarienr
Dia'i'ar‘ﬂarthL
[

Väntj änsten

i

Hallsberg överlämnar verksamhetsberättelsen för kännedom.

Bidraget frän Hallsbergs

kommun till Väntj änsten har varit 94000kr/är under en

10—ärs period. Eftersom

resekostnader för

omkostnadema för vär verksamhet hat ökat, bland annat
egen bil. Timmar och besök pä USÖ och värdcentraler har

ökat, därfo'r äskar Vi
största delen tillbaka

en höjning av bidraget
till

föreningar

i

till

125000kr. Pengarna gär

kommunen som medlemmarna

väntj änsten Vill gynna.

Väntjänsten är

ett

värdefullt

komplement

till

hemtjänsten

Med vänlig hälsning

Ulla Johansson

Ordförande

Marita Sohlman
Kassör
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till

HALLSBERG KOMMUN
Social-och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsberättelse för Väntj änste 511
Hallsbergs

kommun är 2019

1
2020 -[13-

Diarienr

Digrimniqnhnf.

Styrelsen för Väntj änsten avger

härmed verksamhetsberättelse

Styrelsen har haft ﬁiljande sammansättning:

Ordförande

Ulla Johansson

Sekreterare

Anette

Kassör

Marita Sohlman

Övriga ledamöter

Inga

Broman

Holm

Kerstin Lundell
Ingela Oskarsson
Kristina Einarsson
Ersättare

Göril 'I‘hyresson
Inga—Lill Bengtsson

Revisorer

Ove Andersson
Harriette Viktorp

Ersättare

Lille-Mer Lindholnm

Valberedning

Anita Eriksson
Laila Gribing

Kommunens

repr.

Anette Broman

Styrelsemöte
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden.

Löpande ärenden har

avtalats per telefon

och mail.
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för är

2019

25

Äsen har varit bemannad män-fre mellan 9.00Monica Carlos, Ingela Oskarsson‚ Rigmor We1in,

Telefonj ouren pä Dagcentralen
11.00. Telefonister har varit:

Britt-Marie Hagberg och Ulla Johansson.

Trygghetsservice,
sig

ensamma.

som innebär

ﬁnger upp personer som känner

Om personen inte svarar kollas pä olika sätt att inget har hänt.

Väntj änsten erbjuder hj ä1p

Inga

att telefonisten

med ansökan om färdtjänst, bostadstillägg mm.

av

Holm

Väntj änsten erbjuder datorstösd

genom

Göril Thyresson.

Fbcare har varit Anders Carlos

Olika kurser och aktiviteter

12/3

Ärsmöte pä Äsen. Fyra personer frän Iänstraﬁken informerade
Servicelinjens nedläggn'mg.

Beslutet

att service1inj en

4/4 Seniordag

i

En protestlista med 500 namn överlämnades.

ska upphöra kvarstär.

Equmeniakyrkan. Föreläsning

underhällning

om

om psykisk ohälsa och

med Elvis musik.
.

31/5 Värresa
gärden.

till

Sannaheds Persedelförräd

med guidning, ﬁka Vid hembygd-

Resan gick vidare till stadsparken och sedan gick Vi ombord pä

Räkbäten. Här serverades en god lunchtallrik
Vädret.

Röda Korset bj öd pä resan, Lars-Äke

berättade

med Iax. Vi hade tur med
Stenström, ordförande

i

RK

om RK:S verksamhet och lovordade Väntj änsten.

21/5 Studiebesök pä beställrﬁngscentralen. 5 personer

ﬁck en intressant

information.

28/5 Studiebesök av socialchef och aktivitetsansvarig

informerade

om Vä.r verksamhet.

Vecka 40 Balansvecka pä
Anette

ﬁän Laxä kommun. Ulla

dagcentralerna.

Broman och Ulla Johansson har

Tema motion, sömn, medicin och mat.

deltagit

i

ett

ﬁertal träffar

Folkhälsoteameti Sydnärke
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med

Verksamhet

Hallsberg

i

de olika tätorterna

37 väntjänstgivare. Verksamheten bestär av sällskap
Inrättningar

i

till

värd—

länet, Värdcentral, tandläkare, olika aktiviteter

pä

Dagcentralema, handräckning och promenader
Fredagar erbjuds pratgrupp pä Knuten

Onsdagar spelas Bingo pä Äsen

Promenad pä Kullängen varje vecka
Torsdag matgrupp pä Äsen

Varannan vecka samtalsgrupp och en träff för anhöriga

till

demens-

sjuka

Café pä Nytorgsgatan 20 varannan torsdag
Vretstorp

4 Väntj änstgivare. Verksamheten bestär av
Esslatorp och följa

Pälsbda

5 Väntj änstgivare.

att hj älpa till

pä

med till värdinrättningar

Verksamheten bestär av sällskap

till

värdinrättningar

Va1je mänad, även sommartid ordnas Café pä Sköllergärden.

Vid underhällning medverkar
Sköllersta

1

Väntjänstgivare.
Värdinrättning&1r

Väntj änsten.

Verksamheten bestär av
och tandläkare

Statistik
49 väntj änstgivare har varit registrerade under 2019

Sammanlagt har 4 636 timmar redovisats

USÖ besök

1

335 timmar Vid 298

Värdcentral 108 timmar Vid 48

tillfällen

tillfällen

Tandläkarbesök 145 timmar Vid 45

tillfälle
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att följa

med till

Slutord

Väntj änsten har under äret utfört

ett

Värdefullt arbete för att bryta isolering och

skapa goda kontakter mellan människor.

Ledsagning
Hj älp

med

till

olika Värdinrättningar har varit

att fylla

i

mycket värdefullt.

blanketter ﬁir att söka bostadstillägg och färdtj änst har

uppskattats.

Vi

informerazr personal, föreningar

ta del av vära

tj

och äldre

änster.

Föreningen har god kontakt
positiva reaktioner

med hemtjänst och dagcentralspersonal och har fätt

ﬁän dem.

Styrelsen Vill tacka alla väntjänstgivare
hj ä1pa sina

om Väl' verksamhet för att ﬁer ska

som positivt och Villigt

ställer

kommun och Röda Korset för ekonomiskt

stöd.

Hallsberg i januari 2020

Anette

Ulla Johansson

Broman

%ZJ/?Üféß£ﬁxlfßhy __éwrbäeäw—
Inga=ﬁolm
Kristina Einars son

_

.,

\

„

j

för att

medmänniskor.

Styrelsen Vi11 ocksä tacka Hallsbergs

ch!‘

upp

„A3

„

”fg/59] /“M‘Z ﬂ/Üc'f) 0/3,

Marita Sohlman

{3pnf2h

"OA cczw..___

Ingela Oskarsson

‚

£{

Kerstin Lundell
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VÄNTJÄNSTEN HALLSBERG
|

Sammanfattning av verksa
mheten 2019
Utdelning per timme vär
en

18 kr hösten 17kr

1

Förening

Antal tim.

Vär

PRO Pälsboda-sköllersta
PRO Vretstorp
Spinnhuset
Equ-meniakyrkan

SPF

Seniorerna

Belopp

Höst

124

163

5003,00

25

425,00

434

277,5

12529‚50

88

110

3454,00

56

186

4170,00

58

76

2336,00

105

1785,00

Byalaget Vretstorp
Världsbutiken
Hallsbergs gymnas stikför.

73

sbergs Ridklubb

27,5

1781 ‚50

93

89,5

319550
245650

Hall

Synskadades för.sydnärke
Karin Bergöös vänner
Handbollen FIickor-OO
Halisbergs Hockey ungdom
Röda Korset

PRO

Hallsberg

Reumatikerförbundet

F UB
Äsens Bridge

Rädda Samen
Hallsbergs Teaterförening

Summa:

144,5

170

238

7106,00

92

40

2336,00

329

98,5

7596‚50

141

188

5734,00

15

270,00

156

2808,00

22,5

405,00

40
471

720,00
251,5

253,5

2616

12753‚50

4563,00

2020
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81428‚00

VÄNTJÄNSTEN HALLSBERG
|

Sammanfattning av verksamheten 2019
Utdelning per

timme vären

18 kr hösten 17kr

1

Förening

Belopp

Antal tim.

Vär

PRO Pälsboda-sköllersta
PRO Vretstorp

Höst

124

163

5oo3‚oo

25

425,00

434

277,5

17.529,50

Equmeniakyrkan

88

110

3454,00

SPF

56

186

4170,00

Spinnhuset
Seniorerna

Byalaget Vretstorp

58

Världsbutiken
Hallsbergs gymnas stikför.

73

sbergs Ridklubb

93

Hall

Synskadades för.sydnärke
Karin Bergöös vänner
Handbollen Flickor-OO
Hallsbergs Hockey

ungdom

Röda Korset

PRO

Hallsberg

Reumatikerförbundet

FUB
Äsen$ Bridge
Rädda Barnen
Hallsbergs Teaterförening,

Summa:

170

76

2336,00

105

1785,00

27,5

178150

89,5

144,5

319550
245650

238

7106,00

92

40

2336,00

329

98,5

759650

141

188

15

5734,00
.

270,00

156

2808,00

22,5

405,00

40

720,00

471

251,5

253,5

2616

12753‚50

4563‚00

2020
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81428‚00

Väntj änsten

i

Hallsbergs

Kommun

Balansräkning 20191231

Tillgängar:

Kassa

57:—

Bankbehällning

455830

Summa:

4615230

Resultaträlming 201 9
Inkomster:

Kommunbidrag
Bidrag frän Röda Korset
Ingäende behällning

Summa:

94000:19290:—

4923 240
118213:40

Utgifter:

Utbetalningar

till

föreningar

81428:-

Reseersättningar o dyl.

6972180

Samvaroomkostnader
Adm. Kostnader

3951:60
1955270

Värresa

19290:-

Summa:

113598:10
4615:30

Utgäende Behällning

118213240

Hallsberg 20200103

/Wz’z

WWW

Marita Sohlman
Kassör
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Revisionsberättelse

Undertecknade av ärsstämman"för väntjänsten Hallsberg
i

2015 fär efter fullgjort uppdrag lämna

revisorer för

För uppdragets fullgörande har

Vi tagit

kommun

valda

följande berättelse.

del av samtliga verifikationer och

kontrollerat överensstämmelsen mellan dessa och bokföringen.

Bankbesked och kassabehällning har avstämts Bokföring och räkenskaper
.

befinner sig

i

absolut bästa ordning.

Dä vär granskning

\J

inte gett anledning

Att styrelsens ledamöter beviljas

full

till

nägon anmärkning

ansvarsfrihet för

den

tillstyrker vi:

tid revisionen

omfatta r.

Hallsberg

arr1et

2030-01-33

W1ktorp

Ove Andersson
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Beslut gällande habiliteringsersättning med
anledning av Covid-19
5
20/SAN/113
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:20/SAN/113

Beslut gällande habiliteringsersättning med anledning av Covid-19
Ärendebeskrivning
I de fall deltagare stannar hemma på grund av symptom på/eller sjukdom eller för att man
tillhör en riskgrupp i Covid-19, beviljas habiliteringsersättning för de arbetsdagar deltagarna
går miste om. Detta gäller även då daglig verksamhet måste stängas ner på grund av
restriktioner eller att personal behöver flyttas till grupp- och servicebostäder
för att täcka upp för sjukfrånvaro.
Detta gäller till 31 maj 2020, men kan komma att förlängas.

Förslag till beslut
Att habiliteringsersättning betalas ut i de fall deltagare tillhör riskgrupp, har symptom på/eller
insjuknat i Covid-19. Detta gäller även då daglig verksamhet måste stängas
på grund av restriktioner relaterade till Covid-19, eller av att personal
behöver allokeras till grupp- och servicebostäder för att täcka upp vid
sjukfrånvaro. Beslutet gäller till 31 maj 2020.

Ärendet
Habiliteringsersättningen som betalas ut till personer som deltar i daglig verksamhet är helt
beroende av att personerna deltar i verksamheten.
Situationen med Covid-19 har lyft frågan om vad som händer om deltagare stannar hemma på
enligt rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller för att personal behöver allokeras till
grupp- och servicebostäder för att täcka upp vid sjukfrånvaro. Inkomsten från
habiliteringsersättningen har stor betydelse för deltagarnas ekonomi och ett inkomstbortfall
från ett par missade arbetsdagar eller veckor får snabbt kännbara effekter.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Helena Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:20/SAN/113

Bilagor
Folkhälsomyndighetens rekommendation.

”Stanna hemma när du är sjuk
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa
andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner
dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i
hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit
frisk innan du går till jobb eller skola.”
Riskgruper enligt Folkhälsomyndigheten.
Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med
andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika
folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig
hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med
få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära
nära kontakt med andra människor.
Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan
också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa
riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för
allvarlig covid-19.
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Till
Socialnämndens sammanträde 29/4 2020
Synpunkter från Sydnärkes FUB (FUB= Föreningen för personer med utvecklingsstörning,
barn, ungdomar och vuxna) gällande utbetalning av habiliteringsersättning under den s
k Coronakrisen.
Sydnärkes FUB anser att de personer som vill gå/brukar gå på Daglig Verksamhet men
som p g a hälsoskäl inte kan göra det under Coronakrisen ska få den dagliga pengen på
60 kr.
Detta av följande skäl:
1. Hab-ersättningen är som bekant inte lagstadgad. Den är inte en lön i vanlig
bemärkelse utan ska ses som ett stimulansbidrag, en uppmuntran att deltaga i av
kommunen anordnad s k Daglig Verksamhet. Hallsbergs kommuns riktlinjer för denna
Dagliga Verksamhet är att den ska vara 1/ meningsfull, 2/ personligt utvecklande och
3/ bidra till utökade samhällskontakter.
Regeringen ger ca 350 miljoner under 2020 till alla de som går på Daglig Verksamhet i
Sverige. Syftet med detta statsbidrag är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning
till dem som deltar i Daglig Verksamhet. Hallsbergs kommun har ansökt om detta bidrag
och har fått/kommer att få 620 157 kr. Dessa pengar är alltså inte kommunens pengar
alls utan tillhör gruppen personer med funktionsvariation som går på Daglig
Verksamhet. Kommunens enda uppgift är att på lämpligt sätt fördela dessa pengar. Vad
som är liten eller stor ersättning lägger sig inte Socialstyrelsen i utan varje kommun
bestämmer hur stor dagpenning som ska betalas ut. Hallsbergs kommun har ansett att
60 kr per dag och deltagare är en acceptabel flitpeng.
2. Personer med sjukersättning (de som är 30 år och äldre) är en ekonomisk utsatt
grupp. FUB gjorde under 2019 en undersökning av denna grupps ekonomiska läge.
Utredningen, kallad “Fångad i Fattigdom”, visade att fattigdomen för de flesta i
LSS-gruppen har accelererat under senare år. Alla vanliga pensionärer fick t ex vid
årsskiftet sänkt skatt. Personer kopplade till LSS med aktivitets- eller sjukersättning fick
det inte. I dagsläget betalar personer inom LSS mer i skatt procentuellt sett än vad en
vanlig arbetstagare gör. Och detta på en extremt låg utgångslön.
Gruppen funktionshindrade med aktivitets- eller sjukersättning fortsätter år från år att
tappa i köpkraft. Medan löntagares löner ökat med 27 procent från 2009 till 2019, har
sjukersättningen bara ökat med 12 procent. Nettoinkomsten efter skatt för personer
med garanterad sjukersättning 2019 var 7 500 kr per månad medan minimilönen för
personer utan yrkeserfarenhet var mer än dubbelt så hög, 16 300 per månad. Denna
grupp funktionshindrade kommer aldrig att någonsin kunna finnas med i ett
karriärtänkande utan är predestinerade till ett liv i fattigdom. Att då kalla
hab-ersättningen för lite chipspengar tyder på en extrem och pinsam okunskap.
Hab-ersättningen kan faktiskt ge en guldkant – om än liten för en grupp personer utan
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stora krav på tillvaron.
3. Flera personer med funktionsnedsättning i Hallsbergs kommun ska inte och får inte gå
på Daglig Verksamhet under denna Coronakris hur gärna de än vill det. Några har alltså
tvingats inta karantänläge. Det handlar om flerfunktionshindrade, extremt
infektionskänsliga personer, andra som efter en vanlig förkylning p.g.a. hjärnskada inte
får komma till sin DV, de som hostar i långa perioder av andra skäl än förkylning m.m.
Myndigheter och regering på riksnivå agerar snabbt och direkt och med stor förståelse
med stora summor med ex deltidspermitteringar, beslut om borttagande av karensdag
etc. I Hallsbergs kommun gör man inte det – här är det ännu inte bestämt om gruppen
som inte får gå på Daglig Verksamhet ska få sina futtiga 60 kr om dagen. Sydnärkes FUB
tycker det är märkligt att ett beslut inte har kunnat tas direkt på ledningsnivå att också
ge personer i karantän sin dagpenning. I stället måste det nu upp till debatt och samtal i
socialnämnden. För oss signalerar det stor okunskap och oförståelse för en av
samhällets mest utsatta grupper, en bristfällig insikt om hab-ersättningen och dess
villkor och också om den Dagliga Verksamhet som kommunen bedriver. Detta i all
synnerhet som de statliga medlen inte är kommunens tillhörighet över huvud taget. Och
dessutom att alla som gått på DV vid årets slut fått en klumpsumma av det som är kvar
av det statliga bidraget.
Sydnärkes FUB menar att det är en självklarhet att personer inom LSS som inte kan eller
får gå på Daglig Verksamhet och som brukar och vill göra det ska få sin ordinarie
dagpenning för resten av året alternativt så länge Coronakrisen pågår.
För Sydnärkes FUB
KG Andersson
Sydnärkes FUB finns i Askersunds, Hallsbergs, Kumla och Laxå kommuner.
Anordnar rockkonserter, dansfestivaler, weekendläger, stöttar Kumla
Funktionshindrades Motorklubb, medverkat i ett trafikprojekt för hela landet sponsrat
av arvsfonden, bedriver intressepolitisk verksamhet m.m.
PS: Sydnärkes FUB förutsätter att samtliga ledamöter i socialnämnden vet om de ämnen som
behandlats och om det samtal som pågått mellan socialchef, socialnämndens ordf, LSS-chef och
FUB. Protokoll ska finnas. DS
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Yttrande gällande klagomål.
6
20/SAN/97
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/97

Yttrande gällande klagomål.
Ärendebeskrivning

IVO (inspektionen för vård och omsorg) har mottagit ett anonymt klagomål gällande en av
förvaltningens gruppbostäder. IVO begär därför in yttrande från nämnden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
yttrandet och sända svaret till IVO.

Ärendet

Klagomålet avser inte någon specifik brukare eller situation, utan är mer ett generellt klagomål mot
hela boendet och dess verksamhet. Klagomålet omfattar följande: larm stängs av på natten, brukare
får äta själv, inlåsning, låst innerdörr för att inte störa personal, håller inte hygien eller sköter
tandborstning och åka själv till och från sjukhuset.
Vi har valt att inte bifoga några genomförandeplaner eller verksamhetsrutiner då klagomålet är av
generell karaktär och inte avser någon specifik brukare. Om tillsynsmyndighet vill ha dessa
dokument/rutiner, oavsett orsak, förser vi givetvis myndigheten med detta.
Klagomålet är uppdelat i olika delar och vi har därför valt att besvarat varje del för sig.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef
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Sida

1(3)
Datum

2020-04-07
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Yttrande gällande klagomål
Avser diarienummer 3.5.1 – 11810/2020

Klagomålet avser inte någon specifik brukare eller situation, utan är mer ett
generellt klagomål mot hela boendet och dess verksamhet. Detta har i sin tur, för
vår del, gjort det hela lite komplicerat att svara på. All verksamhet och alla rutiner
är individuellt anpassade efter brukarnas behov och ser således olika ut.
Vi har valt att inte bifoga några genomförandeplaner eller verksamhetsrutiner då
klagomålet är av generell karaktär och inte avser någon specifik brukare. Om
tillsynsmyndighet vill ha dessa dokument/rutiner, oavsett orsak, förser vi givetvis
myndigheten med detta.
Klagomålet är uppdelat i olika delar och vi har därför valt att besvarat varje del
för sig.
Klagomål 1: Larm stängs av på natten.
I samtal med personalen framkommer att detta inte sker. Personalen stänger inte
av larm på natten. Det är bara en brukare som har larm, och det larmet står på
nattduksbordet och ett på toaletten under natten. Inget av dessa stängs någonsin
av. Brukaren har även larm på dagtid så hen kan kalla på personalens
uppmärksamhet. Dessa har hen alltid i sin närhet så hen når och kan larma.
Klagomål 2: Brukare får äta själv.
Då vi inte vet vem som gjort anmälan eller vilken brukare detta gäller kan vi bara
beskriva hur olika matsituationer kan se ut, för dessa kan se olika ut för olika
brukare. Vissa brukare väljer att äta själv i sina lägenheter, alternativt behöver äta
själv tillsammans med personal. Vissa har bedömningar från logoped om
sväljsvårigheter och bristande förmåga att kunna fokusera eller koncentrera sig.
Då behöver dom äta själva, ostört för att inte riskera att sätta i halsen eller svälja
fel. Vissa brukare väljer att äta i sin egen lägenhet för att dom helt enkelt vill det.

Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
| Besöksadress
Västra Storgatan 6-8
41 of 122

Datum

2020-04-07

Brukaren vi antar att denna anmälan handlar om har ingen bedömd sväljsvårighet
eller problematik med koncentration eller fokus utan väljer att äta inne hos sig för
att hen vill det. Personalen erbjuder varje dag att hen får äta tillsammans med
personal samt tillsammans med de andra boenden men hen tackar nej och visar
tydligt att hen vill äta vid sitt bord i sin egen lägenhet. Det har aldrig hänt att hen
satt i halsen så länge hen bott på detta boende.
Klagomål 3: Inlåsning. Låst innerdörr för att inte störa personal.
Ingen brukare blir någonsin inlåst på boendet. Ibland kan det ha förekommit att
innerdörr stängts när det är besök hos någon brukare, av till exempel anhöriga.
Dörren har då stängts på grund av sekretesskäl gentemot de andra brukarna som
bor på boendet. Ingen dörr stängs heller om inte brukaren på egen hand kan
öppna dörren.
Till exempel kommer ibland anhöriga och hälsar på en brukare, brukarens dörr
kan då vara stängd eller stängas då anhöriga inte ska ha insyn till
gemensamhetsdel, andra brukares lägenheter eller överhöra personalen prata
med andra brukare på boendet. Personalen säger då till, vänligt, att ”vi stänger
dörren så ni får vara ifred”. Men dörrar låses aldrig.
Klagomål 4: Håller inte hygien eller sköter tandborstning.
Återigen svårt att bemöta klagomålet då vi inte vet vem klagomålet gäller.
Generellt kan vi säga att hygienen sköts på ett mycket bra sätt på detta boende. Vi
har aldrig fått några klagomål från någon profession eller anhörig tidigare. Vi har
tydliga hygienriktlinjer som vi nyligen gått igenom där all personal tagit del av och
skrivit under. Vi har dessutom nyligen haft hygienrond med hygiensköterska från
regionen utan anmärkningar.
Brukarnas kallelser till tandhygienist och tandvård har ibland inte kommit
regelbundet. Personalen har därför beslutat att kontinuerligt höra av sig till
tandvården för att säkerställa att brukarna kallas regelbundet.

Klagomål 5: Åka själv till och från sjukhuset.
I brukarnas genomförandeplaner står tydligt hur vi ska göra vid akuta situationer. I
de akuta situationerna finns bedömt huruvida brukarna ska åka till sjukhus med
eller utan personal. Detta kan vara olika på olika brukare.
Till den brukaren som nyligen varit inlagd på sjukhus är bedömningen att hen kan
åka själv. Personalen skickar alltid med en kort beskrivning om personen och vad
personalen på sjukhuset behöver veta. Personalen upplevde att denna brukare
inte var stressad av att åka in själv utan snarare var glad och på bra humör. Även
när hen kom hem upplevde personalen brukaren som glad och nöjd. Tilläggas ska
också att god man och/eller anhöriga meddelas alltid från boendets personal om
brukarna blir sjuka. Detta gäller givetvis också om de blir så pass sjuka att de
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behöver åka till sjukhus. Tilläggas ska också att personalen, vid ett flertal tillfällen,
åkte in till sjukhuset och hälsade på samt var med vid undersökningar som kunde
vara stressande för denne.

David Åström
Enhetschef

Helena Blomberg
Områdeschef
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Dnr: 20/SAN/108

Utökad Samhällsorientering för nyanlända
Ärendebeskrivning

Samhällsorientering för nyanlända flyktingar syftar till att underlätta den nyanländes
etablering och delaktighet i det svenska samhället. Kommunen har enligt lag ansvar att
tillhandahålla samhällsorientering för nyanlända och en plan för samhällsorientering för
nyanlända innehållandes syfte, mål, omfattning och innehåll.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna revidering av plan för samhällsorientering, Dnr 19/SAN/110, att enligt
förordningsändring kunna erbjuda minimum 100 timmar samhällsorientering.

Ärendet
Ökningen av antalet timmar för samhällsorienteringen är ett regeringsbeslut och görs
eftersom samhällsorienteringen ger viktig information om lagar, vuxnas rättigheter och
skyldigheter, barns rättigheter, att försörja sig och utvecklas i Sverige. Samhällsorienteringen
ger även en möjlighet att ha en dialog om hur det är att leva i Sverige. Syftet är att underlätta
den nyanländes etablering i samhället och arbetslivet.

Samhällsorienteringen ska erbjudas utifrån följande lagstiftning:
-Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare utifrån
Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
-Lag (2017:596) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare
-Förordning (2017:829) om ändring i förordning (2010:1138) om samhällsorientering för
vissa invandrare

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Version 1.3
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Anna Gustafsson

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Plan för samhällsorientering 2020
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Möjligheternas hus

Plan för samhällsorientering 2020
Samhällsorienteringen regleras enligt följande:
• Enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 5 §
(2010:197) och Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare
• Förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända
invandrare. SFS 2017:829 Förordning om ändring i förordningen (2010:1138) om
samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
• Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Gäller
ej för ungdomar i gymnasieskola, personer från EES-land eller Schweiz.
• Övrig målgrupper - Hallsbergs kommun erbjuder även samhällsorientering för
nyanlända ålderspensionärer och personer med en arbetsförmåga som
understiger 25%.

MÅLGRUPPER OCH TIDSOMFATTNING
Målgrupper för samhällsorienteringen är alla nyanlända flyktingar och dess
anhöriga som omfattas av lagen om Etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare (2010:197, 2017:820) och är folkbokförda i Hallsbergs kommun.
– För målgruppen som omfattas av förordningen 2010:1138/SFS 2017:829 ska
samhällsorienteringen påbörjas så snart som möjligt efter att
etableringsplan/individuell handlingsplan har upprättats och slutförd inom ett år.
– För målgruppen som omfattas av Lag 2013:156 har kommunen skyldighet att
erbjuda samhällsorientering tre år efter det att den nyanlände första gången
folkbokfördes i en kommun.
Kommunen är skyldig att erbjuda samhällsorientering. För nyanlända som
påbörjat sin etablering före 2018 är samhällsorienteringen ett erbjudande. För
nyanlända som deltar i Etableringsprogrammet är den obligatorisk.
Utbildningen omfattar minst 100 timmar där studiebesök, föredrag och praktiska
utbildningsmoment tillkommer. Kommunen ska aktivt verka för att nå de
Telefon 0582-68 50 00 | Fax 0582-68 50 62 | socialforvaltning@hallsberg.se | www.hallsberg.se
Hallsbergs kommun, 694 80 HallsbergPage
| Besöksadress
Västra Storgatan 6-8
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nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att
delta i samhällsorienteringen.
SYFTE
Syftet är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.
Vidare att förstå praktiskt vardagsliv, normer, rättigheter, skyldigheter och
möjligheter, samt grundläggande demokratiska värderingar. Ytterligare syfte är
att erbjuda en plattform för att utvecklas, få information, ventilera
frågeställningar, dialog och reflektion, samt visa färdighet i praktiska moment.
Samhällsorienteringen ska ges utifrån tre olika perspektiv: välfärdsstaten, värden
och vardagsliv.
MÅL
Målet är att samtliga målgrupper som blir erbjudna samhällsorienteringen ska
genomgå och slutföra samhällsorienteringens olika utbildningsavsnitt.

UTBILDNINGENS TEMAN UTIFRÅN FÖRORDNING:
• Att komma till Sverige
• Att bo i Sverige
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Att bilda familj och att leva med barn i Sverige
• Att påverka Sverige
• Att vårda sin hälsa i Sverige
• Att åldras i Sverige

ÖVRIGA TEMAN
• Lokalkännedom och geografi – praktiskt och teoretiskt
• Arbetsrätt och arbetsmarknadens historia – vad gjorde Sverige till ett rikt
land?
• Hälsa – hälsofrämjande aktiviteter
• Rättigheter, skyldigheter och möjligheter
• ”Dolda koder”

UTBILDARE OCH GENOMFÖRANDE
– Undervisningen i samhällsorienteringen ska i möjligaste mån ges på modersmål
alternativt genom tolk. Samhällsorienteringen får bedrivas på svenska ifall något
annat inte är möjligt. Utbildarna bör ha högskoleutbildning alternativt ha
pedagogiska färdigheter som bedöms likvärdiga.
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– Utbildarna ska kunna lära ut och stimulera ett livslångt lärande oavsett de
nyanländas tidigare skol- och yrkesbakgrund. Utbildarna har i uppdrag att dialog,
struktur, reflektion och jämställdhet ska genomsyra hela samhällsorienteringen.
– Genomförandet ska också präglas av lösningsfokuserat arbetssätt med både
teoretiska- och praktiska moment såsom grupparbeten, film, studiebesök och
föreläsningar.
– Utbildningsavsnitten kompletteras av mottagarsamhället genom information
från myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv.
– Samhällsorienteringen kommer att utföras i kommunens egen regi.

Intyg
Efter avslutad utbildning ska utförarna av samhällsorienteringen utfärda ett intyg
till deltagaren. Vid en eventuell flytt får deltagaren med sig ett delintyg som
tydligt och klart beskriver för deltagarens nya hemkommun vad deltagaren gjort
och hur långt deltagaren kommit inom samhällsorienteringen.

Övrigt
Samhällsorienteringen ska enligt förordningen kunna kombineras med arbete,
studier och andra aktiviteter för att påskynda etableringen i arbetslivet.

Uppföljning
Integrationsenheten kommer efter varje avslutad samhällsorientering att följa
upp och utvärdera genomförandet av samhällsorienteringen via
enkätundersökning för att mäta deltagarnas nöjdhet, nytta och effekter.
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Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 1 2020
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

För kvartal 1, 2020 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg åtta beslut att rapportera till
IVO som ej verkställts inom tre månader.
Sju av besluten avser LSS och insats av kontaktperson eller ledsagarservice. Besluten har inte
verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig
personal/uppdragstagare/kontaktperson/ledsagare).
Ett av besluten avser 4 kap 1 § SoL och insats av ledsagare respektive kontaktperson. Besluten har
inte verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare).

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys
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BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

Blankettanvisning

Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Individ- och familjeomsorgen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Icke verkställda beslut

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Återrapportering till nämnd av icke verkställda beslut.

Vilka barn berörs?

Barn som väntar på insatser från socialtjänsten samt barn där någon familjemedlem eller anhörig väntar på insats
från socialtjänsten

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Barnen kan påverkas av att deras behov eller deras anhörigs behov av insats inte kan verkställas. Detta kan leda till
att barnets/barnens psykiska och sociala mående och utveckling försämras. Förvaltningen gör i varje enskilt fall en
bedömning om barnets/barnens behov kan tillgodoses på annat sätt i avvaktan på att insatsen påbörjas.
Förvaltningen arbetar aktivt för att kunna tillgodose barnens behov skyndsamt.
Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

En barnkonsekvensanalys ligger till grund för beslutsfattande i den här frågan som kan röra vissa barn. Hänsyn har
tagits till barnkonventions artiklar 2, 3, 6 och 12 som är en generell vägledning och grundprinciperna för barnets
bästa. Barnkonventiones artiklar har beaktas genom att förvaltningen i varje enskilt ärende erbjuder andra
alternativa insatser i största möjliga mån i avvaktan på att insatsen kan verkställas.
Barnkonsekvensanalys genomförd av

Datum

Maria Johansson Engdahl

2020-04-07

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Hallsbergs kommun

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

577-3338
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Dnr:20/SAN/114

Projektplan Framtidens äldreomsorg
Ärendebeskrivning

Framtidens äldreomsorg inom vård och omsorg, utifrån trygghetsskapande och
självständighet.
Syfte: uppnå ett värdigt liv och välbefinnande i vardagen, utveckla och förtydliga
arbetsmetoder utifrån nedanstående mål.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Det finns ett stort och eftersatt behov för Sveriges kommuner att arbeta med effektiviseringar. Efter
en lång period av gynnsam demografisk och ekonomisk utveckling vet vi att utvecklingen kommer
vända. Konsekvensen blir att fler kommuner kommer att få svårt att få ihop budgeten, samtidigt som
våra äldre ställer högre krav. Trycket kommer att öka på kommunerna att leverera hög kvalitet till
lägre kostnad, att effektivisera sina verksamheter. Hallsbergs kommuns nettokostnad för vård och
omsorgsboenden ligger lägre i jämförelse med andra jämförbara kommuner, men högre i jämförelse
med riket under åren 2017 och 2018 (Kolada). Utifrån årsarbetare per boende har Hallsberg den
fjärde högsta bemanningen av elva jämförbara kommuner.
Ett av nämndens mål i Hallsbergs kommun är att alla som har insatser av social- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen. Inom vård och omsorgsboende vill
vi fördjupa oss vidare i denna ”känsla av trygghet”, vad betyder den för våra boende?
Enligt färska rapporter kommer antalet personer med demensdiagnos öka inom den närmaste tiden.
Att ha en demensdiagnos betyder att du som person är delvis eller helt beroende av att människor
runt omkring dig har ett bemötande och en förståelse för vad du behöver, när du inte kan förmedla
detta själv.
För att utveckla arbetsmetoder, arbetstidsmodeller mm, kommer en testenhet att startas upp och
tillsammans med medarbetare utveckla äldreomsorgen för att möta framtidens utmaningar.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Bilagor
Projektplan för Framtidens äldreomsorg inom vård och omsorg,
utifrån trygghetsskapande och självständighet
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Projektägare: Områdeschef vård och omsorgsboende
Projektledare: Operativ projektledare, arbetsledare Gläntan, administrativ projektledare Enhetschef Kullängen
Arbetsgrupp: Enhet Gläntan Kullängens vård och omsorgsboende
Referensgrupp: Två personer från de tre övriga enheterna på Kullängen och Nytorgsgatan
Projektperiod; 200401 - 211101
Datum: 2020-03-12

Projektplan
Framtidens äldreomsorg inom vård och omsorg,
utifrån trygghetsskapande och självständighet
Syfte: uppnå ett värdigt liv och välbefinnande i vardagen, vill vi med denna projektplan utveckla
och förtydliga arbetsmetoder utifrån nedanstående mål.

Kontakt
E-post: socialforvaltning@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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1 Sammanfattning
Det finns ett stort och eftersatt behov för Sveriges kommuner att arbeta med
effektiviseringar. Efter en lång period av gynnsam demografisk och ekonomisk
utveckling vet vi att utvecklingen kommer vända. Konsekvensen blir att fler
kommuner kommer att få svårt att få ihop budgeten, samtidigt som våra äldre
ställer högre krav. Trycket kommer med andra ord att öka på kommunerna att
leverera hög kvalitet till lägre kostnad, eller med andra ord att effektivisera sina
verksamheter. De kommuner som har väsentligt högre kostnader än de förväntas
ha, ofta mätt som avvikelse från referenskostnad, kommer inte att kunna fortsätta
på samma sätt. Hallsberg i jämförelse med andra kommuner utifrån nettokostnad,
så ligger Hallsbergs vårdboende lägre i nettokostnad med övriga jämförbara
kommuner år 2017 och 2018, men högre i jämförelse med riket under samma år
(Kolada). I jämförelse med andra kommuner utifrån årsarbetare per boende, har
Hallsberg den fjärde högsta bemanningen av elva kommuner.
Ett av nämndens mål i Hallsbergs kommun är att alla som har insatser av social
och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen. Inom vård
och omsorgsboende vill vi fördjupa oss vidare i denna ”känsla av trygghet”, vad
betyder det för våra boende?
Enligt färska rapporter kommer antalet personer med demensdiagnos öka inom
den närmaste tiden. Att ha en demensdiagnos betyder att du som person är delvis
eller helt beroende av att personer runt omkring dig har ett bemötande och en
förståelse för vad du behöver, när du inte kan förmedla detta själv.
Den 23 september tog kommunfullmäktige i Hallsberg beslut att tillsammans med
Länsgården AB bygga nytt vård och omsorgsboende i närheten av vårdcentralen i
Hallsberg, med syfte att förtydliga samverkan mellan vårdcentral och kommunen
som tillsammans bildar primärvården.
Vård och omsorgsboendet motsvarar en ny generations krav på en kvalitativ
boendemiljö. Samtidigt ska boendet fungera för vård och omsorg och att
arbetsmiljön ska vara god. Det nya boendet kommer vara anpassat för modern
välfärdsteknik. Inflyttning kommer att ske vid årsskiftet 2021-2022, enligt dagens
beräkningar. För att utveckla arbetsmetoder, arbetstidsmodeller mm, kommer en
testenhet att startas upp, för att tillsammans med medarbetare utveckla
äldreomsorgen för att möta framtiden utmaningar.

2 Bakgrund
Inom vård och omsorgsboende området i Hallsberg råder ett visst personalfokus,
det märks bl.a. vid schemaläggning. Det resulterar också i att personal ofta utför
mer vård än vad behovet anger. Vid inflyttning på vård och omsorgsboende finns
idag ett ”all inklusive” beteende, där boende och anhöriga har stora förväntningar
på att bli omhändertagna. Denna inställning kan också höras från personal, dock
framkommer det vid samtal att många av vår personal skulle vilja arbeta på ett
annat sätt, men kultur och förväntningar gör att det är svårt. Därför behöver
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arbetsmetoder förtydligas och revideras, för att skapa trygghet samt
självständighet. Verktygen för att vända detta är bl a digitalisering och att all vård
och omsorg ska utgå från individens behov.
Kullängen är vårdboende med 70 lägenheter, uppdelat på fyra enheter som består
av 16-19 lägenheter. Många av personalen har arbetar länge på Kullängen. Under
de sista åren har det bytts många chefer som har lett till att en viss utveckling har
stått still. För att bryta mönstret så inleddes en ny ledningsorganisation januari
2019, där en enhetschef har det övergripande ansvaret tillsammans med tre
arbetsledare som ska arbeta utifrån ett nära och coachande ledarskap. Gläntan är
en enhet med en somatisk inriktning, som underlättar för boendemedverkan.
Gläntan har också goda resultat från 2019 års brukarundersökning, 100 % utifrån
bemötande, trygghet och nöjdhet med aktiviteter, vilket visar att enheten har
kommit långt i utveckling, vilket är ett krav för att starta upp en testenhet.
Ett vägval togs fram av förvaltningens ledningsgrupp den 3-4 oktober 2019 där en
inriktning mot VAD:et och HUR:et.
Vad: Vi arbetar för individens självständighet genom delaktighet och ett
förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och
hemmaplanslösningar
Hur: Det når vi genom arbete utifrån gällande lagstiftning av professionell
personal och med effektiva arbetssätt

3 Syfte & mål
3.1 Syfte
För att uppnå ett värdigt liv och välbefinnande i vardagen, vill vi med denna
projektplan utveckla och förtydliga arbetsmetoder utifrån nedanstående mål.

3.2 Mål
Utifrån att äldre ska åldras i trygghet, definiera vad ordet trygghet betyder för
våra boende och anhöriga, samt våra eventuella boende i framtiden, för att nå;
 bibehållen oberoende för våra brukare
 förtydliga det förebyggande arbetet
 alltid utgå från brukares delaktighet och inflytande i sin vardag
(utifrån vision, hållbar kommun, samt äldreomsorgsplan 2016-2030 samt den
nationella värdegrunden).

3.3 Effektmål



Att verksamheten ska utgå från de boendes behov, personcentrerad vård
 genom ex genomförandeplaner
Att de boende ska känna trygghet och vara självständiga utifrån sin
individuella kapacitet
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 genom förebyggande arbete
Att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete
 genom ständiga förbättringar och coachande ledarskap
Att skapa ett kunskapsbaserat lärande
 genom tydliga roller och uppdrag
Att skapa schema utifrån boendes behov
 genom att prova nya arbetstider
Att skapa måltids ro och dagliga aktiviteter
 genom delaktighet från de boende och samverkan med
kostverksamheten
Att arbetet utgår från ett professionellt förhållningssätt
 genom att arbeta utifrån evidensbaserad praktik (beprövad
erfarenhet), professionellt bemötande, kritiskt tänkande och
ansvarsfullhet för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete

4 Metod/Modell
Hallsbergs kommuns långsiktiga mål är skapa trygghet för våra boende, samt att
möta framtida utmaningar där antalet äldre samt äldres krav ökar. Målen ska
uppnås utifrån arbete med ständiga förbättringar, vilket innebär att verksamheter
ska införa standardiserade arbetssätt och nya samarbetsformer.
Förbättringsarbetet ska utgå från Hallsberg kommuns värdeord, glädje
driv och öppenhet, och med hjälp av flödesprinciper kan förbättringsarbete
designas. Till hjälp har en samling av verktyg tagits fram, som innehåller ett antal
metoder som kan användas i förbättringsarbetet
Projektbeskrivning kan med fördel användas inför flytt till nytt vård och
omsorgsboende för att strukturera arbetet i en komplex verksamhet där många
faktorer ska vara på plats när flytten sedan sker.
De verktyg och metoder som kan användas till förbättringsarbetet, är följande;







Process och flödes arbete, att rita och beskriva varje aktivitet från en
arbetsprocess i ett flödesschema för att hitta svaga punkter i processen.
Förbättringscykeln PDSA (plan, do, study och act) cykeln möjliggör ett
lärandebaserat förbättringsarbete.
5 varför
Fiskbensdiagram
SWOT analys, för att kunna analysera ex arbetsmodeller. Utgår från
styrka, svaghet, hot och möjligheter
Värdegrundsarbete och spelregler
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5 Omfattning & strategi
5.1 Omfattning (se färdig WBS i bilaga 1)

5.2 Strategi
Den första aktiviteten som behöver utföras, är att ta fram huvudprocessen för
vård och omsorgsboende med fokus på det som är värdeskapande för de boende.
Tydlig indata (vård och omsorg) samt tydlig utdata (självständighet och trygghet).
Framtagna aktiviteter utifrån huvudprocessen delas in under arbetsgrupper med
ett antal aktiviteter som ska utföras för att nå mål och effektmål. Projektledarna
besätter grupperna med medarbetare.

5.3 Avgränsningar
Eventuella avgränsningar i projektet.

6 Tidsplan
Översiktlig tidsplan för projektet. Sammanfattning av mer detaljerad tidsplan. Kan
presenteras som t.ex. ett GANTT-schema. (Gantt-schema finns att hämta i bilaga
2)
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7 Organisation
Projektledarnas ansvar är att hålla det i det övergripande arbetet. Ta fram
arbetsgrupper som ska arbeta vidare med förbättringsarbetet. Se till att
kommunikation och samverkan sker med andra grupper som påverkar
förbättringsarbetet och flytt till nytt vård och omsorgsboende. Sådana grupper
kan vara kost, städ, vårdcentral, övriga enheter inom Kullängen och andra vård
och omsorgsboende, fackliga och nämnd. Samt rapportera tillbaka till
förvaltningens ledningsgrupp.
Arbetsgruppernas ansvar är att arbeta med förbättringsarbete utifrån de verktyg
som är presenterade under rubriken metod/modell. Rapportera resultat till
projektägare.
Det är av största vikt att någon är sammankallande i alla grupper.

8 Kommunikation & rapportering
8.1 Kommunikationsinsatser (Arenor)
Beskrivning av kommunikationsinsatser under projektet, t.ex.
driftsättningsmöten, kickoff med mera.
En gemensam mapp, ett fysiskt rum där arbetsgrupper kan samlas och spara
dokument. Syftet att inte behöva lägga tid på bokning av lokaler, samt att allt
material är samlat på ett gemensamt ställe.
Skapa en kommunikationsplan för att tydliggöra all information som ska flöda
genom alla grupper samt mot identifierade intressenter. Kommunikationsplanen
kan sparas som en bilaga.

8.2 Intressenter
Beskrivning av projektets intressenter och dess engagemang eller påverkan på
projektet.
Intressenter kan vara ex, patienter eller fackliga, se förstudie
Sammanfattning kan sparas som en bilaga.

8.3 Rapportering & uppföljning
Här beskrivs hur rapportering till projektets intressenter skall genomföras, samt
hur kontinuerlig och slutgiltig uppföljning och utvärdering skall genomföras.

8.4 Utbildning
Beskrivning av särskilda utbildningsinsatser inom projektet. Exempelvis
förbättringskunskap.
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9 Risker & kvalité
9.1 Riskhantering
Riskbedömning och riskhanteringsplan för risker inom projektet. Sammanfattning
av separat dokument Riskanalys.
De risker vi kan identifiera utifrån förstudien är följande;
 Det saknas kompetens för att arbeta i projektform
 Det krävs ett paradigmskifte, från att arbeta hands on, istället arbeta
förebyggande, handledande och utifrån ett egenansvar. Det krävs en
kulturförändring både från personal, boende och anhöriga
 Svårt att få tiden att räcka till för utveckling
 Investering av digitalisering
 Personal tappar tålamod, då arbetet kanske inte fortskrider i det takt som
personal upplever behövs
 Avundsjuka från andra enheter, kan göra att personal inte vågar att
medverka och testa nya metoder.
 Längre sjukskrivningar tappar fart
 Att vi tappar personer i ledningsfunktion
 Vikarier vid kortfrånvaro
 Samverkan med facklig part utifrån ett förändrat arbetssätt

9.2 Kvalitetssäkring
Aktiviteter och annat för att säkerställa kvalitén i projektet.

10 Budget
10.1 Budget
Uppställning av projektets sammanställda budget.
Intäkter
Driftmedel?

0 tkr

Summa intäkter

0 tkr

Kostnader exempel
Lönekostnad projektledning
Lönekostnad projektmedarbetare
Externa konsulter
Inventarier
Materialinköp

0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr

Summa kostnader

0 tkr
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11 Övrigt
Övrig information om projektet.

12 Referens
Tonnqvist B. (2016). Projektledning. Latvia, Livonia Print

13 Bilagor
Länk till förbättringsdokument r
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Projektplan Nära vård
Ärendebeskrivning

Nära vård genom multiprofessionella team.
Syfte: att genom det multiprofessionella teamet utveckla och förtydliga arbetsmetoder
utifrån tydliga effektmål. Utveckla det lokala arbetet utifrån nationellt arbete.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Det finns ett stort och eftersatt behov för Sveriges kommuner att arbeta med effektiviseringar, och
ett ökat behov av vård i samhället.
Som det ser ut nu kommer vi inte kunna tillgodose det ökande behovet utan att ändra hur kommunal
hälso- sjukvård bedrivs. För att möta detta behöver den kommunala organisationen förändras och bli
mer effektiv. Patienter vårdas mer i hemmen nu än tidigare och mer avancerad vård sker där. Ett sätt
att möta dessa behov är att arbeta utifrån multiprofessionella team inom geografisk närhet som kan
leda till enklare samordning av insatserna. Närhet ger goda relationer som leder till trygghet och
kontinuitet för patienten.
För att uppnå en god och nära vård vill vi med denna projektplan utveckla och förtydliga
arbetsmetoder utifrån uppsatta mål genom det multiprofessionella teamet samt utveckla det lokala
arbetet utifrån nationellt arbete.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Projektplan för Nära vård genom multiprofessionella team.
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Beställare – SAF ledningsgrupp
Projektägare: Områdeschef hälso- och sjukvård
Projektledare: Enhetschef hälso- och sjukvård, medicinsk ansvarig sjuksköterska
Arbetsgrupp: Adjungerande arbetsgrupper (Facilitator Kvalitetsutvecklare)
Referensgrupp: Sjuksköterska, arbetsterapeut, Enhetschef från varje område, Vårdcentral,
Undersköterska från varje område
Projektperiod; 200401 - 211101
Datum: 2020-03-18

Projektplan för Nära
vård genom
multiprofessionella
team
Syfte: att utveckla och förtydliga arbetsmetoder utifrån tydliga effekt
mål, genom det multiprofessionella teamet. Utveckla det lokala arbetet
utifrån nationellt arbete.
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1 Sammanfattning
Det finns ett stort och eftersatt behov för Sveriges kommuner att arbeta med
effektiviseringar, samt att det finns ett ökat behov av vård i samhället.
Som det ser ut nu kommer vi inte kunna tillgodose det ökande behovet utan att
ändra hur kommunal hälso- sjukvård bedrivs. För att möta detta behöver den
kommunala organisationen förändras och bli mer effektiv. Patienter vårdas mer i
hemmen nu än tidigare och mer avancerad vård sker där. Ett sätt att möta dessa
behov är att arbeta utifrån multiprofessionella team inom geografisk närhet som
kan leda till enklare samordning av insatserna. Närhet ger goda relationer som
leder till trygghet och kontinuitet för patienten.

2 Bakgrund
Ett av nämndens mål i Hallsbergs kommun är att alla som har insatser av social
och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen.
Ett vägval togs fram av förvaltningens ledningsgrupp den 3-4 oktober 2019 där en
inriktning mot VAD:et och HUR:et förtydligades.
Vad: Vi arbetar för individens självständighet genom delaktighet och ett
förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och
hemmaplanslösningar
Hur: Det når vi genom arbete utifrån gällande lagstiftning av professionell
personal och med effektiva arbetssätt
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram en flerårig plan för att stödja
omställningen mot en god och nära vård. Utgångspunkten är den målbild som
tagits fram utifrån utredningen Samordnad utveckling för en god och nära vård.
Socialstyrelsen har identifierat ett antal utvecklingsområden, god och nära vård,
samordnad vård och omsorg, främja hälsa och förebygga ohälsa, patientens
delaktighet, primärvården är navet i vård och omsorgen, kompetensförsörjning
och vision e-hälsa 2025. För varje utvecklingsområde har ett antal mål framtagits.
Definition Nära vård är enligt socialstyrelsen, den vård som patienten/brukaren
kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för
att möjliggöra detta. Exempel på detta kan vara genom patient kontrakt,
personcentrerad vård, samordnad individuell plan och multiprofessionellt team
(Socialstyrelsen, 2019).
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3 Syfte & mål
3.1 Syfte
För att uppnå en god och nära vård, vill vi med denna projektplan utveckla och
förtydliga arbetsmetoder utifrån nedanstående mål, genom det
multiprofessionella teamet. Utveckla det lokala arbetet utifrån nationellt arbete.

3.2 Mål
Utifrån den Nära vården, utveckla och förtydliga arbetsmetoder för att nå;
 bibehållen oberoende för den enskilde
 förtydliga det förebyggande arbetet
 alltid utgå från den enskildes delaktighet och inflytande i sin vardag
(utifrån vision, hållbar kommun, samt äldreomsorgsplan 2016-2030 samt den
nationella värdegrunden).

3.3 Effektmål









Sida

att öka den enskildes egenvård
 genom ex ta fram arbetsmetoder för personcentrerad vård
 ökad digitalisering (E-hälsa) utifrån enkla och komplexa system
att den enskilde ska känna trygghet och vara självständig utifrån sin
individuella kapacitet
 genom förebyggande arbete, definiera personcentrerad vård
öka stöd för att främja hälsa och förebygga ohälsa
att skapa ett kunskapsbaserat lärande
 genom tydlig organisation, uppdrag och roller, samt genom det
multiprofessionella teamet.
Att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete
 genom ständiga förbättringar och coachande ledarskap
att personal alltid ska vara professionella
 genom att arbeta utifrån evidensbaserad praktik, professionellt
bemötande, kritiskt tänkande och ansvarsfullhet för att driva ett
systematiskt kvalitetsarbete
Öka stöd till kompetensförsörjning och utveckling
 Genom tydliga kompetensplaner samt organisation som stödjer
kompetensutveckling

4 Metod/Modell
Hallsbergs kommuns långsiktiga mål är skapa trygghet för den enskilde, samt att
möta framtida utmaningar där antalet äldre samt äldres krav ökar. Målen ska
uppnås utifrån arbete med ständiga förbättringar, vilket innebär att verksamheter
ska införa standardiserade arbetssätt och nya samarbetsformer.
Förbättringsarbetet ska utgå från Hallsberg kommuns värdeord, glädje
driv och öppenhet, och med hjälp av flödesprinciper (processer) kan
förbättringsarbete designas. Till hjälp har en samling av verktyg tagits fram, som
innehåller ett antal metoder som kan användas i förbättringsarbetet
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Projektbeskrivning kan med fördel användas inför ett utvecklingsarbete för att
strukturera arbetet i en komplex verksamhet där många faktorer påverkar.
De verktyg och metoder som kan användas till förbättringsarbetet, är följande;
 Process och flödes arbete, att rita och beskriva varje aktivitet från en
arbetsprocess i ett flödesschema för att hitta svaga punkter i processen.
 Förbättringscykeln PDSA (plan, do, study och act) cykeln möjliggör ett
lärandebaserat förbättringsarbete.
 5 varför
 Fiskbensdiagram
 SWOT analys, för att kunna analysera ex arbetsmodeller. Utgår från
styrka, svaghet, hot och möjligheter
 Värdegrundsarbete och spelregler

5 Omfattning & strategi
5.1 Omfattning (se färdig WBS i bilaga 1)

5.2 Strategi
Framtagna effektmål delas in under arbetsgrupper med ett antal aktiviteter som
ska utföras (WBS) Projektledarna besätter grupperna med medarbetare. Det är
viktigt att prioritera rätt aktiviteter, för att kunna följa flödet.
Använda utredningsteamet som en pilotstudie för att hitta framgångsfaktorer.
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5.3 Avgränsningar
Utgå från patienter som är inskrivna inom kommunal hälso- och sjukvård inom
ordinärt boende.

6 Tidsplan
Översiktlig tidsplan för projektet. Sammanfattning av mer detaljerad tidsplan. Kan
presenteras som t.ex. ett GANTT-schema.

7 Organisation
Projektledarnas ansvar är att hålla i det övergripande arbetet. Ta fram
arbetsgrupper som ska arbeta vidare med förbättringsarbetet. Se till att
kommunikation och samverkan sker med andra grupper som påverkar
förbättringsarbetet. Sådana grupper kan vara biståndshandläggare, vårdcentral
(region), hemtjänstenheter, fackliga, nämnd och KPR. Boka in kontinuerliga möten
med referensgrupper för att följa upp förslag med syfte att följa den röda tråden.
Rapportera tillbaka till projektägare som sedan rapporterar vidare till
förvaltningens ledningsgrupp.
Arbetsgruppernas ansvar är att arbeta med förbättringsarbete utifrån de verktyg
som är presenterade under rubriken metod/modell. Det är av största vikt att
någon är sammankallande i alla grupper.

8 Kommunikation & rapportering
8.1 Kommunikationsinsatser (Arenor)
Beskrivning av kommunikationsinsatser under projektet, t.ex.
driftsättningsmöten, kickoff med mera.
En gemensam mapp, ett fysiskt rum där arbetsgrupper kan samlas och spara
dokument. Syftet att inte behöva lägga tid på bokning av lokaler, samt att allt
material är samlat på ett gemensamt ställe.
Skapa en kommunikationsplan för att tydliggöra all information som ska flöda
genom alla grupper samt mot identifierade intressenter. Kommunikationsplanen
kan sparas som en bilaga.

8.2 Intressenter
Beskrivning av projektets intressenter och dess engagemang eller påverkan på
projektet.
Definierade intressenter är hemtjänst, biståndshandläggare, korttidsavdelning,
nämnd, patienter som är inskrivna inom HSL, politiker, fackliga, anhöriga,
vårdcentral (region)
Omvärldsanalys; hur har andra arbetat? Ex USÖ
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Sammanfattning kan sparas som en bilaga.

8.3 Rapportering & uppföljning
Här beskrivs hur rapportering till projektets intressenter skall genomföras, samt
hur kontinuerlig och slutgiltig uppföljning och utvärdering skall genomföras.

8.4 Utbildning
Beskrivning av särskilda utbildningsinsatser inom projektet. Exempelvis
förbättringskunskap.
Utifrån förstudien är följande förutsättningar identifierade;
 Få medarbetare att förstå vikten av deras engagemang av utveckling
 Kompetensökning utifrån att arbeta i projektform och att arbeta med
förbättringar utifrån verktyg och metoder.
 skapa trygga miljöer där högt till tak kan råda
 tydligt brukar/patientfokus

9 Risker & kvalité
9.1 Riskhantering
Riskbedömning och riskhanteringsplan för risker inom projektet. Sammanfattning
av separat dokument Riskanalys.
De risker vi kan identifiera utifrån förstudien är följande;
 det saknas kompetens för att arbeta i projektform
 samverkan med vårdcentral kan försvåras utifrån olika vårdgivare samt
olika perspektiv
 vi och dom kultur råder internt
 HSL finns i alla verksamheter, med olika chefer, risk för att samverkan
försvåras
 Det krävs ett paradigm skifte, från att arbeta hands on, istället arbeta
förebyggande, handledande och utifrån ett egenansvar. Det krävs en
kulturförändring både från personal, patienter och anhöriga
 Svårt att få tiden att räcka till då det vardagliga arbetet tar tid.
 Investering av digitalisering kostar pengar, som kanske inte finns
 Personal tappar tålamod, då arbetet kanske inte fortskrider i det takt som
personal upplever behövs.

9.2 Kvalitetssäkring
Aktiviteter och annat för att säkerställa kvalitén i projektet.
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10 Budget
10.1 Budget
Uppställning av projektets sammanställda budget.
Intäkter
Driftmedel?
Summa intäkter
Kostnader exempel
Lönekostnad projektledning
Lönekostnad projektmedarbetare
Externa konsulter
Inventarier
Materialinköp

0 tkr
0 tk
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr
0 tkr

Summa kostnader

0 tkr

11 Övrigt
Övrig information om projektet.

12 Referens
Socialstyrelsen. (2019). Grund för strategisk plan för att stödja en god och nära
vård. Artikelnummer 2019-11-6445 Publicerad; www.socialstyrelsen.se november
2019

13 Bilagor
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-11-6445.pdf
https://www.regeringen.se/49c297/contentassets/bbb35df88be240b08c5134090fe48b43/del
betankande-av-utredningen-samordnad-utveckling-for-god-och-nara-vard-sou-2017_53.pdf
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Minskning av antalet vård och omsorgsplatser
Ärendebeskrivning

Minska antalet vård- och omsorgsplatser för att kunna utöka antalet korttidsplatser samt
skapa en enhet med evakueringsplatser för Covid-19.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
förslaget
- att minska antalet vård och omsorgsplatser samt
- att öka antalet korttidsplatser och
- att skapa utrymme för evakueringsplatser

Ärendet

I rådande situation, under pågående pandemi med Covid-19, behöver social- och
arbetsmarknadsförvaltningen (äldreomsorgen) förbereda särskilda platser för patienter med Covid19. Om/när smitta kommer in på våra vård-och omsorgsboenden och/eller inom hemtjänsten kan
det uppstå behov av att flytta patienter. Det kan också uppstå behov av att ge plats till smittade som
blir utskrivna från slutenvården. Förvaltningen ser en möjlighet att tömma Regnbågen och flytta
korttids-/växelvårdsplatserna till Kullängen, då kan Regnbågens lokaler användas som
evakueringsplatser.
Platserna förbereds för de personer som insjuknar i Covid-19 och inte längre kan vårdas i den
vårdform eller det boende de befinner sig i. Syftet är att försöka förhindra en vidare spridning av
smitta samt att ge en god vård till patienter i händelse av akut sjukdom, såsom Covid-19. Alla fall av
placering av patient med Covid-19 och eventuell flytt av patient behöver bedömas utifrån enskild
situation.
Sedan 2018 har vi haft en lägre beläggning på kommunens vård- och omsorgsboenden.
Beläggningsgraden har varit mellan 82 - 90 %. Verkställda korttidsbeslut och växelvård har i snitt varit
23 per månad under 2019, exklusive de korttidsbeslut/växelvård som är verkställda på vår
korttidsenhet. Under de tre första månaderna 2020 har det varit ca 18 verkställda beslut varje
månad. Antalet färre korttidsbeslut/växelvård kan vara ett resultat av utredningsteamets arbete,
men det kan i nuläget inte säkerhetsställas.
Sammanlagd korttids-/växelvård är i nuläget 18 per månad, vilket i praktiken betyder att om
korttidsbesluten är på 14 dagar, växelvård är 7 eller 14 dagar, kommer 16 korttids-/växelvårdsplatser
att räcka.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar
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Tjänsteskrivelse

Dnr:20/SAN/118

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Utredning av antalet korttidsplatser.
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Sida

Utredning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

1(3)

Datum

2020-03-24

Förslag till neddragning av antal lägenheter
Bakgrund

Sedan 2018 har vi haft en lägre beläggning på kommunens vård- och
omsorgsboenden. Beläggningsgraden har varit mellan 82 - 90 %. Verkställda
korttidsbeslut och växelvård har i snitt varit 23 per månad under 2019, exklusive
de korttidsbeslut/växelvård som är verkställda på vår korttidsenhet. Under de tre
första månaderna 2020 har det varit ca 18 verkställda beslut varje månad. Antalet
färre korttidsbeslut/växelvård kan vara ett resultat av utredningsteamets arbete,
men det kan i nuläget inte säkerhetsställas.
Sammanlagd korttids-/växelvård är i nuläget 18 per månad. I praktiken betyder
det att om korttidsbesluten är på 14 dagar och växelvård är 7 eller 14 dagar, så
kommer 16 korttids-/växelvårdsplatser att räcka.
När det nya vård- och omsorgsboendet är klart kommer korttids- och
växelvårdsplatser att utökas från 11 platser till 16 platser.

Analys

För att få en bild av hur beläggningsgraden ser ut har en uppföljning av antalet
verkställda beslut inom vård- och omsorgsboende, samt verkställda korttids/växelvårdsbeslut under år 2018-2019 utförts. Uppföljningen visar att det i snitt
varit ca 10 - 18 % lediga lägenheter under perioden (14-26 lägenheter).
Det reviderade uppdraget för trygg hemgång, utifrån utredningsteam, har pågått
sedan september 2019. Några av effektmålen är att minska antal korttidsbeslut
samt minska tiden på korttidsboende till 14 dagar. Under de tre första månaderna
under 2020 har korttidsbesluten minskat. Om resultatet beror på effekt av
utredningsteamet är ännu oklart.
Prognos för 2020. Intäktsförluster är 432 t kr. Prognos för löner är ca 1 263 t kr
varav 600 t kr är underskott för sjuksköterskor. Rambudgeten för personal är
densamma oavsett hur många lägenheter som är uthyrda. Trots ett effektivt
arbete med att bemanna dagligen utifrån behov uppstår svårigheter att få en
kostnadseffektivitet kopplat till antal tomma lägenheter.
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Hallsbergs kommun
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Hälso- och sjukvårdsenheten saknar fortfarande ordinarie sjuksköterskor, speciellt
på Kullängen samt kvällar och nätter. Intresset för att söka kvälls- och nattjänster
har varit lågt. Oavsett om verksamheten skulle börja bemanna både dag och kväll
kvarstår behovet av fler sjuksköterskor. Risken att tappa även sjuksköterskor på
dagen är stor vid en tillbakagång till tidigare scheman. Bemanning av kvällar och
nätter samt attraktiva dagtjänster genererar en utökad kostnad på 700 t kr.
Utifrån prognos från SCB är behovet av vård- och omsorgsboende från 2020 och
till 2021, från 137 lägenheter till 142 lägenheter. Vår verklighet under 2019 var
130 lägenheter, under tre månader 2020 var det 118 lägenheter. Alltså en
minskning av antalet behov av lägenheter. Det betyder att håller den trenden, kan
vi verkställa de beslut vi får även om vi under 2020 minskar antalet lägenheter.

Förslag

Utifrån analysen är förvaltningens förslag att på Kullängen stänga enhet Kullen,
som i dagsläget har 11 uthyrda lägenheter. Vidare att flytta korttidsenheten
Regnbågen till Kullängen. Då minskar behovet av en sjuksköterska på Kullängen
och budgeten förläggs för en sjuksköterska på kvällen.
Enligt fördelningsmodellen; en minskning av 11 lägenheter ger en besparing på ca
3 800 t kr exklusive PO-pålägg för helåret, alltså 7 årsarbetare. På Kullängen finns i
dagsläget ca 5 vakanta tjänster.
För att kunna evakuera boende med Covid-19 smitta behöver förvaltningen
säkerhetsställa platser. Förvaltningen ser en möjlighet i att tömma Regnbågen och
flytta korttids/växelvårdsplatserna till Kullängen. Då kan Regnbågens lokaler
användas som evakueringsplatser.
För att kvalitetssäkra beslutet är en SWOT- analys genomförd.
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SWOT analys
Styrka

Svaghet

Budget i balans, ger arbetsro för chefer och personal

Nytorgsgatan blir en liten enhet

Förstärker sjuksköterskor och arbetsterapeuter

Kostar extra på natten, då nattpersonal inte ska arbeta ensam
på natten på Nytorgsgatan

Korttids-/växelvård samlat på en enhet, förstärker kompetens
för personal
Eventuell uppsägning av personal, som sedan behövs när nya
boendet är klart
Ökad kvalitet för våra boende
De boende behöver flytta, kan upplevas stressande för
Två chefer som kan stötta varandra på en stor enhet
boende och anhöriga.
Uppsägning av lokal på Regnbågen tidigare, sparar pengar
(beroende på Covid-19)

Ett antal boende kanske behöver flytta två gånger på kort tid

Använda två par-boenden på KÄ mer effektivt
Behov av fler korttids-/växelvårdsplatser än vad som finns
idag. Enheten Kullen har rätt antal platser
Utredningsteamet, ”Trygg hemgång”, får högre krav att
arbeta för att nå effektmål när antalet använda VoBolägenheter minskar
Budget för att locka ssk till attraktiva kvällstjänster

Möjligheter

Hot

Öppnar för ett större samarbete mellan Werners backe och
Nytorgsgatan, över hela dygnet.

Det tar för lång tid att flytta de boende

Den andra personen på natten (NYG) kan stötta upp på
Werners backe, istället för Kullängens personal.
Det går att dela upp enheten Kullen i två delar, för att dela
upp flyttning i flera etapper.

Personal kan eventuellt bli uppsagda
Stort massmedialt intresse
Oroliga anhöriga och boende
Orolig personal

Behöver anställa fler personal med rätt kompetens (vid ev.
uppsägning)
Personal får träning på att strukturera flyttning
Anställa personal till korttidsenheten som sedan är inarbetade
för det nya boendet (16 platser)
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Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/71

Statistik individ- och familjeomsorgen mars 2020
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari-mars 2020.

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen januari - mars 2020.

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari - mars 2020. 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.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Statistik IFO januari – mars 2020
Statistik IFO mars – dec 2019
Statistik IFO jan-feb 2019
Statistik IFO 2017-2018
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2020
Vuxna

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

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

Antal insatser om ekonomiskt bistånd
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan)
Anmälningar vuxen
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd)

218
43
17
6

222
22
16
8

232
26
13
7

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

Ansökningar
Anmälningar
Inledda utredningar
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid
Försenade omprövningar/överväganden
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa
Orsak oro för barn och ungdom – våld
Hur inkom anmälan?
Anhörig
Anonym
Den enskilde
Domstol
Egen förvaltning
God man/förvaltare
HVB/famlljehem
IVO (inspektionen för vård och omsorg)
Kriminalvård
Migrationsverket
Polis
Privatperson
Sjukvården
Skola/förskola
Åklagare
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun)

8
116
37
63
0

16
111
32
72
0

6
125
22
67
0

30
352
91
202
0

61
15
18
9
13

48
20
18
9
16

60
20
22
8
15

169
55
58
26
44

8
11
0
0
11
0
0
0
2
2
16
6
23
24
0
13

7
6
1
0
11
0
0
0
1
1
23
1
16
25
0
19

4
10
1
0
7
0
0
0
0
0
34
1
19
34
0
15

19
27
2
0
29
0
0
0
3
3
73
8
58
83
0
47

672
91
46
21

April

Maj

Juni
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Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

2019
Vuxna

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

Jan

Feb

149
47
23
6

Antal insatser om ekonomiskt bistånd
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan)
Anmälningar vuxen
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd)

Barn- och unga
Ansökningar
Anmälningar
Inledda utredningar
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid
Försenade omprövningar/överväganden
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa
Orsak oro för barn och ungdom – våld
Hur inkom anmälan?
Anhörig
Annan kommun
Anonym
Den enskilde
Domstol
Egen förvaltning
God man/förvaltare
HVB/famlljehem
IVO (inspektionen för vård och omsorg)
Kriminalvård
Migrationsverket
Polis
Privatperson
Sjukvården
Skola/förskola
Åklagare
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun)

Mars April

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

175
32
23
7

177
37
11
8

173
31
3
3

169
30
6
1

171
33
22
8

175
40
9
7

182
50
15
6

201
35
16
4

1735
363
149
53

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

9
115
47
73
0

19
81
31
69
0

9
103
23
117
0

7
72
22
114
1

3
84
28
71
1

6
72
29
60
0

9
95
33
51
0

15
108
39
47
0

9
96
38
57
0

97
923
330
738
2

47
12
14
7
35

35
11
18
4
13

46
14
23
9
11

40
5
14
6
7

53
6
8
0
17

29
11
9
8
15

37
22
18
2
16

53
27
14
1
13

39
27
8
2
20

379
135
126
39
147

10
4
4
1
0
14
0
2
0
1
0
23
3
8
45
0
0

7
6
2
0
0
3
0
0
0
0
0
10
2
13
38
0
0

9
10
4
0
0
9
0
0
0
0
0
21
2
14
21
0
13

2
22
4
1
0
8
0
0
0
0
0
12
2
16
1
0
4

9

5

3

1

5

4
0
0
11
0
0
0
7
3
16
2
4
12
0
16

6
0
0
7
0
0
0
0
0
11
0
12
21
0
10

0
0
0
7
0
0
0
3
0
12
4
21
33
0
12

1
0
0
6
0
0
0
0
0
25
6
14
32
0
23

7
0
0
7
1
0
0
0
1
24
0
17
26
0
8

51
42
32
2
0
72
1
2
0
11
4
154
21
119
229
0
86

163
28
21
3

Mars April
11
97
40
79
0
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(ej

ek. biständ)

'

6

(ej

ek. biständ)

3

April

2

7

6
10

Mars
17
104

9
7

14

Inledda utredningar

Avslutade utredningar

41

73
27
32
49

64
33

Anmälningar

med 90 dgr

7

3

32
62

61

10

1

0

5

52
19
23
65

5

21

13
42
25
62
1

7

Mai

10

29
23
25
20

7

31

28
28
24

34
37
24

Mai

24
24

April

1

Mars

1

24
86

Feb

Feb

utredn.tid

59

69
26
33
89
5

7

Antal utredningar

‘

6
63
38
16
84

5

5
31
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April

Mars

Feb
69
22
22
99
0

Mai

7

2

9

7

3

3
7
8

7

16
6
7
21

30
29
26

7

Side

37
32
20
56

11

Juni

23
26
23
30
4
5
3

Juni

'

1

55
25
37
55

5

Juli

3
4

6

12

10

24
25

Juli

27
97
0

12

61

2

72
25
37
98
0

Juli

10

10

6

12

23
26
25

Juli

7

]

skäl
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5

7

6
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15
18

Mail Juni
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4
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21

25
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Jan

]

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Vuxna

2017

Jan
33
26
26
9
8
6
8

91

Antal utredningar

utredn.tid

Jan
5
55
25
33

4
5

3

Försenade omprövningar/överväganden

med 90 dgr

Avslutade utredningar

Inledda utredningar

Anmälningar

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

36
39
37
10

(nyansökan)

Jan

ek. biständ

Vuxna
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3
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3
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4
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7

3

Aug

13
15
7

Sept
26
22

8
9

!

3

29
27
16
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4

Aug
"

38

18

47

91

10

Okt

11

20
10
8

21

30
25

Okt

1

14
83
39
19
55

Okt

7

30
24
10
10
9
9

Okt
[

*
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17
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929
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65
79
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S:a

Tillägg till internkontroll 2020
13
19/SAN/403
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/403

Tillägg till internkontroll 2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen önskar göra tre stycken tillägg till internkontrollen för 2020.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
föreslagna tillägg till internkontrollen för 2020.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har identifierat behov av tre stycken tillägg till
internkontrollen för 2020. Tilläggen börjar att gälla och redovisas med start kvartal 2 2020.
1. Kontroll av utlämnande av handling – att handling utlämnas skyndsamt med eventuell tillhörande
besvärshänvisning. Kontrollen ska utföras månadsvis och redovisas kvartalsvis.
2. Kontroll av registrering av allmänna handlingar – att registrering sker enligt lag. Kontrollen ska
utföras kvartalsvis genom stickprov och redovisas kvartalsvis.
3. Kontroll av dokumenthantering/arkivering – att dokumenthanteringsplanen är uppdaterad, att
dokumenthantering/arkivering sker enligt planen. Kontrollen ska utföras kvartalsvis genom stickprov
och redovisas kvartalsvis.
Nämndsekreterare ansvarar för kontroll av alla tre moment.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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Riktlinjer för handläggning och insatser inom
barn- och familjeenheten
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/109

Riktlinjer för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten
Ärendebeskrivning

Riktlinjer har tagits fram för område Barn- och familjeenheten.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
riktlinjerna för handläggning och insatser inom barn- och familjeenheten.
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1 Inledning
All verksamhet som rör barn ska vila på de grundläggande bestämmelserna i
gällande lagstiftning och i FN:s barnkonvention. Konventionens synsätt ska
genomsyra kommunens alla verksamheter. I kommunens skyldigheter ligger att
bedriva basverksamheter av god kvalitet. Med basverksamhet avses verksamheter
som vänder sig till alla barn – förskola, skola, skolbarnsomsorg och viss
fritidsverksamhet. Dessa riktlinjer omfattar social-och
arbetsmarknadsförvaltningens skyldigheter att med stöd av SoL utreda enskilda
barns behov av skydd eller stöd och att fatta beslut i sådana ärenden.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för skydd och stöd när barn far illa.

1.1 Kommunens ansvar
Enligt 2 kap 1 § SoL har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Huvudregeln är att
bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser för den enskilde.
Bosättningskommunen ansvarar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den
enskilde tillfälligt eller under längre tid vistas i annan kommun.

1.2 Socialnämndens ansvar
Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst
på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.
I socialtjänstlagen framgår att barnets bästa särskilt ska beaktas vid åtgärder som
rör barn. Med barn avses varje människa under 18 år (1 kap. 2 § SoL).
Vad gäller barn och unga ska socialtjänsten enligt 5 kap. 1 § SoL:
•

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,

•

i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och
en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,

•

bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att
förhindra att barn och ungdom far illa,

•

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och
ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller
beroendeframkallande medel samt dopningsmedel,

•

aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar
bland och unga,
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•

tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs,
uppmärksamma och verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är
skadliga för dem,

•

med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som
har visat tecken till en ogynnsam utveckling,

•

i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att
utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om den
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet,

•

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och
hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende,
umgänge eller adoption har avgjorts,

•

i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och
hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet
upphört.

1.3 Syftet och målet med riktlinjerna
Detta dokument innehåller anvisningar för arbetet med handläggning av
utredningar/insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU).
Dessa riktlinjer omfattar skyldigheter att utreda enskilda barns behov och att fatta
beslut i sådana ärenden. All verksamhet ska vila på de grundläggande
bestämmelserna i gällande lagstiftning och i FN:s barnkonvention. I kommunens
skyldigheter ligger att bedriva basverksamheter av god kvalitet.
Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge socialsekreterare,
familjebehandlare och förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och
riktlinjer samt vägledningar som berörd nämnd antagit som politisk grund för
myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen. Syftet är också att
socialsekreteraren ska få vägledning i myndighetsutövningen och genom detta nå
enhetlighet i sina bedömningar. Riktlinjerna ska ses som en vägledning och
anvisning vad gäller tolkning och tillämpning av lagstiftningen. Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet bygger på en helhetssyn av människan
med utgångspunkt för individuellt anpassade insatser. Syftet med riktlinjerna är
att upprätthålla rättssäkerhet och lika behandling när det gäller utredning,
bedömning samt tillgång till befintliga insatser. I varje enskilt fall ska en individuell
bedömning ske. Beslut utöver riktlinjerna beslutas om enligt gällande
delegationsordning.

1.4 Målgrupp
Målgruppen för dessa riktlinjer är barn och unga mellan 0 – 18 år samt i vissa fall
unga upp till 21 år.
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1.5 Definitioner
1.5.1 Barn
Med ”barn” avses individer 0-18 år. Barns bästa ska tillgodoses och barn har rätt
att komma till tals och få sina åsikter beaktade. Barn under 18 år företräds av sin
vårdnadshavare. Vid alla viktiga beslut som rör barnet ska samråd ske med
vårdnadshavaren. Samråd ska alltid ske vid upprättande av vårdplaner, insatser
för enskilda barn och samtycke ska som regel inhämtas vid beslut om individuella
insatser.
1.5.2 Barn som far illa
Socialtjänstens uppmärksamhet ska i första hand riktas till barn som far illa eller
riskerar att fara illa på grund av förhållandena i hemmet eller sitt eget beteende.
Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas
när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller
när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande
behov. Följande situationer är exempel på när barn riskerar att fara illa
(Kommittén mot barnmisshandel, regeringens proposition 2002/03:53 Stärkt
skydd för barn i utsatta situationer).
Fysiskt våld
Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom,
smärta eller blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Det kan innebära
att en annan person slår barnet med eller utan tillhygge, nyper, sparkar, knuffar,
kastar, skakar, luggar, river eller biter barnet, trampar eller stampar på det eller
tvingar in föremål i barnets mun. Det är också fysiskt våld och övergrepp att
förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet. Varje form av
kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld. I flera former av sexuella övergrepp
ingår fysiskt våld dels för att tvinga barnet till underkastelse, dels som en del av
övergreppet.
Psykiskt våld
Psykiskt våld betyder att ett barn systematiskt, oftast under lång tid utsätts för
nedvärderande omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt
lidande. Även en enstaka allvarlig händelse kan innebära att ett barn riskerar att
fara illa. Orimligt hårda bestraffningar, förlöjligande, hån, nedvärdering,
avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering från sociala kontakter och
åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna till barnets synpunkter
är ytterligare exempel på psykiskt våld. Som exempel på nedbrytande behandling
kan nämnas fostran till asocialt beteende eller kriminalitet. Att ett barn tvingas
bevittna (se eller höra) våld i sin närhet eller leva i en miljö där våld och hot om
våld förekommer ofta, kan också göra att ett barn far psykiskt illa.
Sexuella övergrepp
Sexuella övergrepp mot ett barn innefattar alla former av sexuella handlingar som
påtvingas ett barn av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen
utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den personens
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behov, att handlingen kränker barnets integritet, att handlingen sker mot barnets
vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller inte
kan ge informerat samtycke till.
Det finns stor variation mellan handlingar som ryms i begreppet sexuella
övergrepp. Lättare former av icke-fysisk kontakt som verbala anspelningar, att
någon blottar sig inför barnet eller att titta på pornografisk film/video tillsammans
med barnet kan vara både obehagliga och skrämmande för barnet. Fysisk kontakt
som till exempel sexuellt betonade smekningar av bröst eller könsorgan inklusive
onani på den andra personen är andra handlingar som begås av personer som
utsätter barn för övergrepp. De allvarligaste formerna av sexuella övergrepp kan
handla om fullbordade vaginala, anala eller orala samlag.
Kränkning
Kränkning innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under
lång tid, genom att en person i ord eller handling behandlar barnet på ett
nedlåtande sätt eller angriper barnets personlighet. Kränkningar kan ske genom
att exempelvis på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende, språk eller
begåvning, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför kamrater eller vuxna, läsa
barnets dagbok, frysa ut barnet eller liknande. Att utsätta ett barn för fysiskt eller
psykiskt våld eller sexuella övergrepp är alltid kränkande.
Fysisk försummelse
Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare, oftast under lång tid,
skadar eller äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta
att ge barnet god fysisk omsorg. Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns
fysiska hälsa och utveckling, d.v.s. hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade
kläder, möjlighet till vila och sömn, skydd och husrum, tillsyn, förebyggande
hälsovård, medicinsk vård inklusive tandvård samt skydd mot olycksrisker eller
skadlig exponering. Till skadlig exponering räknas till exempel att återkommande
vara utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer med droganvändning,
ständig tobaksrök eller hög alkoholkonsumtion.
Psykisk försummelse
Psykisk försummelse är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, ofta
under lång tid, genom att ett barns grundläggande behov av till exempel
uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, vägledning, stimulans och utveckling inte
tillgodoses.
Nämndens ansvar omfattar även barn och unga som genom sitt eget beteende –
till exempel missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende– utsätter
sin hälsa eller utveckling för risker för skada. Socialnämndens yttersta ansvar att
hindra att barn utvecklas ogynnsamt fråntar inte andra myndigheter och
verksamheter att inom ramen för sina åligganden svara för sina skyldigheter som
syftar till att främja personlig och social hälsa och utveckling hos barn och
motverka social utslagning eller marginalisering.
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2 Lagstiftning
2.1 Lagar som reglerar verksamheten
De lagar som främst reglerar verksamheten för barn och unga är:
 Socialtjänstlagen (SoL)
 Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
Barnkonventionen (2018:1197)
 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
 Förvaltningslagen (FL)
 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)
 Kommunallagen (KL)
Verksamheten påverkas även av andra lagar och konventioner så som:
 Föräldrabalken (1949:381)
 Lagen om unga lagöverträdare (1964:167)
 Lagen om sluten ungdomsvård LSU (1998:603)
 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 Äktenskapsbalken (ÄktB)
 Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
 Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)
 Sambolagen (2003:376)
 Folkbokföringslag (1991:481)

2.2 Barnkonventionen
Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Utifrån FN:s barnkonvention ska
barnets bästa alltid komma i första rummet. När en åtgärd rör ett barn ska
barnets inställning så långt som möjligt beaktas. Hänsyn ska tas till barnets vilja
med beaktande av dess ålder och mognad. Hänsyn måste också alltid tas till vad
som är bäst för barnet både när det gäller olika avlastningsformer och barnets
möjligheter att få leva ett liv som andra barn. Vid all handläggning och utförande
av insatser i Hallsbergs kommun ska barnets bästa beaktas. Barnperspektivet ska
genomsyra all verksamhet. I en del familjer finns barn som behöver stöd när
föräldrarna inte räcker till och behöver vård. Det är viktigt att särskilt
uppmärksamma situationen för barn till personer med psykisk
funktionsnedsättning och hitta samarbetsformer med andra områden inom
socialtjänsten, myndigheter och organisationer för att ge barnen och familjerna
lämpligt stöd.
Fyra av sak-artiklarna i Barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska
tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna:


Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter och att ingen får
diskrimineras.
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Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid
alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens
grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i
Barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall
och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.



Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den
andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen



Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få
dem beaktade i alla frågor som berör barnet. När åsikterna beaktas ska
hänsyn tas till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen).

2.3 Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) reglerar hur
vi ska behandla personuppgifter. För att anpassa våra arbetsprocesser och våra ITsystem till dataskyddsförordningen fokuserar vi på 12 prioriterade områden. Dessa
och andra områden finns beskrivna mer utförligt nedan. Det finns även mallar som
stöd för att underlätta arbetet.

•

•
•
•

•

•
•

Kort om förordningen
Alla personuppgiftsbehandlingar måste ha rättslig grund, till exempel avtal
(anställningsavtal, avtal med kund), allmänt intresse (forskning, statistik, arkiv)
myndighetsutövning (bygglov, ekonomiskt bistånd) och rättsliga förpliktelser
(till exempel bokföringsskyldighet). Har vi ingen rättslig grund kan vi i vissa fall
arbeta med samtycken.
Varje verksamhet ansvarar för sina egna personuppgiftbehandlingar
Rättigheterna stärks för enskilda personer. Det ställs strängare krav på att vi
ska informera om hur vi hanterar medborgarens personuppgifter.
Kraven på IT-system som hanterar personuppgifter stärks. Personuppgifter
ska exempelvis skyddas så att bara de som är behöriga kan se eller arbeta
med uppgifterna. Uppgifterna måste även skyddas så de inte förstörs genom
olyckshändelse.
Ändamålet måste vara tydligt vid insamlingen av uppgifter. Vi får inte samla in
fler personuppgifter än nödvändigt, till exempel för att "det kan vara bra att
ha".
En sanktionsavgift kan utdömas vid brott mot förordningen. Det är
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Vid brott mot dataskyddsförordningen eller datalagen kan även den eller de
drabbade begära skadestånd/ersättning.
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3 Barnperspektivet
I 1 kap 2 § SoL stadgas att ”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt
beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser
för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje
människa under 18 år.”
I handläggning av ärende som rör barn är det av särskilt vikt att ha ett
barnperspektiv. Barnperspektivet i handläggningen innefattar:


Att i samarbete med föräldrarna uppmärksamma barnets behov och situation
med tydlig koppling till föräldrarnas eventuella funktionshinder alternativt
psykiska mående.



Att vid behov och i samråd med föräldrarna göra hembesök för att bedöma
vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov (avser
utredning enligt 11 kapitlet 1 § SoL).



Att vid behov och i samråd med föräldrarna tala med barnet alternativt
observera barnet, med beaktande av dess ålder och mognad, för att bedöma
vilket bistånd familjen behöver med hänsyn till barnets behov.



Att bedöma vad som är barnets bästa utifrån en helhetsbedömning, med stöd
i lokala riktlinjer och policydokument, Barnkonventionen och med hjälp av de
kunskaper som finns om barn och barns behov.



Att bevaka barns behov inom särskilt viktiga områden som till exempel
boende, umgänge med föräldrar, hälsa och fritidsaktiviteter.



Att dokumentera hur barnets behov beaktats, vilka eventuella överväganden
som gjorts och hur detta påverkat beslutet. Detta gäller såväl vid negativa
som positiva beslut.

3.1 Barns rätt att komma till tals
Barns rätt att komma till tals i mål och ärenden regleras bland annat i
Barnkonventionen. Bakgrunden är bl.a. artikel 12 i barnkonventionen som stadgar
att barnet ska ha rätt att uttrycka sin mening i frågor som berör det och att
barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.
Barn har rätt till en särskild ställföreträdare i mål och ärenden enligt LVU. Barn
som fyllt 15 år har partsställning i mål och ärenden enligt SoL och LVU som rör
barnet. Det innebär bl.a. att ett barn över 15 år kan överklaga ett beslut om vård
enligt LVU. Är barnet däremot under 15 år har det ingen möjlighet att själv föra
sin talan. Den som förordnats som barnets offentliga biträde enligt
rättshjälpslagen för ett barn som inte fyllt 15 år kommer också att vara den unges
ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. Det innebär att
det offentliga biträdet kan föra barnets talan och överklaga beslut om vård.
I 11 kap. 10 § första stycket SoL finns en bestämmelse om barnets rätt att
framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Syftet är att tydliggöra barnets rätt
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att komma till tals. Barnet kan framföra sina åsikter på olika sätt; det kan ske
muntligt, skriftligt eller på något annat sätt. Vidare kan barnet framföra sina
åsikter direkt eller genom en företrädare. Barnet ska dock aldrig vara skyldigt att
framföra sina åsikter, utan bara ges möjlighet att göra det. Barnets förmåga att
förstå det som han eller hon ska uttrycka sin åsikt om måste bedömas i varje
enskilt ärende och situationen och informationen anpassas utifrån det.
Om barnet inte kan, dvs. inte är i stånd att bilda egna åsikter, eller inte vill
framföra sina åsikter ska barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas på
annat sätt. Detta kan ske genom inhämtande av uppgifter från barnets närstående
eller någon annan företrädare för barnet. Vidare kan inställningen klarläggas
genom dokumentation av vad barnet tidigare har framfört.
Barn ska vidare ha rätt att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet oavsett om
socialnämnden anser att det tillför utredningen något. Det är inte möjligt att
underlåta att höra barnet med hänvisning till att detta inte skulle vara till nytta för
utredningen.

3.2 Utredningskontakter med barn
Socialtjänsten ska göra sitt yttersta för att komma till tals med de berörda barnen
för att få del av deras berättelse. För att underlätta detta behövs ett gott
samarbete och förtroende mellan barnets vårdnadshavare och socialtjänsten. I
anmälningssituationer är vårdnadshavare utsatta för en granskning och det är lätt
att de känner sig kränkta. Oavsett vad som framkommit i anmälan måste de
behandlas med både respekt och tydlighet.
Om det under en utredning enligt 11 kap. 1,2 §§ SoL (eller vid en utredning om
överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 7 eller 8 § FB) framkommer att en
vårdnadshavare inte vill att socialtjänsten ska prata med barnet kan socialtjänsten
enligt 11 kap. 10 § SoL tredje stycket ändå genomföra ett sådant samtal.
Vårdnadshavarens närvaro krävs inte vid samtalet. Vårdnadshavaren bör
informeras om samtalet innan det sker. Möjligheten att tala med barn utan
vårdnadshavares samtycke och närvaro ska användas restriktivt. Beslut och
beslutsmotivering att genomföra samtal utan vårdnadshavarens samtycke
och/eller närvaro ska dokumenteras.

3.3 Rätt att ta med sig någon till socialkontoret
Barn och unga har rätt att ha med sig någon i samband med
förhandsbedömningar, utredningar eller andra insatser. Socialtjänsten måste vara
lyhörd för att barn och ungdomar som besöker dem vill ha med sig någon som de
har förtroende för och även informera barnen och ungdomarna om denna
möjlighet.
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4 Barns juridiska ställning
Barn företräds av sin/a vårdnadshavare i t ex mål och ärenden enligt
föräldrabalken (FB) och Socialtjänstlagen (SoL). Barnet kan också höras inför
rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte tar
skada (6 kap 19 § FB). Barn som inte har vårdnadshavare i Sverige företräds av
god man eller särskild förordnad vårdnadshavare (SFV).

4.1 Barns rätt att komma till tals
Barn som fyllt 15 år har partsställning i mål och ärenden enligt SoL och LVU som
rör barnet. Det innebär bland annat att ett barn över 15 år själv kan överklaga ett
beslut. Är barnet under 15 år har det ingen möjlighet att själv föra sin talan. I de
rättsliga mål där barnet erhåller ett offentligt biträde ska denne föra barnets talan
samt överklaga beslut.
När det gäller mål om vårdnad, umgänge, adoption och namn har socialnämnden
ansvar för att bevaka att hänsyn tas till barnets vilja. Den som utreder frågor om
vårdnad, boende och umgänge ska försöka klarlägga barnets inställning och
redovisa den till domstol, alternativt väga in den i ställningstagandet till
godkännande av avtal mellan vårdnadshavarna.

4.2 Ungdomars rätt att själva söka bistånd
Ungdomar som fyllt 15 år har rätt att själva föra talan i mål eller ärenden enligt
SoL och LVU. Den unge kan under vissa förutsättningar själv ansöka om och få
bistånd även om vårdnadshavaren inte samtycker till insatsen. Bistånd i form av
placering utom det egna hemmet kan dock inte beslutas om vårdnadshavaren
motsätter sig det. Vård utan vårdnadshavarens samtycke förutsätter beslut enligt
LVU.
Bistånd i form av kontaktperson, stödsamtal eller liknande efter ansökan av
vårdnadshavare kan inte beviljas utan den unges samtycke.

4.3 Föräldrars rätt till insyn i socialnämndens uppgifter om
deras barn
Vårdnadshavare har som regel rätt att ta del av uppgifter som rör deras barn.
Eftersom vårdnadsrätten uttunnas med barnets stigande ålder, har
vårdnadshavaren inte alltid rätt att ta del av sekretesskyddade handlingar rörande
barnet. Barnet kan ha uppnått sådan ålder, att det kan anses ha berättigat
intresse av integritet gentemot föräldrarna. Då barnet har nått en viss mognad
och utveckling anses vårdnadshavaren inte längre kunna göra anspråk på att få
veta vad barnet har berättat för t ex en socialsekreterare. Det blir här fråga om en
bedömning där man måste fästa avgörande betydelse vid karaktären av den
sekretesskyddade uppgiften samt den mognadsnivå barnet uppnått.
Enligt 14 § LVU får social- och arbetsmarknadsnämndens individutskott besluta
om att den unges vistelseort inte får röjas för föräldern eller annan som har
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vårdnaden om den unge, om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med
vården eller omhändertagandet med stöd av LVU.
Sekretessen mellan en underårig och dennes vårdnadshavare är reglerad i
Offentlighet och sekretesslagen (12 kap. 3 § OSL).

5 Barns behov i centrum (BBIC)
BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och
ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och
uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens
regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen.
BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med
socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess
behov samt föräldrars förmåga att möta barnets behov. Det viktiga är att förstå
de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för
handläggningen och dokumentationen.
BBIC tillhandahåller ett dokumentationsstöd, vilket ska vara en hjälp och
underlätta handläggningen. Dokumentationsstödet ska anpassas till det enskilda
ärendet. Stödet är framtaget utifrån aktuell lagstiftning och föreskrifter för att öka
rättssäkerheten i handläggningen.

6 iRiSk (insatser och riskskyddsbedömningar för
våldsutsatta barn)
Regeringen initierade 2007 en särskild satsning på våldsutsatta kvinnor och barn.
Inom ramen för denna satsning har en forskargrupp varit involverade i studier
kring insatser för barn som bevittnat våld mot mamma samt utveckling av
bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Dessa studier har
finansierats av Socialstyrelsen. iRiSk (insatser och riskskyddsbedömningar för
våldsutsatta barn) är ett resultat och en fortsättning av denna satsning med
särskilt fokus på att höja riskbedömningars kvalitet.
iRiSk syftar till att införa strukturerade bedömningar i barnavårdsärenden där
barn varit utsatta för våld (barnmisshandel) eller bevittnat våld mellan närstående
vuxna. Forskargruppen har under ett flertal år utvecklat intervjuguider avsedda
för yngre barn, äldre barn och föräldrar. Intervjuerna täcker de områden som man
normalt sett behöver ha information om för att ta beslut om stöd eller andra
åtgärder i barnavårdsärenden. Intervjuerna är konstruerade så att barn får
möjlighet att göra sin röst hörd och berätta vad de varit med om. Även
vuxenintervjuerna har ett barnperspektiv i bemärkelsen att fokus ligger på
barnets situation och hur barnet påverkas av våldet och barnets upplevelse av
trygghet och säkerhet i relation till omsorgspersonerna.
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iRiSk-intervjuerna kompletterar instrument och metoder med delvis annorlunda
fokus (till exempel SARA, FREDA, SAVRY, Signs of Safety). iRiSk-intervjuerna är
halvstrukturerade och kompletteras med självsvarsformulär. Även psykisk hälsa
ingår som en viktig komponent. Materialet är kompatibelt med utrednings- och
dokumentationssystemet BBIC (Barns Behov i Centrum).

7 Handläggning och dokumentation
7.1 Social dokumentation
Handlingar som upprättas och gäller enskilda ska begränsas till att innehålla
uppgifter som bedöms vara tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga i
förhållande till vad saken gäller. Social dokumentation är en del av kvalitetssäkring
i verksamheten som enligt lag vara av god kvalitet. Social dokumentation kräver
ett gemensamt synsätt och det ligger till grund för personalens förhållningssätt
och arbetsmetod. Att dokumentera är att sätta ord på sitt arbete.
7.1.1 Personakt
Handlingar ska hållas samman i en personakt. En personakt ska avse endast en
person. Personakten ska innehålla namn, personnummer och andra
kontaktuppgifter till den enskilde. Om den enskilde saknar svenskt personnummer
ska personakten istället innehålla födelsedata, samordningsnummer eller andra
uppgifter om den enskilde. Personakten ska innehålla uppgifter om behov av tolk,
behov av kommunikationsstöd, god man, förvaltare samt om det finns skyddade
personuppgifter genom sekretessmarkering i folkbokföringen. Personakten ska
innehålla en upprättad journal. Anteckningarna ska hållas ordnade så att det går
att följa och granska handläggningen av ärendet. De ska vara strukturerade och
tydligt utformade. Av handlingarna ska det framgå vad som är faktiska
omständigheter och händelser av betydelse och vad som är bedömningar.
Dokumentation av händelser av betydelse ska även innehålla uppgifter om när
händelsen har inträffat samt varifrån uppgifterna kommer, vem (namn, befattning
eller titel) som har upprättat den och när den gjordes (år, månad, dag). Åtgärder i
ett ärende ska fortlöpande och utan oskäligt dröjsmål dokumenteras i journalen.
7.1.2 Dokumentation
Dokumentation av barnsamtal, samtal med vårdnadshavare, möten,
telefonsamtal, hembesök och elektroniska meddelanden m.m. ska göras i
journalanteckningarna. Dokumentation av en ansökan, begäran eller anmälan ska
innehålla uppgifter om vad saker gäller, vem eller vilka som uppgifterna avser,
vem som har lämnat uppgifterna såvida de inte har lämnats anonymt, när och hur
uppgifterna har lämnats och namn och befattning på den som tagit emot
uppgifterna. Om den enskilde lämnar samtycke till att nämnden får kontakta
andra myndigheter eller personer ska det dokumenteras. Om den enskilde
återkallar sitt samtycke ska detta dokumenteras.
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Av dokumentation ska framgå hur den enskilde uppfattar sina behov, om det
använts standardiserade bedömningsmetoder i utredningen och i så fall vilka,
vilken bedömning som nämnden gjort av den enskildes behov och vilka faktiska
omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens
bedömning. Av dokumentation ska det också framgå om och i så fall när och på
vilket sätt beslutsunderlaget eller andra uppgifter har kommunicerats. Det ska
framgå vilka synpunkter den enskilde har fört fram till nämnden. Dokumentation
av ett beslut ska innehålla uppgifter om vem eller vilka beslutet avser, vad som
har beslutats, vilket lagrum som ligger till grund för beslutet, vilka skäl som ligger
till grund för beslutet, beslutsdatum och vilken nämnd eller person (namn och
befattning eller titel) som har fattat beslutet. Dokumentationen ska även
innehålla vad den enskildes ansökan eller begäran avser, vilka insatser som har
beviljats eller avslagits helt eller delvis och om beslutet är tidsbegränsat eller
förenat med något annat förbehåll. Det ska framgå om beslutet går att överklaga,
hur det går till samt att nämnden kan vara behjälplig med en överklagan. Det ska
framgå om den enskilde överklagat beslutet, om beslutet har omprövats samt om
det har skickats ett överklagande vidare till förvaltningsrätten. Av dokumentation
ska det framgå när förvaltningsrätten har avgjort målet och när avgörandet har
vunnit laga kraft.
Åtgärder som vidtas av förvaltningen för att följa upp insatsen ska dokumenteras.
Av dokumentationen bör framgå när och på vilket sätt insatsen har följts upp, hur
den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål, om det
har använt standardiserade bedömningsmetoder och i så fall vilka, vilken
bedömning som har gjorts om insatsens genomförande av beslutet, vilken
bedömning som har gjorts av den enskildes situation och om några av åtgärderna
har identifierats genom uppföljningen. Om behoven hos den enskilde förändras
på ett sätt som gör att det bedöms att den beslutade insatsen inte längre svarar
mot den enskildes behov, ska detta dokumenteras. Det ska framgå vilka åtgärder
som vidtagits för att anpassa insatsen till den enskildes behov. Avslutande av
insatser ska det framgå när och av vilka skäl insatsen har avslutats, om målen är
uppnådda eller om insatsen avslutats på egen begäran av den enskilde.

7.2 Handläggningsregler
I förvaltningslagen finns regler för kommunens myndighetsutövning. Under
utredningstiden ska allt som är av vikt för ärendet dokumenteras. Före ett beslut
ska innehållet i utredningen kommuniceras med den enskilde. Har den enskilde
avvikande uppfattning om sakförhållanden ska detta anges. I utredningen ska
fakta och bedömning vara tydligt åtskilda. Såväl gynnande beslut som avslag ska
motiveras och delges den enskilde. Vid avslagsbeslut ska beslutet delgivas med
besvärshänvisning.
Bestämmelser om ärendehandläggning inom socialtjänsten anges i 11 kap SoL.
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad
som genom anmälan, ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens
kännedom och som kan föranleda någon åtgärd.
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Ett ärende inleds med en anmälan eller ansökan. Ärendet kan ha aktualiserats
genom en anmälan från till exempel skola, anhörig, privatperson, sjukvård eller
genom iakttagelser i kommunens egen verksamhet.

7.3 Tolk
För att säkerställa det ömsesidiga informationsutbytet tillhandahåller
förvaltningen tolk vid behov. Kommunen har avtal med tolkservice vars service
används vid behov av tolk. Vid muntlig delgivning av beslut ska tolk alltid
tillhandahållas för att säkerställa att den enskilde kan tillgodogöra sig den
information som lämnas. Barn under 18 år ska inte användas som tolk.

7.4 ”Hjälp oss att bli bättre” – Synpunkter och
klagomålshantering
Den anställde ska informera den enskilde om rutiner för synpunkter och
klagomålshantering. Synpunkter och klagomålshanteringen kan gälla insatsens
utförande eller ärendets formella handläggning. Rapportering av synpunkter och
klagomål sker enligt Social- och arbetsmarknadsnämndens instruktion och ska
diarieföras. Registratorn förvarar originalet av blanketten med synpunkter efter att
ärendet är avslutat.

7.5 Ärendegången
7.5.1 Utredningsskyldighet
Socialtjänsten har enligt SoL en ovillkorlig skyldighet att utreda misstänkta
missförhållanden. Med utredning avses den aktivitet hos socialtjänsten som syftar
till att få fram ett allsidigt och tillförlitligt underlag för beslutet. Beslut om bistånd
enligt SoL eller vård enligt LVU är avsedda att undanröja sådana förhållanden som
kan vara skadliga för barnen och utgöra hinder för deras optimala utveckling.
Varje utredning som avser barn under 18 år ska dokumenteras i BBiC-formulär
och avslutas med ett skriftligt beslutsunderlag med beslut alternativt förslag till
beslut.
De som berörs av utredningen ska ha tydlig information om varför utredning
inletts; vem som svarar för utredningen och om hur beslut sedan fattas. Den
muntliga informationen bör kompletteras med skriftlig information om vad en
barn- och ungdomsutredning innebär, vilka lagregler som gäller, förmodad
utredningstid och om hur information inhämtas. De berörda ska också informeras
om sina rättigheter enligt SoL och förvaltningslagen (FL), samt vart eventuella
klagomål riktas. Både vårdnadshavare och barn ska fortlöpande under
utredningens gång informeras om vilka bedömningar utredaren efterhand gör.
7.5.2 Tidsfrister
Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Längsta tillåtna utredningstid rörande
målgruppen underåriga är i SoL lagfäst till fyra månader vilket i Hallsbergs
kommun är ett riktmärke också för övriga målgrupper.
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Om angiven utredningstid inte är tillräcklig i ett enskilt fall ska vid den angivna
tidpunkten särskilt beslut fattas om utredningen fortsätter. Skälen för förlängning
ska då anges i beslutet som beslutas enligt gällande delegationsordning.
Inkommen information om barn och unga upp till 18 år ska alltid föranleda
kontakt med vårdnadshavaren och barnet/den unge inom fjorton dagar.
Familjehemsplacerade barn och ungdomar ska besökas regelbundet och minst två
gånger per år. Övervägande av vård/social situation ska ske minst en gång per
halvår för samtliga insatser gentemot underåriga.
7.5.3 Beslutsnivåer/delegation
Socialnämndens beslutsordning regleras i av nämnden antagen
delegationsförteckning.
7.5.4 Ansökan/Anmälan
Inkommande information
En förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ingripa till barns skydd eller
utreda deras behov av stöd och behandling i övrigt är att socialtjänsten får
vetskap om förhållanden som kan innebära en risk för ogynnsam utveckling.
Kännedom om missförhållanden erhålls dels genom socialtjänstens egen
verksamhet, dels genom enskilda, dels genom andra myndigheter och
organisationer.
Under kontorstid föreligger beredskap att ta emot anmälningar och ansökningar.
Hänvisning till socialjouren ges efter arbetstidens slut.
Anmälningsplikt
Utredningsansvaret ligger hos individ- och familjeomsorgen (IFO). Anställd inom
verksamhet som berör barn och unga samt anställda inom kriminalvård;
socialtjänst eller hälso- och sjukvård har en ovillkorlig skyldighet att till IFO
omgående överlämna information om frågor som kan innebära att förvaltningen
behöver ingripa till ett barns skydd. Underlåtenhet att överlämna information kan
komma att bedömas enligt reglerna för tjänstefel (brottsbalken BrB 20 kap. 1 §).
Informationens form
Några formkrav på informationen i anmälan finns inte. Informationen kan ges
muntligt eller skriftligt. Huvudregeln är att anmälan från myndighet ska vara
skriftlig om situationen inte är att betrakta som akut. Allmänheten ska däremot
inte avkrävas en skriftlig rapport. Däremot ska den som mottagit informationen
alltid skriva ned denna.
Den som tar kontakt vill ibland inte lämna information med uppgivande av
barnets identitet utan önskar samråda med socialtjänsten om oroande
förhållanden och om socialtjänstens syn på situationen. Företrädaren för
förvaltningen har i samrådsförfarandet möjlighet att klargöra socialtjänstens
uppgift, möjligheter och begränsningar och kan härigenom stärka förtroendet för
socialtjänsten. Om socialtjänstens företrädare bedömer att beskrivna
förhållanden innebär en allvarlig risk för barnet ska han eller hon uppmana den
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som tagit kontakt att röja barnets identitet. Om anmälaren röjt barnets identitet
och beskrivit allvarliga förhållanden som bedöms föranleda vara i behov av
utredning ska detta omedelbart ske i enlighet med gällande delegationsordning.
Sekretesskydd för anmälare
Huvudregeln är att uppgift om uppgiftslämnares identitet inte får hemlighållas för
den peson som berörs av dem. Genom en bestämmelse i OSL ges möjlighet till
anonymitetsskydd inom socialtjänsten för anmälan eller annan utsaga av enskild
under vissa förutsättningar. Sekretesskyddet gäller endast för enskilda personer
och inte för offentliga funktionärer.
Dokumentation av anmälan
Inkommen information ska bedömas utifrån frågan om utredning ska inledas eller
ej. Om utredning inleds förvaras handlingen i personakt som upprättas av den
anställde. Till akten ska även checklista som avser skyddsbedömning och
förhandsbedömning tillföras. Om utredning och tidigare personakt saknas
diarieförs handlingen i kronologiska pärmen med angivande av beslutsfattare,
beslutsdatum och beslutsmotivering samt förvaras på betryggande sätt. Den
enskilde ska som regel informeras om innehållet i anmälan.
7.5.5 Dokumentation
Vad som kommer fram under utredningen dokumenteras fortlöpande i ärendets
journalanteckningar. De uppgifter som kommit fram under utredningen och som
är relevanta för det beslut som ska fattas dokumenteras i ett beslutsunderlag. I de
fall utredningen inte resulterar i förslag till bistånd ska beslut om detta och
motiven därför dokumenteras innan utredningen avslutas.
7.5.6 Förhandsbedömning
Förhandsbedömning kallas det moment som ligger mellan
informationsmottagandet och ställningstagandet till behov av utredning. Varje
inkommen information granskas för bedömning; t ex om socialtjänsten är rätt
instans; om uppgifterna som lämnats är uppenbart felaktiga och om
informationen kräver omedelbara åtgärder från socialtjänsten (omedelbar
skyddsbedömning som ska göras skyndsamt och inom ett dygn).
I förhandsbedömningen får inga utredningskontakter tas med personer i familjens
privata eller professionella nätverk. Inga nya uppgifter får inhämtas, möjligen kan
kontakt med informatören behöva tas för att förtydliga de uppgifter som redan
lämnats. Rättssäkerheten för den enskilde kräver att förhandsbedömningen inte
drar ut på tiden, förhandsbedömningen ska slutföras inom 14 dagar.
Återkoppling till anmälare som har gjort anmälan i sin yrkesutövning ska
återkopplas genom bekräftelse på mottagen anmälan. Återkoppling ska även ske
till anmälare som har gjort anmälan i sin yrkesutövning avseende om utredning
har inletts eller ej. Checklistor har skapats och ska användas vid skyddsbedömning
och utredning.
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7.5.7 Utredning och behovsbedömning
Utredningar inom socialtjänsten utförs med stöd av 11 kap 1 § SoL. Där anges att
socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning när något genom ansökan eller
annat sätt kommer till vår kännedom som kan föranleda någon åtgärd av
nämnden. Syftet med utredningen är att få fram ett allsidigt underlag för beslut
att avslå eller bevilja en ansökan, att vidta åtgärder. När utredningen gäller en
underårig kan socialtjänsten inleda utredning utan vårdnadshavares eller den
unges samtycke. Om socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs stöd eller
skydd har socialtjänsten rätt att konsultera sakkunniga och ta de kontakter som
behövs för utredningen och utredningen bedrivs då enligt 11 kap 2 § SoL efter
beslut av enhetschef. I 11 kap 1 § SoL anges också att utredningen inte får utsätta
någon för onödig skada eller olägenhet och att den ska vara slutförd inom fyra
månader.
Beslut om utredning
Beslutsnivåer rörande beslut om inledande av utredning alternativ att inte inleda
utredning framgår av socialnämndens delegationsförteckning. Beslut ska alltid
motiveras och motiveringen ska dokumenteras, likaså när och vem beslutet har
fattats av.
Oavsett utredningens karaktär sker den i enlighet med 11 kap 1 § SoL och är
underkastad gällande lagregler om handläggning och dokumentation vid
myndighetsutövning. I 11 kap 1 § SoL regleras socialtjänstens befogenheter och
skyldigheter när det gäller utredning av barns förhållanden.
Inför inledande av utredning är det av största vikt att ta reda på vem/vilka som
har vårdnaden om barnet. Vårdnadshavare ska därför underrättas muntligt och
skriftligt om att utredning inleds. Det får aldrig råda minsta tveksamhet hos de
berörda om vilken aktivitet som pågår - rådgivning, utredning eller s.k. faktiskt
handlande, dvs. verkställighet av ett beslut om stöd, vård eller behandling.
Utredningsplan
1:e socialsekreterare fördelar utredningen till ansvarig handläggare som sedan
upprättar en utredningsplan i avsett BBIC dokument och diskuteras på
behandlingsgrupp. De berörda ska göras delaktiga vid planeringen av utredningen.
Barnet och vårdnadshavare ska ha informeras om att utredning inletts samt vilka
kontakter som behöver tas och i vilken ordning. Utredningens frågeställningar ska
tydligt framgå och det är också de som styr vad som ska fokuseras på i
utredningen (den röda tråden). Utredningssamtal ska bokas och nedtecknas på
utredningsplanen.
Beslut om förlängd utredningstid
Beslut om förlängd utredningstid ska fattas vid behov av områdeschef men
användas restriktivt. Avsikten med korta utredningstider är dels att stärka den
enskildes rättssäkerhet och dels att minska osäkerheten i förhållande till
socialtjänsten. Ett exempel på skäl till förlängning som anges i förarbetena till
lagen är då en barnpsykiatrisk utredning eller en polisutredning i fall av sexuellt
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övergrepp mot barn inte kan slutföras inom föreskriven tid eller då nya uppgifter
inkommit i slutskedet av utredningstiden. Bedömning ska då alltid göras i samråd
med 1:e socialsekreterare om huruvida ny utredning ska inledas eller ej.
Utredningen
Socialtjänsten bedömer hur utredningen ska genomföras och därmed vilka
kontakter som behöver tas. Även om det ankommer på socialtjänsten att driva
utredningsarbetet så ska det så långt det är möjligt genomföras med metoder
som kan förstås och accepteras av de som berörs av utredningen.
Informationsbroschyr om vad en utredning hos socialtjänsten innebär ska alltid
lämnas ut både till barn och vårdnadshavare.
I utredningsarbetet är socialtjänsten beroende av medverkan från andra
myndigheter och från enskilda. Utredaren måste tydligt klargöra socialnämndens
utredningsskyldighet, hur lämnade uppgifter kommer att användas, tänkbara
konsekvenser för uppgiftslämnaren samt skyldighet för myndigheter att lämna
uppgifter av betydelse för utredningen.
I utredningens analys och bedömning ska utredningens frågeställningar nedskrivas
och besvaras. Risk och skyddsfaktorer ska tydligt framgå. Inga nya uppgifter ska
framkomma i analys och bedömning.
Hälsoundersökning
Vid placering vård utanför eget hem ska alltid begäran om hälsoundersökning
snarast ske enligt rutin i ”Överenskommelse Hälso- och tandhälsoundersökning i
samband med att barn och unga placeras utanför det egna hemmet samt
placerade barns hälsa under placeringstiden”.
7.5.8 Kommunicering
När utredningen är sammanställd ska den kommuniceras, d.v.s. att den sökande
ska underrättas om uppgifter som tillförts utredningen av någon annan än den
enskilde. Denne kan också lämna synpunkter/kommentarer på uppgifterna som
finns i utredningen. Dessa skrivs in även i journalanteckningarna.
7.5.9 Beslut
Ett beslut kan vara gynnande i sin helhet, ett delvis avslag eller ett helt avslag.
Beslutet ska alltid formuleras på ett enkelt sätt så att den enskilde kan förstå
innebörden av beslutet. I beslutet ska det alltid framgå:


Vid ansökan, vad den avser



Vem beslutet avser



Vad som har beviljats, insats och frekvens, och vad som avslagits eller avvisats



Tidsbegränsning av beslut i enlighet med riktlinjerna



På vilka lagliga grunder som beslutet fattats



Handläggarens underskrift och titel samt datum när beslutet fattats
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7.5.10 Insats
Vårdplan
När beslut om insats fattats så ska en vårdplan upprättas. Den upprättas som
särskilt dokument, enligt BBIC. Vårdplanen ska ligga till grund för
vårdnadshavarens och den unges om denne fyllt 15 år ställningstagande till
eventuellt samtycke. Vårdplanen måste kunna förstås i alla sina delar av dem den
berör. Vårdnadshavaren och den unge ska underteckna planen så att det klart
framgår att de tagit del av den och huruvida de samtyckt till den eller inte.
Samtycket avser endast vårdplanen, inte övrigt dokumenterat utredningsmaterial.
Vårdens syfte: bedömt omvårdnads- och behandlingsbehov hos barnet som ska
tillgodoses under tiden för insatsen.
Val av vårdform: klargörande av på vilket sätt den valda vårdformen svarar mot
barnets behov. Om ett konkret förslag på exempelvis familjehem respektive hem
för vård eller boende föreligger vid planens upprättande beskrivs hur
familjehemmet respektive institutionen ska motsvara syftet med vården.
Kontakt mellan barn och föräldrar under
familjehemsplacering/institutionsplacering: i vårdplanen anges på vilket sätt
barn och föräldrar ska upprätthålla kontakten under insatsen. Eftersom
återförening ska eftersträvas vid placering är umgänget av största vikt.
Umgängesfrekvens och formerna för umgänge överenskoms i samråd mellan
socialtjänst, familjehem/HVB-hem, föräldrar och barn. I vissa fall kan en särskild,
detaljerad umgängesplan behöva upprättas vid sidan av vårdplanen. Barnet kan
ha behov av umgänge även med andra betydelsefulla personer. Även detta ska
skrivas in i vårdplanen.
Villkor för vårdens upphörande: villkoren kopplas till syftet med vården. Vilka
minimikrav på förändring måste ställas för att barnet eller den unge ska komma
hem? Hur stabila ska förändringarna vara för att vården ska kunna upphöra?
Villkoren ska alltid fokuseras på barnets behov och utveckling. Om vården är
föranledd av föräldrarnas vård- och behandlingsbehov bör särskild arbetsplan för
de insatserna upprättas.
Placeringens längd: både barn och föräldrar bör genom vårdplanen få en
uppfattning om hur lång tid socialtjänsten bedömer att insatsen kan gälla. Någon
tidpunkt kan dock inte alltid anges. Vårdens upphörande är beroende av de
resultat som uppnås.
Uppföljning: vid vård utom hemmet regleras uppföljningstiden i lag. Övervägande
respektive omprövning av vårdbehovet ska ske minst en gång var sjätte månad.
Underskrift: vårdplanen dateras och undertecknas av utredare samt
vårdnadshavare och den unge, om denne fyllt 15 år. Huruvida de samtyckt till
planen ska klart framgå.
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Uppdrag till utförare vid öppenvårdsinsats
Om bedömning har gjort att barnet/familjen har behov av öppenvårdsinsats ska
uppdrag till utförare upprättas. Uppdraget ska ha samma innehåll som
vårdplanen.
Genomförandeplan
Om utredningen visar behov av insatser av stödjande eller behandlande karaktär
upprättar handläggaren förslag till genomförandeplan. Om ärendet rör syskon ska
en plan för varje barn upprättas. Den ska omfatta en beskrivning av behov, vad
som ska göras, i vilken ordning och vid vilken tidpunkt. Vidare ska den klargöra
ansvarsfördelningen mellan olika handläggare/enheter inom och utom den egna
förvaltningen. De förväntade effekterna av insatserna ska anges. Om möjligt ska
planen beskriva tydliga och konkreta mätbara delmål, som är möjliga att vid en
uppföljning var för sig värderas. Delmål för t ex ekonomi, relationer, bostad, hälsa
och nätverk kan uppställas. I planen anges när uppföljning ska ske. Förslag till
genomförandeplan upprättas av handläggare i samråd med 1:e socialsekreterare.
Vårdkostnader
Barnets föräldrar har skyldighet att efter förmåga bidra till samhällets
vårdkostnader för barnet. När beslut om vård utom hemmet fattas ska därför
handläggare utreda om föräldrarna kan bidra till barnets försörjning.
Överflyttning av vårdnad
Övervägandet innebär att socialtjänsten särskilt ska överväga om det finns skäl att
ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB. Detta ska övervägas
om barnet fått en sådan trygghet och tillhörighet i hemmet att det uppfattar det
som sitt eget och att det är till barnets bästa att rådande förhållande får bestå.
Övervägandet ska ske senast då barnet har varit placerad i tre år i samma
familjehem. Om social -och arbetsmarknadsnämndens individutskott finner att en
överflyttning av vårdnaden är till barnets bästa så ska detta ansökas om hos
tingsrätten.
7.5.11 Uppföljning av beviljade insatser
Handläggaren ska kontinuerligt göra uppföljning av beviljade beslut, för att utröna
om den enskildes behov har förändrats och om beslutet bör omprövas.
Socialsekreteraren har ansvar för att följa upp hur beviljade insatser utförs och att
dessa tillgodoser den enskildes behov. Ett viktigt redskap för uppföljningen är den
genomförandeplan som upprättats. Efter uppföljning fattas beslut av 1:e
socialsekreterare om insatsen ska fortsätta eller ej. Uppföljning av beviljade
öppenvårdsinsatser ska följas upp minst var tredje månad eller vid behov.
7.5.12 Ej verkställda beslut
Nämnden bör verkställa besluten omgående. Ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen rapporteras via Social- och arbetsmarknadsnämnden till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I vissa fall kan Förvaltningsrätten utdöma
sanktionsavgift då beslutet ej har verkställts inom tre månader efter att beslutet
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fattats. Utifrån detta är det viktigt att det framgår i journal att försök till att
verkställa beslut har gjorts kontinuerligt samt hur.

7.6 Ansökan om vård enligt LVU (se även SOSFS 1997:15 (S)
allmänna råd)
Då ett barn eller ungdom har vårdnadshavare som av någon anledning inte kan ge
den unge den omsorg som denne behöver, eller om den unge skadar sig själv
genom exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan det blir aktuellt med ett
omhändertagande enligt lagen om vård av unga, även kallad LVU. När en ansökan
om vård med stöd av LVU övervägs ska socialsekreterare snarast meddela
förvaltningsrätten om behov av offentligt biträde för parterna.
Ett omhändertagande enligt LVU innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över
den unge begränsas. För att ett omhändertagande ska kunna ske krävs det att
missförhållandena gör att det finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller
utveckling skadas, samt att vård inte kan ges på frivillig väg eftersom
vårdnadshavare eller den unge själv inte samtycker därtill.
När samtycke inte lämnas till föreslagen vårdplan och där social -och
arbetsmarknadsnämndens individutskott finner att kriterierna för ingripande med
stöd av LVU är uppfyllda ska ansökan om vård enligt LVU inges till
förvaltningsrätten. Av 4 § LVU framgår att ansökan ska innehålla en redogörelse
för den unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge
behöver beredas vård, tidigare vidtagna åtgärder och den vård som social -och
arbetsmarknadsnämndens individutskott avser att anordna. Om nämnden
beslutat om läkarundersökning med stöd av 32 § bör läkarintyg bifogas (se
Överenskommelse hälsoundersökning).
7.6.1 Omedelbart omhändertagande
Beslut om omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU kan fattas av social
-och arbetsmarknadsnämndens individutskotts ordförande. Detta om nämndens
utredning och beslut inte kan avvaktas och bedömning görs att barnet har
påtagligt behov av omedelbart skydd med stöd av nämnden. Beslutet om
omedelbart omhändertagande ska underställas till förvaltningsrätten inom en
vecka. Vid omedelbart omhändertagande ska utredningen sammanställas och
kommuniceras inom tre veckor. Beslut avseende ansökan eller ej ska fattas av
social -och arbetsmarknadsnämndens individutskott inom fyra veckor och skickas
via säker e-post till förvaltningsrätten av socialsekreteraren. Parterna har rätt att
närvara vid social -och arbetsmarknadsnämndens individutskotts sammanträde.

7.7 Vård utanför eget hem
På socialtjänsten ankommer att noga följa vården och tillse att den bedrivs i
enlighet med upprättad vårdplan. Socialnämnden ska vid vård enl. 4 kap 1 § SoL
samt 2 § LVU minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande
behövs. I fråga om vård enligt 3 § LVU ska nämnden ompröva vårdbehovet minst
var sjätte månad.
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Övervägandet är inget beslut i förvaltningsrättslig mening. Det finns således inga
krav på att delge den enskilde handlingarna som upprättas men eftersom
underlaget för övervägandet förutsätter kontakt såväl med den unge som med
vårdnadshavaren är det självklart att de underrättas om socialtjänstens
bedömning. Det skriftliga underlaget för nämndens övervägande bör innehålla en
beskrivning av hur vården bedrivits; hur barnets och föräldrarnas förhållanden
utvecklats; vilken inställning barnet respektive föräldrarna har till fortsatt vård och
vilket eventuellt vårdbehov som återstår. En viktig uppgift är slutligen hur
kontakten mellan barn och föräldrar kunnat upprätthållas. Dokumentet avslutas
med motivering för fortsatt vård och om så är påkallat, revidering av gällande
genomförandeplan under förutsättning dock att vårdnadshavaren/den unge
godkänt förändringen. Social -och arbetsmarknadsnämndens individutskott
beslutar att lägga övervägandet till handlingarna alternativt att uppdra åt
förvaltningen att utreda förutsättningarna för upphörande av vård.
Vid omprövning av vård enl. 3 § LVU (beteendefallen) utgör omprövningen ett
förvaltningsrättsligt ärende varför reglerna om partsinsyn; besvärsrätt och
närvarorätt inträder. Beslut efter social -och arbetsmarknadsnämndens
individutskotts sammanträde skickas av socialsekreteraren till parterna.
7.7.1 Upphörande av vård
Vård utanför eget hem ska avslutas så snart den inte längre behövs. Om den unge
under vårdtiden fyller 18 år ska nytt beslut fattas efter egen ansökan eftersom
tidigare beslut grundats på vårdnadshavares ställningstagande och den unges
situation som omyndig.
Vid begäran från vårdnadshavare eller den unge om upphörande av vård enligt
SoL ska socialtjänsten bedöma huruvida syftet i vårdplanen uppnåtts och om så
inte är fallet, pröva om skäl föreligger för ingripande enligt LVU eller för beslut om
flyttningsförbud föreligger. Ny utredning ska då inledas.
Vid begäran från vårdnadshavare eller den unge om upphörande av vård enligt
LVU föranleder detta ovillkorligen att utredning inleds.

7.8 Unga lagöverträdare
Socialtjänsten ska omedelbart underrättas om ett barn under 18 år är skäligen
misstänkt för ett brott som kan ge fängelse. Om misstankar kvarstår efter förhör
med ett barn under 15 år ska socialtjänsten få ta del av förhörsprotokollet och
vidtagna åtgärder (6, 7, 34§ LUL).
På begäran ska socialtjänsten lämna yttrande, om ett barn under 18 år skäligen är
misstänkt för ett brott eller har erkänt. Yttrande ska begäras av åklagaren innan
beslut tas i åtalsfrågan (11§ LUL).
7.8.1 Yttrande
Innan beslut fattas i åtalsfrågan ska åklagaren, om den misstänkte var under 18 år
när det misstänkta brottet begicks, begära yttrande från socialnämnden. Om den
åtalande är under 21 år kan motsvarande yttrande begäras av domstolen.
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Yttrandet ska innefatta en social redogörelse för den unges personliga utveckling
och förhållanden i övrigt. Yttrande tillmäts avgörande betydelse vid domstolens
prövning bl.a. av om planerade insatser är tillräckligt ingripande i förhållande till
det misstänkta brottets allvar. Domstolen väger även in den unges tidigare
brottslighet. Nämndens yttrande ska därför vara utförligt och konkret samt
innehålla bedömning av särskilt vårdbehov.
7.8.2 Åtalsunderlåtelse
Om åklagaren beslutar om åtalsunderlåtelse ska, förutom den unge själv och
vårdnadshavaren även socialnämnden underrättas. Åklagaren ska arrangera ett
personligt sammanträffande inom två veckor efter beslutet. En representant från
socialtjänstens kan närvara för att kunna bedöma eventuella behov av insatser
från socialtjänstens sida.
7.8.3 Socialnämndens skyldighet att underrätta åklagaren
Socialtjänsten har skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten om den vård
eller de insatser som redovisas i vårdplanen inte kommer till stånd. Samma
skyldighet föreligger när den unge har överlämnats till vård inom socialtjänsten
(31:1 2 st 2p. BrB). Underrättelsen ska vara skriftlig.
7.8.4 Ungdomstjänst
Domstolen kan besluta om föreskrift att den unge ska delta i ungdomstjänst 20 till
100 timmar. Kommunerna har inte ålagts något formellt krav att anordna
ungdomstjänst (i Hallsbergs kommun är AMI behjälpliga med detta). Så snart den
unge ålagts ungdomstjänst ska socialsekreteraren upprätta en plan över hur
ungdomstjänsten ska utformas. Om arbetsplanen inte följs ska socialtjänsten
underrätta åklagarmyndigheten. Arbetsplanen ska innehålla uppgifter om vart
arbetet ska utföras, arbetstider, det lägsta och det högsta antalet timmar som ska
utföras varje vecka/månad samt om det finns några övriga villkor.
7.8.5 Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU)
Det finns inget hinder för att parallellt tillämpa både brottsbalken och LVU.
Genom tillägg i 3 § LVU finns det möjlighet att vid tiden för den slutna vårdens
upphörande att besluta om vård enligt LVU utan krav på aktuellt missbruk eller
andra riskbeteende (se 7.6).

7.9 Besvärsmöjligheter
Beslut som går den enskilde emot kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vid
beslut vilka kan överklagas med förvaltningsbesvär ska alltid skriftlig
besvärshänvisning lämnas till den som har rätt att överklaga, det vill säga den
enskilde eller i förekommande fall god man/förvaltare.
7.9.1 Tillvägagångssätt vid överklagan
Den enskilde och/eller dennes ombud ska alltid informeras om möjligheten att
överklaga avslagsbeslut enligt förvaltningslagen. I beslutet ska det finnas
information om hur den enskilde kan överklaga beslutet, och när en eventuell
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överklagan senast ska inkomma till social- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Delgivningen ska innehålla utredning, behovsbedömning och samtliga handlingar
som utgör grund för beslutet. Beslut kan överklagas både avseende insats och
omfattning. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagan anges vilket beslut som
överklagas och vilken ändring som önskas. Vid behov ska socialsekreteraren hjälpa
den enskilde med överklagan. Det är den enskilde själv eller dennes ombud som
står för innehållet och som undertecknar överklagan.
Överklagandet ska ställas till förvaltningsrätten men lämnas till Social- och
arbetsmarknadsnämnden och ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från
den dag sökanden fick del av beslutet. Den socialsekreterare som fattat det
överklagade beslutet ska göra en skyndsam prövning om ärendet ska omprövas.
Ärendet kan även skickas vidare till Kammarrätten och högsta
Förvaltningsdomstolen.
Skäl till omprövning kan vara uppenbart fel eller att det i överklagan framförda
förhållanden var okända vid beslutsfattandet. Om ett nytt beslut fattas i enlighet
med överklagandet ska detta meddelas den enskilde och snarast verkställas. Om
det första beslutet kvarstår ska överklagandet skyndsamt, vidarebefordras till
Förvaltningsrätten, som får avgöra utgången i ärendet. Till överklagandet bifogas
handlingarna i målet, beslutet, utredningen samt ett yttrande.
7.9.2 Rättelse och omprövning av beslut
En myndighet får ändra ett uppenbart skrivfel, räknefel eller liknande fel i
beslutet. Detta gäller inte om myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet
till en högre instans eller om det i annat fall finns särskilda skäl mot att
myndigheten ändrar beslutet. När överklagan har inkommit till Social- och
arbetsmarknadsnämnden ska handläggaren omgående pröva om överklagan har
inkommit i rätt tid. Skulle överklagan innehålla nya uppgifter av sådant slag att en
omprövning med stöd av 38 § Förvaltningslagen bör göras måste följande punkter
vara uppfyllda:
•

Beslutet är uppenbart felaktigt

•

Ändringen kan ske snabbt och enkelt

•

Ändring är inte till nackdel för den enskilde

Om omprövningen inte medför ändringar av nämndens beslut ska överklagan
skickas skyndsamt, normalt inom en vecka, till Förvaltningsrätten.

8 Insatser
8.1 Öppenvård
Familjeteamet- är en kvalificerad öppenvårdsverksamhet som erbjuder
öppenvårdsbehandling till barn, ungdomar 0-18 år och deras familjer. Inom
verksamheten arbetar 4 familjebehandlare.
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Öppenvården arbetar med så kallade hemmaplanslösningar som är ett bistånd
som beviljats av socialtjänsten. Med hemmaplanslösningar avses behovsprövade
stödinsatser och behandlingsinsatser till barn och ungdomar. Dessa insatser kan
vara alternativ till placeringar med vård utanför eget hem. Öppenvården ansvarar
även för ungdomsprogram där ungdomar dömts till vård inom socialtjänsten. Alla
insatser ska vara väl förankrade hos de som ska ta emot biståndet och en tydlig
bedömning av mottagligheten ska finnas dokumenterad i utredningen. Familjer
kan till exempel erbjudas enskilda samtal eller familjesamtal, medling vid brott.
Alla uppdrag till familjeteamet ska ha mätbara mål som används vid uppföljning
av insatsen.
Råd och stödsamtal erbjuds även av familjeteamet i form av öppet intag med max
5 rådgivande samtal.
Stegens öppenvård erbjuder vård och behandling från 18 år vid missbruk och
beroende. Stegen tillhandahåller 12-stegsbehandling i grupp, KBT samt urinprov.
Stegen har öppet intag vid alkoholproblematik. Stegen har även anhörigstöd med
öppet intag och stödet kan ges både enskilt och i grupp.

8.2 Samarbetssamtal
Kommunen tillhandahåller samarbetssamtal till separerade föräldrar som önskar
stöd i att komma överens om gemensamma barns umgänge och boende.
Samarbetssamtal är inte ett beviljat bistånd utan en service som erbjuds till
bosatta i kommunen. Samarbetssamtal kan även ske genom dom i familjerättsliga
tvister.

8.3 Kontaktperson/kontaktfamilj
Efter utredning kan biståndet kontaktperson eller kontaktfamilj beviljas som ett
bistånd till barnet. Vid denna typ av bistånd ska det alltid samtidigt beviljas insats
hos kommunens öppenvård familjeteamet. Målet ska alltid vara att
vårdnadshavare på sikt ska kunna tillgodose barnets behov. Om barnet/den unge
tillhör personkrets LSS så ska familjen hänvisas till biståndshandläggare för
ansökan.

8.4 Familjehem/HVB
Om det i en utredning framkommer att barnet/den unge bör placeras utanför
eget hem så ska ärendet alltid föredras med arbetsledning och i
tjänstemannaberedning innan förslag till beslut skrivs. Vid förslag till beslut om
placering med vård utanför eget hem ska alltid övervägas särskilt om bistånd till
öppenvårdsinsats ska göras samtidigt. Detta för att underlätta och ge stöd så att
barnet snabbare kan flytta hem till vårdnadshavare. Alla beslut om placeringar
med vård utanför eget hem fattas av Social- och arbetsmarknadsnämndens
individutskott.
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9 Vistelse i annan kommun
9.1 Kommunens ansvar
I 2 kap 1 § SoL framgår det att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt
område, och att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd
och den hjälp som de behöver. Detta innebär dock ingen inskränkning i det ansvar
som vilar på andra huvudmän. Bestämmelser om ansvarsfördelningen mellan
kommuner, gällande frågan om stöd och hjälp enligt SoL, finns i 2 a kap. För den
enskilde som omfattas av Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med
flera, finns särskilda bestämmelser om bistånd i samma lag.

9.2 Placeringskommunens ansvar
En kommun ska behålla ansvaret för allt stöd och all hjälp som en enskild kan
behöva när en enskild till följd av ett beslut av en kommun vistas i en annan
kommun.

9.3 Vistelsekommunen
Vistelsebegreppet infördes med den grundläggande och praktiska avsikten att den
enskilde som vistas i kommunen och där får behov av akut bistånd, ska kunna få
stöd och hjälp av kommunen om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det
är således den kommun där den enskilde befinner sig när hjälpbehovet inträder
som har ansvaret för att den enskilde får den hjälp som han eller hon behöver.
Det är oftast den kommun där personen har sitt permanenta boende.
Vistelsebegreppet bör emellertid inte leda till att vistelsekommunen ska vidta alla
de åtgärder som kan behövas när den enskilde är bosatt i annan kommun,
(Kommittédirektiv, 2008:13).
Vistelsekommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får det stöd och
hjälp som behövs men ansvaret begränsas. Om det står klart att en annan
kommun är ansvarig kommun så är vistelsekommunens ansvar begränsat till
akuta situationer, Lag (2011:328). Akuta situationer är situationer som uppstår
oväntat och oförutsett. När en person inte är folkbokförd i Sverige har
vistelsekommunen biståndsansvaret för akuta insatser. (SKL cirkulärdatabas,
2019).
Med ansvarig kommun enligt vistelsebegreppet 2 kap SoL menas:
1 § Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2
kapitlet 1 § om inte annat följer av 3-5 §§.
2 § Om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för
stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta
situationer.
3 § Om den enskilde är bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen,
ansvarar bosättningskommunen för det stöd och den hjälp som den enskilde
behöver. Lag (2011:328).
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Vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som
bosättningskommun behöver för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och
hjälp. Eftersom vistelsekommunen är skyldig att lämna information kan uppgifter
lämnas utan hinder av eventuell sekretess. Vistelsekommunen är också skyldig att
på begäran verkställa bosättningskommunens beslut. Vistelsekommunen ansvarar
för dokumentationen som ska ske i samband med genomförandet.
Vistelsekommunen väljer om insatsen ska verkställas i egen regi eller om
kommunen genom avtal ska låta någon annan utföra den. Vistelsekommunen
verkställer ett beslut på begäran av bosättningskommun och inte på begäran av
den enskilde.

9.4 Bosättningskommunen
Med bosättningskommun avses:
1. den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt, eller
2. om den enskilde är stadigvarande bosatt i en kommun men har sin starkaste
anknytning till en annan kommun, den sistnämnda kommunen, eller
3. om den enskilde saknar stadigvarande bostad, den kommun till vilken han eller
hon har sin starkaste anknytning. Lag (2011:328).
Bosättningskommunen ansvarar för det stöd och den hjälp som den enskilde
behöver även om den enskilde tillfälligt vistas i en annan kommun (SoL 2a kap).
Äldre personer, personer med funktionsnedsättning eller personer med allvarlig
sjukdom har rätt till stöd och hjälpinsatser om den enskilde vistas under en
kortare tid – högst sex månader – i en annan kommun. Det kan exempelvis gälla
när man vistas i sin sommarstuga under olika perioder av året eller besöker sina
närstående i andra kommuner. Bosättningskommunens ansvar gäller även då
behov av bistånd enbart föreligger i vistelsekommunen. Bosättningskommunen
ska ansvara för stöd och hjälp till den enskilde så länge han eller hon inte bosätter
sig i den andra kommunen. Eventuella synpunkter på uppdraget ska därmed
kommuniceras med bosättningskommunen. Skulle det, under en tillfällig vistelse,
uppkomma helt nya behov, till exempel på grund av att den enskildes hälsa
försämras kraftigt eller att något akut händer, är det vistelsekommunens ansvar
att besluta om nödvändiga insatser, i den akuta situationen samt informera
bosättningskommunen om förändrade insatser. Lag (2011:328).

9.5 Överflyttning av ärende till annan kommun
Överflyttning till annan kommun ska aktualiseras om förutsättningarna för
överflyttning bedöms uppfyllda av områdeschef och då åtgärden bedöms vara
uppenbart lämplig sett ur barnets perspektiv.
I 2 a kap. 10 § SoL stadgas att överflyttning ska ske om den som berörs av ärendet
har starkast anknytning till den andra kommunen och det med hänsyn till den
enskildes önskemål, hjälpbehovets varaktighet och omständigheterna i övrigt
framstår som lämpligt. Om de berörda kommunerna inte kan komma överens får
den kommun där frågan om överflyttning uppkommit ansöka hos IVO om att
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ärendet överflyttas. IVO:s beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten enligt 2 a
kap. 11 § SoL.
När det gäller utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL är nämnden skyldig att
slutföra den om inte den nya vistelsekommunen samtycker till att överta
utredningen (11 kap. 4 § SoL).
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BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

Blankettanvisning

Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Individ- och familjeomsorgen, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnen ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser
inom barn- och familjeenheten. Riktlinjerna syftar till att ge handläggarstöd till socialsekreterarna
och därmed säkerställa rättsäkerhet samt att barnets perspektiv lyfts fram i allt arbete på barnoch familjeenhetens område.
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna riktlinjerna för handläggning och insatser
inom barn- och familjeenheten.

Vilka barn berörs?

Samtliga barn som vid något tillfälle har kontakt med Individ- och familjeenheten.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Att alla barns behov tillvaratas och synliggörs i allt arbete på barn- och familjeenheten.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt

I riktlinjerna framkommer att vid all handläggning och utförande av insatser i Hallsbergs kommun
ska barnets bästa beaktas och barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet.
Barnperspektivet framträder tydligt i Individ- och familjeomsorgens riktlinjer och arbetssätt. I flera
fall framkommer barnkonventionens artiklar explicit i riktlinjerna.
Barnkonsekvensanalys genomförd av
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