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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
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Datum för överklagan

2022-01-04

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 2 of 210

2022-01-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Ekonomisk uppföljning november 2021
Budget 2022 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Attestförteckning 2022 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Taxor och avgifter 2022
Förvaltningsplan för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022
Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval
Frågor till ordförande/förvaltningschef
Statistik individ- och familjeomsorgen november 2021
Återrapportering om arbetet med arbetslinjen
Klientundersökning individ- och familjeomsorgen 2021
Insatskatalog IFO
Delegationsordning 2021
Internkontrollplan 2022
Brukarundersökning verksamheten för funktionshinder 2021.
Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende december 2021
Information från verksamhetsområde äldreomsorg
Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och omsorgsboende
Information från förvaltningschef/verksamhetschef
Meddelanden
Redovisning av delegeringsbeslut

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 154- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll.
3. Närvaron framgår av protokollets framsida.
4. Olle Isacsson utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering ska vara
klar senast den 3 januari 2022.
5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 154
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 155 - Ekonomisk uppföljning november 2021
(21/SAN/61)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 8 mkr,
varav 4 mkr avser överskott från regeringens äldreomsorgssatsning.
Ekonom Karin Björnram föredrar ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Ekonom Karin Björnram redogör för den ekonomiska uppföljningen.
Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att
godkänna informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om ekonomisk
uppföljning november med tillägget att förvaltningen på sammanträdet i februari ska
återrapportera inköp som gjorts i samband med överskottet. Förvaltningen ska även på
sammanträdet i mars återkoppla angående jourtid för hjälpmedelstekniker.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning nov 2021
Månadsrapport nov 2021
Övertid SAF 2019 - 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk uppföljning november 2021
§ 155
21/SAN/61
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Tjänsteskrivelse
2021-12-02

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/61

Ekonomisk uppföljning november 2021
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 8 mkr,
varav 4 mkr avser överskott från regeringens äldreomsorgssatsning.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Förvaltningen har 2021 erhållit 4 mkr i ersättning för merkostnader på grund av sjukdomen
Covid-19 för perioden februari- december 2020. Dessa medel finansierar merkostnader på
grund av pandemin under 2021, som inte täcks av andra medel. Förvaltningen har även
erhållit ersättning med 2,1 mkr för högre sjuklönekostnader än normalt för perioden jan-sep
2021.
En äldreomsorgssatsning från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att nyttja ett
statsbidrag på 7 mkr, för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Syftet
med dessa medel är att förbättra och utveckla verksamheten. Eventuellt överskott från
dessa medel ska inte återbetalas till staten utan tillfaller kommunens resultat.
Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 8 mkr, varav 4 mkr avser överskott
från regeringens äldreomsorgssatsning och 4 mkr avser överskott inom individ- och
familjeomsorgen på grund av lägre kostnaderna för placeringar och öppenvård än
budgeterat.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Månadsrapport nov 2021
Övertid SAF 2019-2021
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

2021-11-30

Månadsrapport nov 2021
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2021 Prognos 2021
-2 916
1 384
-92 759
-92 759
-115 092
-116 092
-82 107
-82 407
-54 567
-50 567
-5 162
-4 162
-352 603
-344 603

Avvikelse Avvikelse %
4 300
147,5%
0
0,0%
-1 000
-0,9%
-300
-0,4%
4 000
7,3%
1 000
19,4%
8 000
2,3%

Förvaltningen har 2021 erhållit 4 mkr i ersättning för merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19 för perioden februari- december 2020. Dessa medel
finansierar merkostnader på grund av pandemin under 2021, som inte täcks av andra medel. Förvaltningen erhåller även ersättning med 2,1 mkr för högre
sjuklönekostnader än normalt för perioden jan-sep 2021. En äldreomsorgssatsning från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att nyttja ett statsbidrag
på 7 mkr, för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Syftet med dessa medel är att förbättra och utveckla ver ksamheten. Eventuellt
överskott från dessa medel ska inte återbetalas till staten utan tillfaller kommunens resultat.
Förvaltningen prognostiserar ett budgetöverskott med 8 mkr, varav 4 mkr avser överskott från regeringens äldreomsorgssatsning och 4 mkr avser lägre
kostnader än budgeterat för placeringar och öppenvård inom IFO.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser intäkter från staten för äldreomsorgssatsning och pandemi.
Vård- och omsorgsboende: Vård- och omsorgsboende prognostiserar en budget i balans. En förstärkning av hälso- och sjukvårdsenheten under 2021
finansieras av regeringens välfärdssatsning. Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2021. Området får även finansiering från regeringens välfärdssatsning
för att arbeta med samordningen av det nya vårdboendet Blomsterängen.
Hemtjänst: Hemtjänst prognostiserar ett underskott. Dagverksamheterna har varit stängda under våren och sommaren och därmed genererat ett överskott
till området. Andra enheter har dock haft höga personalkostnader under denna period med mycket timavlönad personal och övertid. Detta beror bland
annat på stora behov som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Det har varit svårt att få tag på sommarvikarier, och många introduktionstimmar har
använts till personal som sedan ångrat sig och inte tagit jobbet. Området får finansiering från regeringens välfärdssatsning till anhörigstöd samt förbättring
och utveckling av en hemtjänstenhet, som idag går med stort underskott.
Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott, framförallt inom personlig assistans, som har brukare med större behov än
vad deras SFB-beslut medger. Köp av ny plats på externt boende för LSS och brukare på gruppboende som kräver extra mycket resurser, bidrar till områdets
underskott. Budgetförstärkningen för att utveckla fler platser inom daglig verksamhet kommer inte att användas i sin helhet under året, då denna utveckling
tar tid att verkställa, och genererar ett överskott. Ett gruppboende har fått finansiering från regeringens välfärdssatsning till personalresurs för äldre
brukare.
Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för försörjningsstöd genererar underskott med nästan 2 mkr. Hela området beräknar dock redovisa ett
budgetöverskott, då både placeringar och öppenvård prognostiserar överskott. På grund av vakanser och sjukskrivningar beräknas även överskott för
personalkostnaderna.
Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar ett budgetöverskott. Detta beror framför allt på att antal beredskapsanställda är färre än budgeterat och att
försäljningen från legotillverkningen går väldigt bra.
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Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Budget 2021 Prognos 2021
-9 335
-9 935
-16 966
-13 266
-7 157
-5 257
-7 516
-9 466
-40 974
-37 924

Avvikelse Avvikelse %
-600
-6,4%
3 700
21,8%
1 900
26,5%
-1 950
-25,9%
3 050
7,4%

Externa boende LSS: Underskott då ny plats behöver köpas in.
Placeringar IFO: Familjehemsvård för barn & unga beräknar ett överskott med 2,9 mkr, vilket delvis beror på att intäkterna från
Migrationsverket till denna vård är 1,5 mkr mer än budgeterat. Institutionsvården för vuxna beräknar ett överskott med 1 mkr, medan
institutionsvården för barn & unga beräknar ett underskott med 0,2 mkr.
Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett överskott med 1,9 mkr på grund av en vakant tjänst på Stegen samt ett budgetöverskott för vård
och behandling av barn & unga i öppenvården.
Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjningsstöd beräknas generera ett budgetunderskott med 2 mkr.
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott

Belopp
1 500
-2 000
-500

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till 2 mkr. Verksamheten prognostiserar överskott på löner med 1,5 mnkr.
Nettounderskottet beräknas uppgå 0,5 mkr.
Investeringar (tkr)
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

Budget 2021

Prognos 2021

-655
-1 469
-2 124

-655
-969
-1 624

Avvikelse Avvikelse %
0
500
500

0,0%
-34,0%
-23,5%
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Personalkostnadskurvor

Lönekurva Vobo exkl Sjuksköterskor 2021
14%

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Vård- och
omsorgsboende (Vobo) exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst inkl. Esslatorp
och Sköllergården samt Verksamheten för funktionshindrade (VFF) exkl.
personlig assistans.
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Lönekurva Hemtjänst 2021
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Maj

Juni

Juli

Utfall per mån

Aug

Sept

Okt

Budget ack.

Nov

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
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10%
0%

Dec

Ack. utfall

Utbetalat försörjningsstöd 2021 (tkr)
1 200
1 100
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Institutionsvård 2021 (tkr)
1000

1 026
938
743

900

929

853

800

854

823

700

753
629

615

651

651

675

600

572

500

675

576

455
390

400

337

320

300
200

215

213

Feb

Mars

100
0
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Utfall 2021

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

0

Jan

0

Budget

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 450 tkr jämfört med samma
period 2020, och beräknas 2021 generera ett budgetunderskott med 2 mkr.

Maj

Juni

Utfall 2021

Juli

Aug

Sept

13

Okt

Budget

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar 800 tkr i överskott 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Apr

Karin Björnram
Ekonom
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16

Nov

Dec

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
SAF övertid 2019 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2019

Jan
0
274
125
100
5
0
505

Feb
3
308
120
132
13
0
576

Mar
1
238
196
99
1
0
535

Apr
0
224
57
144
7
0
431

Maj
0
209
78
100
3
0
390

Jun
22
232
62
111
5
0
432

Jul
0
141
74
70
18
0
304

Aug
0
293
132
81
0
3
510

Sep
0
149
78
104
-8
0
323

Okt
0
197
59
65
-1
0
319

Nov
0
214
138
127
1
41
520

Dec

Totalt
26
2 479
1 119
1 132
45
44
4 845

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

Jan
0
111
133
132
1
4

Feb
0
105
129
139
-14
1

Mar
0
117
107
168
6
1

Apr
0
189
220
128
0
0

Maj
0
254
133
179
-1
0

Jun
0
282
121
78
3
0

Jul
0
226
70
123
3
0

Aug
0
231
184
78
0
0

Sep
0
290
219
95
15
0

Okt
0
214
157
87
-6
0

Nov
0
233
157
151
-1
0

Dec

Totalt
0
2 252
1 630
1 361
6
6

Totalt 2020

382

360

399

538

565

484

422

493

619

453

540

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

Jan
0
371
123
95
0
7

Feb
0
467
189
205
0
0

Mar
0
256
108
85
1
0

Apr
0
231
164
59
27
0

Maj
0
220
78
171
24
0

Jun
0
256
181
123
21
0

Jul
1
292
115
128
6
0

Aug
0
349
184
142
1
3

Sep
0
327
125
287
8
0

Okt
0
248
95
125
0
0

Nov
0
306
100
151
10
3

Totalt 2020

597

861

451

481

493

582

541

678

747

468

569

Övertid (tkr)
Övertid 2019
Övertid 2020
Övertid 2021
Differens 2021 och 2020

Jan
505
382
597
215

Feb
576
360
861
500

Mar
535
399
451
52

Apr
431
538
481
-58

Maj
390
565
493
-71

Juni
432
484
582
98

Juli
304
422
541
119

Aug
510
493
678
185

Sep
323
619
747
128

Okt
319
453
468
15

Nov
520
540
569
29

SAF övertid 2020 (tkr)

5 255

SAF övertid 2021 (tkr)
Dec

Dec

2021-11-29 16:51

Totalt
1
3 323
1 462
1 571
98
13

Diff 2021/2020 Diff i %

Diff 2021/2019

Diff i %

1
0%
1 071
48%
-168
-10%
211
15%
92 1488%
6
0%

-25
844
343
439
53
-31

-95%
34%
31%
39%
118%
0%

6 468

1 213

23%

1 622

33%

Totalt
4 845
5 255
6 468
1 213

Kommentar:
Övertiden har ökat med 1 213 tkr, motsvarande 23%
jan-nov 2021 jämfört med samma period 2020.
Övertiden har ökat med 1 622 tkr, motsvarande 33%
jan-nov 2021 jämfört med samma period 2019.

1

Page 13 of 210

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen - övertid 2019-2021 (tkr)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 156 - Budget 2022 Social- och arbetsmarknadsnämnden
(21/SAN/321)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och
anslagsbindning samt principer för omdisponering av anslagen.
Ekonom Karin Björnram redogör för ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Förvaltningschef Jaana Jansson redogör för förslaget.
Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att fastställa anslagsbindning för 2022 enligt förvaltningens förslag
- att godkänna förvaltningens förslag till principer för omdisponering av anslagsbindning.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att fastställa anslagsbindning för 2022 enligt förvaltningens förslag.
- att godkänna förvaltningens förslag till principer för omdisponering av anslagsbindning.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att fastställa anslagsbindning för 2022 enligt förvaltningens förslag.
- att godkänna förvaltningens förslag till principer för omdisponering av anslagsbindning.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Budget 2022
Anslagsbindning 2022
Budgetbegrepp och omdisponering budget

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Budget 2022 Social- och
arbetsmarknadsnämnden
§ 156
21/SAN/321
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-12-02

Sida 1 av 1

Dnr:

Budget 2022 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska varje år fatta beslut om budgetbegrepp och
anslagsbindning samt principer för omdisponering av anslagen.

Förslag till beslut

- att social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer anslagsbindning för 2022 enligt förvaltningens
förslag.
- att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för
omdisponering av anslagsbindning.

Ärendet

Kommunfullmäktige har fastställt budgetanslag 2022 för social- och arbetsmarknadsnämnden.
Nämnden fastställer driftbudget per verksamhetsområde och investeringsbudget per projekt
(anslagsbindning). Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om omdisponeringar av nämndens
fastställda belopp. Omdisponeringar får inte medföra en avvikelse från nämndens
verksamhetsinriktning. Beslut om ändring av anslagsbindning ska anmälas till social- och
arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Budgetbegrepp och omdisponering budget
Anslagsbindning 2022
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Anslagsbindning 2022
Driftbudget, anslagsbindning
Verksamhet
Förvaltningsgemensamt
Äldreomsorg
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
SAF totalt

Budget 2022 (tkr)
-5 439
-223 299
-83 524
-54 268
-4 390
-370 920

Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2022 har förändrats enligt tabellen nedan.

SAN 31 dec 2021
Daglig vht VFF 2021
LSS-verksamheten
Delade turer
Löneökning jan-mars 2022
Prisökning
Blomsterängen
SAN 1 jan 2022

352 203
-1 300
2 500
1 500
1 658
359
14 000
370 920

Fördelning av budgetram till respektive verksamhet enligt tabellen nedan.
Budget 2022
inkl
Effektivilönekomp
seringsoch prisindex uppdrag
Verksamhet, tkr
Före omdisp
ÄO
Förvaltningsgem
-3 061
-2 000
Äldreomsorg
-209 427
2 000
Verks för funktionshindr
-82 324
Individ- och familjeomsorg
-54 268
Arbetsmarkn o integration
-5 140
SAF totalt
-354 220
0

TA
Omorg
Delade
plan.chef
turer
ÄO vht.chef Blomster- 2022- TA Dagl LSSEk
AMI
ängen
2024 vht 2021 vht bistånd
-378
-1 500
-372
-14 000
1 300 -2 500
-1 900
750
0
-14 000 -1 500
1 300 -2 500 -1 900

Place- Budget
ringar
2022
-6 939
-221 799
-83 524
1 900 -54 268
-4 390
1 900 -370 920

Förvaltningsgemensamt
Nämnden har ett effektiviseringsuppdrag på 2 000 tkr för år 2022, som inte är reducerat i ovan ram,
utan är budgeterat som planeringsreserv hos förvaltningschef. I planeringsreserven budgeteras även
1 500 tkr som förvaltningen fått 2022-2024 för att arbeta med delade turer.
Förvaltningen har under 2021 konverterat områdeschef Hemtjänst till enhetschef Planering och
bemanning, vilket innebär en omdisponering av budget till äldreomsorgen med halvårseffekt 2022.
Förvaltningen konverterar enhetschef AMI till verksamhetschef AMI från 1 jan 2022.
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Priserna för personalhygien har stigit drastiskt under 2021 och en budgetreserv återfinns under
förvaltningsgemensamt för att täcka denna prisökning, om de höga priserna kvarstår 2022.
Äldreomsorg
Nämnden har ett effektiviseringsuppdrag på 2 000 tkr år 2022, som inte är reducerat i ovan ram,
utan är budgeterat som planeringsreserv hos förvaltningschef. Anslaget för äldreomsorgen är
reducerat med detta uppdrag.
Förvaltningen har under 2021 konverterat områdeschef Hemtjänst till enhetschef Planering och
bemanning, vilket innebär en omdisponering av budget till äldreomsorgen med halvårseffekt 2022.
Under 2022 kommer det nya äldreboendet Blomsterängen att öppna. En ökad budgetram med
14 000 tkr avser framförallt högre hyreskostnader.
Nämnden har fått tilläggsanslag med 1 500 tkr 2022-2024 för att arbeta med att ta bort delade turer.
Anslaget är budgeterat som planeringsreserv hos förvaltningschef, då ett kostnadsneutralt test ska
genomföras under våren 2022 i detta uppdrag.
Verksamheten för funktionshindrade
Tilläggsanslaget med 1 300 tkr 2021 för att utveckla fler platser inom daglig verksamhet borttages
2022. Ökad budgetram med 2 500 tkr för ökade kostnader inom LSS-verksamheten.
Individ och familjeomsorg
En omdisponering från placeringar till ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknad och integration
Förvaltningen konverterar enhetschef AMI till verksamhetschef AMI från 1 jan 2022.

Investeringsbudget, anslagsbindning
Projekt
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
SAF Totalt

Budget 2022 (tkr)
-400
-1 100
-1 500

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom
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Budgetbegrepp och omdisponering budget
Fullmäktigebudget
Av kommunfullmäktige fastställt budgetanslag för nämnden.
Nämndbudget
Nämnden äger rätt att omdisponera medel inom driftbudget och medel inom investeringsbudget,
inom sitt ansvarsområde.
Nämnden äger rätt att delegera åt anställd att på nämndens vägnar fatta beslut om omdisponeringar
inom driftbudget och inom investeringsbudget, inom den anställdes ansvarområde.
Omdisponeringar får inte medföra en avvikelse från nämndens verksamhetsinriktning.
Anslagsbindning
Social- och arbetsmarknadsnämnden fastställer driftbudget per verksamhetsområde och
investeringsbudget per projekt.
Inom den fastställda nivån får budget överskridas/underskridas mellan olika ansvar och
verksamheter. Total budget för den fastställda nivån får inte överskridas.
Omdisponering av budget
Förvaltningschef äger rätt att fatta beslut om omdisponering av nämndens fastställda belopp. Beslut
om ändring av anslagsbindning ska anmälas till Social- och arbetsmarknadsnämnden.
Verksamhetschef delegeras rätt att fatta beslut om omdisponering av budget per ansvar inom sin
anslagsbindning, under förutsättning att omdisponeringen inte är av principiell betydelse eller är av
större omfattning. I dessa fall ankommer det på förvaltningschefen att besluta om omdisponering av
budget per ansvar. Beslut om omdisponering av budget inom anslagsbindning skall inte anmälas till
Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 157 - Attestförteckning 2022 Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
(21/SAN/322)

Ärendebeskrivning
Attestförteckning 2022
Ekonom Karin Björnram redogör för ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Ekonom Karin Björnram redogör för attestförteckningen 2022.
Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
fastställa attestförteckning 2022 enligt förslag.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
fastställa attestförteckningen för 2022 enligt förslag.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa attestförteckningen för 2022
enligt förslag.

Beslutsunderlag
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Attestförteckning 2022 Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
§ 157
21/SAN/322
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-12-02

Sida 1 av 1

Dnr:

Attestförteckning 2022 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Attestförteckning 2022

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att fastställa
attestförteckningen för 2022 enligt förslag.

Ärendet

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Attestförteckning SAF 2022

Version 1.3
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Attestförteckning Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ansvar Text

Granskare/ granskningsattestant
Attestant
Ersättare
Namn
Namn
Matilda Ljung
Eyad Al Shaikh Saleh

Attestant/beslutsattestant
Attestant
Namn
Befattning
Jaana Jansson Socialchef

Matilda Ljung

Jaana Jansson

Socialchef

801000 Förvaltningschef SAF Lena Östlund

Marjo Nummela,
Jaana Jansson
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg

Socialchef

801010 Enhetschef
administration

Lena Östlund

Verksamhets- Jaana Jansson
chef

Jenny Evertsson

Helena
Rolandsdotter
Blomberg
Clary Starck

Verksamhets- Clary Starck
chef

811000 Verksamhetschef
Äldreomsorg

Marjo Nummela,
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg
Anette I Karlsson
(Johansson)

Verksamhets- Jaana Jansson
chef

811020 Enhetschef
Kullängen

Anette I Karlsson
(Johansson)

Pernilla Wikander
Eklund, Jenny
Evertsson

Malin Carlos

Verksamhets- Helena
chef
Rolandsdotter
Blomberg
Enhetschef
Annelie Kyngäs

119100 Integrationsenheten

119200 Arbetsmarknadsenheten

Eyad Al Shaikh Saleh
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Arbetsledare
Ersättare
Namn
Clary Starck, Helena
Rolandsdotter
Blomberg, Maria
Johansson Engdahl
Clary Starck, Helena
Rolandsdotter
Blomberg, Maria
Johansson Engdahl

Befattning
Namn
Verksamhets- Lena Fagerlund
chef

Verksamhets- Lena Fagerlund
chef

Clary Starck, Helena Verksamhets- Lena Fagerlund
Rolandsdotter
chef
Blomberg, Maria
Johansson Engdahl

Enhetschef

Clary Starck

Ansvar Text

119100 Integrationsenheten

Granskare/ granskningsattestant
Attestant
Ersättare
Namn
Namn
Matilda Ljung
Eyad Al Shaikh Saleh

Attestant/beslutsattestant
Attestant
Namn
Befattning
Jaana Jansson Socialchef

811040 Enhetschef Werners Anette I Karlsson
Backe
(Johansson)

Malin Carlos

811060 Enhetschef HSL

Pernilla Wikander
Eklund, Jenny
Evertsson
Jenny Evertsson
Anette I Karlsson
(Johansson)
Pernilla Wikander Anette I Karlsson
Eklund
(Johansson)

Monica
Enhetschef
Gustavsson
Annelie Kyngäs Enhetschef

Jenny Evertsson

Anette I Karlsson
(Johansson)

Gabriella
Jörgensen

Britt-Mari Rapp

Camilla Hofvander

Maj Pettersson Enhetschef

821030 Enhetschef
Hemtjänst Väster

Annika Dahlin

Camilla Hofvander,
Maria Lauronen

Karin Knutsson Enhetschef

821040 Enhetschef
Hemtjänst Öster

Annika Dahlin

Camilla Hofvander,
Maria Lauronen

Marina Isgren

Enhetschef

821050 Enhetschef
Hemtjänst Söder

Camilla Hofvander Caroline Thörn, Annika Pia Andersson
Dahlin

Enhetschef

821060 Enheten för
förebyggande
arbete EFA

Anette I Karlsson
(Johansson)

811070 Enhetschef
Rengbågen &
Nytorgsgatan 20
821010 Enhetschef
Planering och
bemanning
821020 Enhetschef
Hemtjänst Norr

Jenny Evertsson

Enhetschef

Enhetschef

Anette Broman Enhetschef
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Arbetsledare
Ersättare
Namn
Clary Starck, Helena
Rolandsdotter
Blomberg, Maria
Johansson Engdahl
Annelie Kyngäs

Befattning
Namn
Verksamhets- Lena Fagerlund
chef

Enhetschef

Clary Starck

Anette Broman

Enhetschef

Clary Starck

Malin Carlos

Enhetschef

Clary Starck

Clary Starck

Verksamhets- Clary Starck
chef

Marina Isgren, Karin
Knutsson, Pia
Andersson
Maj Pettersson,
Marina Isgren, Pia
Andersson
Maj Pettersson,
Karin Knutsson, Pia
Andersson
Karin Knutsson, Maj
Pettersson, Marina
Isgren
Monica Gustafsson

Enhetschef

Clary Starck

Enhetschef

Clary Starck

Enhetschef

Clary Starck

Enhetschef

Clary Starck

Enhetschef

Clary Starck

Ansvar Text

831000 VFF Gemensamt

Granskare/ granskningsattestant
Attestant
Ersättare
Namn
Namn
Negra Vehabovic Marianne Forsström,
Gunilla Hansson

Attestant/beslutsattestant
Attestant
Namn
Befattning
Helena
VerksamhetsRolandsdotter chef
Blomberg
Elisabeth
Enhetschef
Tjärnén

831020 VFF Boende H,N inkl Marianne
korttidsvistelse
Forsström
vuxna

Negra Vehabovic

831030 VFF Socialpsykiatri

Marianne
Forsström

Negra Vehabovic

Linda Carlsén
Selvin

Enhetschef

831040 VFF Boende R,Ö,Ö
och daglig
verksamhet

Marianne
Forsström

Negra Vehabovic

David Åström

Enhetschef

831060 VFF Daglig
verksamhet inkl
barn och unga

Negra Vehabovic

Marianne Forsström

Sophia
Enhetschef
Engström Lindh

831070 VFF Personlig
assistans

Negra Vehabovic

Marianne Forsström

Alen Nezirevic

Enhetschef
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Arbetsledare
Ersättare
Namn
Clary Starck

Befattning
Namn
Verksamhets- Jaana Jansson
chef

David Åström, Linda Enhetschef
Carlsén Selvin, Alen
Nezirevic, Sophia
Engström Lindh

Helena
Rolandsdotter
Blomberg

David Åström,
Enhetschef
Elisabeth Tjärnén,
Alen Nezirevic,
Sophia Engström
Lindh
Elisabeth Tjärnén, Enhetschef
Linda Carlsén Selvin,
Alen Nezirevic,
Sophia Engström
Lindh
Elisabeth Tjärnén, Enhetschef
Linda Carlsén Selvin,
Alen Nezirevic,
David Åström

Helena
Rolandsdotter
Blomberg

Elisabeth Tjärnén, Enhetschef
Linda Carlsén Selvin,
Sophia Engström
Lindh, David Åström

Helena
Rolandsdotter
Blomberg

Helena
Rolandsdotter
Blomberg

Helena
Rolandsdotter
Blomberg

Ansvar Text

841000 Verksamhetschef
Individ- och
familjeomsorgen
841020 Enhetschef
vuxengruppen
841030 Enhetschef barnoch unga
851030 Enhetschef
ensamkommande
flyktingbarn
880001 Projekt statsbidrag

Granskare/ granskningsattestant
Attestant
Ersättare
Namn
Namn
Lena Östlund
Marjo Nummela,
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg
Lena Östlund
Marjo Nummela,
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg
Lena Östlund
Marjo Nummela,
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg
Lena Östlund
Marjo Nummela,
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg
Lena Östlund
Marjo Nummela,
Faridah Lovrencic, Elin
Öberg

Attestant/beslutsattestant
Attestant
Namn
Befattning
Maria
Områdeschef
Johansson
Engdahl
Sandra
Enhetschef
Leontiou

Arbetsledare
Ersättare
Namn
Maria Lidberg,
Sandra Leontiou

Befattning
Enhetschef

Namn
Jaana Jansson

Maria Lidberg

Enhetschef

Maria Johansson
Engdahl

Maria Lidberg

Enhetschef

Sandra Leontiou

Enhetschef

Maria Johansson
Engdahl

Maria Lidberg

Enhetschef

Sandra Leontiou

Enhetschef

Maria Johansson
Engdahl

Jaana Jansson

Socialchef

Helena
Verksamhets- Lena Fagerlund
Rolandsdotter
chef
Blomberg, Maria
Johansson Engdahl,
Clary Starck

Förvaltningschef har rätt att attestera samtliga ansvar i förvaltningen och rätt att utse nya attestanter under året.
Verksamhetschef har rätt att utse nya enhetschefer och assistenter som attestanter under året.
Ekonom har rätt att attestera bokföringsorder inom samtliga ansvar i förvaltningen (ombokningar, rättningar, periodiseringar, bokslut mm).
Ekonomihandläggare IFO har rätt att attestera rekvisitoner för samtliga ansvar i förvaltningen.
Behörighetsattest
Behörighetsattestanter är inte kopplade till specifika ansvar.
Medarbetare på ekonomiavdelningen är ersättare.
Vid elektronisk hantering av fakturor, bokföringsorder och liknande krävs ingen behörighetsattest.
Vid manuell hantering kontrollerar behörighetsattestanten att behöriga personer attesterat.
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Behörighetsattestant
Namn
Karin Björnram
Lena Östlund
Negra Vehabovic
Marianne Forsström

Befattning
Ekonom
Ek. handläggare
Assistent
Assistent

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 158 - Taxor och avgifter 2022
(21/SAN/323)

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Ekonom Karin Björnram redogör för taxor och avgifter 2022.
Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga Avgifter 2022
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2022

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att besluta enligt bilaga Avgifter 2022
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2022

Beslutsunderlag
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Taxor och avgifter 2022
§ 158
21/SAN/323
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Tjänsteskrivelse

Datum:2021-12-09

Sida 1 av 1

Dnr:

Taxor och avgifter 2022
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga Avgifter 2022
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2022

Ärendet

Under oktober månad 2021 träffades ekonomer från respektive kommun som ingår i taxe- och
avgiftsnämnden och diskuterade förslag till taxor och avgifter för nästa år. Mötet resulterade i nedan
förslag:







Avgiften för hemtjänst timtaxa uppräknas med 2%.
Avgiften för trygghetslarm uppräknas med 2%.
Avgiften för mattjänst i ordinärt boende uppräknas med 6%.
Indexhöjningen baseras på löneökning, prishöjning livsmedel och förpackningsmaterial.
Den avgift som avser måltid på vård- och omsorgsboende uppräknas med 2,9%.
Indexhöjningen baseras på löneökning och prishöjning livsmedel.
Avgiften för korttidsvård beräknas enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
Måltider i korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS indexregleras enligt prisbasbeloppet
och uppräknas med 1,47%.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Bilaga
Avgifter 2022
Taxa Hälso-och sjukvård
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Avgifter 2022
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för
måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.
Följande avgifter föreslås gälla år 2022:
•
•

Måltider vård- och omsorgsboende
Mattjänst i ordinärt boende

•
•
•
•
•

Måltider korttidsvård
Måltider riktad dagverksamhet
Hemtjänst
Digitalt trygghetslarm
Korttidsvård

Maxtaxan beslutas av Socialstyrelsen
Taxa Hälso- och sjukvård (21/KS/189)

4 304 kr/månad (4 183 kr år 2021)
Självkostnadspris per portion plus 5 % adm
71 kr/matlåda (67 kr/matlåda år 2021)
143 kr/dag (139 kr år 2021)
86 kr/dag (84 kr år 2021)
416 kr/timme (408 kr år 2021)
340 kr/månad (333 kr år 2021)
72 kr/dygn (72 kr år 2021)
2 170 kr/månad (2 139 kr år 2021)
400 kr/månad (408 kr/tim år 2021)

Måltider korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS
Måltidspriserna för LSS fastställs enligt konsumentverkets rekommendationer där
livsmedelskostnader byggs på en matsedel för fyra veckor (ej special kost) som uppfyller
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. Hallsbergs kommun anpassar priserna efter
Konsumentverkets förändringar. Eftersom beloppen utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet,
indexregleras priserna utifrån prisbasbeloppet.
Ålder 0-5 år
Frukost 10 kr (10 kr år 2021)
Lunch 11 kr (11 kr år 2021)
Middag 11 kr (11 kr år 2021)
Mellanmål 8 kr (7 kr år 2021)
Heldag 40 kr (39 kr år 2021)
Halvdag 20 kr (20 kr år 2021)

Ålder 6-9 år
Frukost 12 kr (12 kr år 2021)
Lunch 18 kr (18 kr år 2021)
Middag 18 kr (18 kr år 2021)
Mellanmål 8 kr (7 kr år 2021)
Heldag 56 kr (55 kr år 2021)
Halvdag 28 kr (28 kr år 2021)

Ålder 10-17 år
Frukost 13 kr (13 kr år 2021)
Lunch 22 kr (21 kr år 2021)
Middag 22 kr (21 kr år 2021)
Mellanmål 9 kr (8 kr år 2021)
Heldag 66 kr (63 kr år 2021)
Halvdag 33 kr (32 kr år 2021)

Ålder 18 –
Frukost 15 kr (15 kr år 2021)
Lunch 30 kr (30 kr år 2021)
Middag 30 kr (30 kr år 2021)
Mellanmål 11 kr (11 kr år 2021)
Heldag 86 kr (86 kr år 2021)
Halvdag 43 kr (43 kr år 2021)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom
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Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2021-11-29
Ärendenummer: 21/KS/189

Taxa Hälso- och sjukvård
Förtydligande av taxan för den kommunala hälso- och
sjukvården

Kontakt
E-post: socialforvaltning@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Datum

2021-11-29

Sida

21/KS/189

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

1.1 Taxor/avgift
Från och med år 2022 betalar personer/patienter som är registrerade i
hemsjukvården 400 kr/månad.
HSL avgiften 400 kronor/månad gäller oavsett hur många professioner besökt
personen/patienten, dvs besök av kommunens sjuksköterskor eller
arbetsterapeuter.
Avgifterna gäller för hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt boende.
Personer/patienter som har personlig assistans eller bor på HVB-hem.
Avgifter för egenvård debiteras enligt taxa för hemtjänstinsatser
Avgifterna/taxorna ingår i maxtaxan.

1.2 Undantag från avgifterna
Avgifter tas inte ut:
vid vårdplanering i ordinärt boende (SIP).
vid hemkörning/hämtning av hjälpmedel som inte kan transporteras av den
enskilde själv eller anhörig på grund av hjälpmedlets art.
i de fall besöket sker ur arbetsgivaransvaret dvs ur arbetsmiljö-synpunkt eller på
uppdrag av biståndshandläggare i samband med utredning.
Trygg hemgång beslut
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Förvaltningsplan för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
förvaltningsplanen för år 2022.

Ärendet

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef
Bilaga
Förvaltningsplan 2022
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Förvaltningsplan
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022

Plan
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som
ansvarar för genomförandet.
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1 Styrdokument/ledningssystem
Detta dokument beskriver övergripande utgångspunkter, principer och ansvar
för social-och arbetsmarknadsförvaltningens ledningssystem.
Syftet med ledningssystemet är att beskriva hur social- och
arbetsmarknadsförvaltningen systematiskt leder, kvalitetssäkrar och utvecklar
verksamheten. Därmed ska det utgöra ett stöd i det långsiktiga och dagliga
arbetet för alla medarbetare i organisationen i syfte att uppfylla olika
intressenters krav och mål på verksamheten. Intressenter kan vara de individer
som har nytta av verksamheten i form av vård, stöd, omsorg och skydd.
Ledningssystemet är ett stöd för social- och arbetsmarknadsförvaltningen att
säkerställa att verksamheten utvecklar tjänster av god kvalitet i enlighet med
gällande regelverk.
Utifrån de av fullmäktige beslutade strategiska områdena har social- och
arbetsmarknadsnämnden beslutat om mål för verksamheten. Mätetalen
revideras vid behov. Utifrån målen ska förvaltningschefen upprätta en
förvaltningsplan. I förvaltningsplanen har kommunstyrelsens mål brutits ned till
strategier och de förvaltningsövergripande målen beskrivits.
Respektive verksamhetschef ska sedan arbeta fram en verksamhetsplan. I
verksamhetsplanen anges eventuella verksamhetsmål och de prioriteringar man
ämnar arbeta med under året samt de aktiviteter som ska genomföras för att nå
måluppfyllelse. En enhetsplan ska sedan göras på varje enhet med en beskrivning
av aktiviteter för att uppnå nämndmålen.
Krav, ansvar och mål:

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

och omfattning och vad som krävs för att nåuppsatta mål.
System finns för egenkontroll och förbättrande åtgärder genom
årliga kvalitetsrapporter och ledningens genomgång.
Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras genom
kvalitetsrapporter, patientsäkerhetsberättelse och ledningens
genomgång.
Fastställa de processer, aktiviteter och rutiner som behövs för att
säkra verksamhetens kvalitet.
System finns för riskanalyser.
System finns för utredning, sammanställning och analys av
personalens rapporteringsskyldighet som avvikelser Lex Maria och
Lex Sarah.
Enskilda och grupper, till exempel brukarorganisationer, ges
möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra
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kvaliteten.
Personalen medverkar i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten
och att kvalitetsarbetet är väl förankrat bland alla medarbetare i
organisationen.
Vårdskador förebyggs och kvalitetsarbetet utgår från identifierade
och prioriterade vårdbehov samt vårdprocesser.

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

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

2.2 Värdeord
Glädje
Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av
olika former av mötesplatser där människor känner glädje och stolthet.
Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur
och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger
varandra kraft och energi.
Driv
Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett
honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem till verklighet. De
kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för
sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.
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Öppenhet
I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av
goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade hos och påverkade av de
som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald.
Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

3 Verksamhet och uppdrag
Social- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för hjälp och stöd till familjer och
deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp och stöd till
personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser
till personer med funktionsnedsättning, integrations- och arbetsmarknadsfrågor
samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har också ansvar för
förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i
samhällsplaneringen. Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet. För
utförandet av uppgifterna skall det finnas personer med lämplig utbildning och
erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet
genom delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på
lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar
Det når vi genom arbete utifrån gällande lagstiftning av professionell personal och
med effektiva arbetssätt.

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rekrytering av personal
Säkra kompetensförsörjning
Minska sjukfrånvaron
Översyn av placeringar för såväl barn som vuxna
Bibehålla försörjningsstödet på låg nivå genom en tydlig arbetslinje
Arbetsmarknad och integration
Arbeta med funktionshinderområdets utmaningar
Fortsätta arbetet med att implementera heltid som norm inom
förvaltningen
Arbeta med att minska antalet delade turer
Planera det nya vård- och omsorgsboendet
Arbeta för digitala lösningar
Arbeta med lokalförsörjning
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Verksamheten ska rymmas inom den av fullmäktige beslutade ramen.
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i
balans med bibehållen, och då det är möjligt, förbättrad kvalitet.
Ekonomin och kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande följas upp och redovisas.

3.2 Förvaltningschefens uppdrag till verksamhetscheferna med
anledning av de politiska prioriteringarna
3.2.1 Uppdrag till alla chefer:
God ekonomisk hushållning.
Effektivisera verksamhet.
Arbeta för att hitta digitala och tekniska lösningar.
Samverka mellan förvaltningar inom kommunen.
Aktivt bidra till ett gott arbetsklimat.
Kompetensförsörjning.
Utveckla/säkerställa dokumentationshanteringen.
Samverka kring utskrivningsklara från hälso- och sjukvården.
Aktivt delta i arbetet med att göra omvärldsanalyser.
Utveckla kvalitets- och ledningssystemet.

3.2.2 Uppdrag till chefen för individ- och familjeomsorgen
Kompetensförsörjning – rekrytera socionomer. Utveckla verksamheten för barn
och unga.
Arbeta förebyggande i samverkan med skolan och andra samarbetsparter. Arbeta
med öppenvård.
Arbeta med att minska antalet placeringar.
Utveckla hemmaplanslösningar.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska lösningar som går att införa för att
förenkla arbetet inom verksamheten.

3.2.3 Uppdrag till chefen för arbetsmarknads- och integrationsenheten
Vara ”motorn” i kommunens integrationsarbete.
Arbeta med preventiva insatser tillsammans med andra aktörer i
arbetsmarknadsfrågor.
Bedriva en tydlig arbetslinje genom arbetsträning i intern produktion och i
kommunen som organisation för egen försörjning genom eget lönearbete på den
reguljära arbetsmarknaden.
Samverka med externa och interna intressenter.
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3.2.4 Uppdrag till chefen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska lösningar som går att införa för
att förenkla arbetet inom verksamheten.
Fortsätta arbeta med utveckling av arbetstider och heltid som norm.
Arbeta med en schemaöversyn samt arbeta för att minska antalet delade turer.
Fortsätta med utvecklingsarbetet inom hemtjänsten.
Utveckla bemanningsenheten.
Kompetensförsörjning – rekrytera personal med rätt kompetens utifrån
områdets uppdrag.
Driva utveckling utifrån tagna projektplaner.
Delta i arbetet med att planera inför det nya vård- och omsorgsboendet.
Vara kontaktperson i Nära vård-arbetets utveckling.

3.2.5 Uppdrag till chefen för verksamheten för funktionshindrade
Arbeta med utveckling av arbetstider, heltid som norm.
Kompetensförsörjning – rekrytera personal.
Fortsätta arbetet med att utveckla kvalitets- och ledningssystemet.
Utveckla den dagliga verksamheten samt bereda plats för nya brukare.
Arbeta för att boendeformerna för brukare blir så ändamålsenliga som möjligt.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska lösningar som går att införa för att
förenkla arbetet inom verksamheten.

3.2.6 Uppdrag till MAS/MAR
Ansvara för att inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och
dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet fortlöpande ska
bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten inom respektive
ansvarsområden.

4 Utmaningar, prioriteringar och aktiviteter
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet
genom delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på
lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar. Det når vi genom arbete utifrån
gällande lagstiftning av professionell personal och med effektiva arbetssätt. De
största utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera personal, behålla personal
och kompetensutveckla vår personal. Vi har under året haft hög sjukfrånvaro
vilket beror på den rådande pandemin. Alla uppmanas att stanna hemma vid
symptom, och testa sig, vilket verkar vara något personalen har anammat.
Under året har vi gjort en översyn av organisationen i förvaltningen. Vi har slagit
ihop hela äldreomsorgen under en verksamhetschef. Inom arbetsmarknads- och
integrationsenheten har en enhetschefstjänst gått tillbaka till den ursprungliga
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tjänsten verksamhetschef, som också kommer att ha ett operativt ansvar. Ett
omfattande arbete för att bygga upp vårt kvalitetsledningssystem har påbörjats
under året och kommer att pågå under 2022. Ett samlat arbete har också pågått
för att arbeta fram en handlingsplan för våld i nära relationer som har upprättats
för hela förvaltningen i samarbete med Länsstyrelsen. Ett projekt att utveckla
demensvården har startats upp inom äldreomsorgen i syfte att skapa ett
demenscentrum där kunskapen om demensvård och demenssjukdomar är hög.
Detta arbete kommer att fortsätta under 2022.

Äldreomsorg
Utmaningarna för kommande år är många och komplexa. En stor del av vår
verksamhet påverkas av andra organisationer och vårdgivare och behöver således
förändras i samverkan med andra, exempelvis vårdcentral och övriga delar av
regionen. Den största förändringen är att vända kulturen från personalcentrerat
till personcentrerat. Heltid som norm är också en utmaning, att vända en kultur
där rättigheten att arbeta utifrån sitt eget önskemål är viktigare än behovet från
verksamheten. Ansvarstagandet måste höjas för vår personal, utifrån en ökad
delaktighet och förståelse för verksamhetsutveckling. Hälso- och
sjukvårdsenheten ska vara självförsörjande och inte beroende av
bemanningssjuksköterskor.
En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad denna lag kommer att innebära
för kommunen är svårt att sia om. Lagen kommer definitivt att betyda
förändringar för äldreomsorgen.
Sammanslagningen av hemtjänst och vård- och omsorgsboende till en
äldreomsorg där vi kan arbeta utifrån gemensamma mål och processer kommer
att ge resultat för framtiden
Vårt nya vård- och omsorgsboende Blomsterängen ger helt andra förutsättningar
för att arbeta personcentrerat samt med digitalisering, som ska stödja våra
boende till mer självständighet än idag.
Hemtjänsten står inför stora utmaningar. Att kunna möta personer med högre
krav och fler multisjuka patienter kräver både kompetens och en tydlig
organisation.
Det arbete som sker på enheten för förebyggande arbete (EFA) är också en del i
de möjligheter äldreomsorgen behöver för att möta framtiden. Det viktigaste för
enheten är att alltid utvecklas för att möta seniorer utifrån där de befinner sig. De
ska känna att de har ett meningsfullt liv där de är idag och vill aktivera sig till att
fortsätta vara i tredje åldern så länge de bara kan.
Fortsatt arbete med en effektiv bemanningsplanering, samt strategiska planer för
att möta framtidens utmaningar genom projektplaner, kommer att ge resultat
både ekonomiskt och för kvaliteten.
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Det finns många utmaningar inom hälso- och sjukvården men också inom
omsorgen. Främsta utmaningen är personalbemanning. Det arbete som påbörjas
för personcentrerad vård kommer att innebära en kartläggning av kompetenskrav
av alla professioner inom verksamheten.
Ett stort arbete är påbörjat gällande utveckling och förbättring av demensvården
utifrån de nationella riktlinjerna.
Individ- och familjeomsorg, IFO
IFO fortsätter sitt arbete med barnrätt. Man arbetar med att utveckla metoder
och arbetssätt för att göra barn delaktiga i insatser och utredningar som ett led i
den fortsatta implementeringen av barnkonventionen som lag. Under sommaren
trädde en ny lag i kraft gällande att barn som bevittnat våld även är att anse som
brottsoffer. Lagändringen kan innebära att enheten kommer göra fler
polisanmälningar om brott mot barn. Lagändringen kommer också att innebära
att barns utsatthet vid våld uppmärksammas mer än tidigare, vilket är bra. Flera
andra lagändringar träder i kraft under sensommaren och hösten. IFO arbetar
med att hitta bra arbetssätt i verksamheterna gällande exempelvis insatser till
unga och vuxna våldsutövare.
Under första halvåret 2021 har flera ärenden kommit till nämndens kännedom om
unga personer som missbrukar tung narkotika. Det är en stor utmaning att försöka
hjälpa dessa ungdomar, eftersom de ännu inte har upplevt så många negativa
följder av missbruket. Motivationen är låg till förändring. Barn- och
familjeenheten samarbetar med Öppenvården Stegen och Maria Ungdom i
Örebro gällande dessa ärenden, vilket kommer att arbetas vidare med.
Att rekrytera erfarna socionomer är svårt eftersom få erfarna socionomer söker
lediga tjänster i kommunen. Vid den senaste annonseringen var det ingen
färdigutbildad socionom som sökte vikariatet. Kompetensförsörjning är något som
IFO arbetar med kontinuerligt.
IFO arbetar med att färdigställa ett systematiskt kvalitetsledningssystem under
2021 som omfattar hela verksamhetsområdet. Det är ett omfattande arbete som
kommer att medföra ett förändrat arbetssätt inom alla verksamheter på IFO, men
också rättssäkra och kvalitetssäkra medarbetarnas arbetssätt och kunskap. Det
öppna intaget på våra öppenvårdsverksamheter kommer i framtiden inte se ut
som det gör idag. Insatsen måste föregås av en behovsprövad utredning och vi
anpassar nu vårt arbetssätt inför denna förändring. Detta kan medföra att
medarbetare behöver kompetensutveckling för att kunna individanpassa och
möta klienternas behov av insatser och vård mer än vad IFO har möjlighet till idag
på hemmaplan.
Målet är att inom en snar framtid kunna återgå till vårt ordinarie arbetssätt, det
vill säga att vi träffar och har regelbundna besök med våra klienter/brukare på ett
säkert sätt utifrån pandemin. Förhoppningen är också att SFI ska återgå till studier
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på plats för att öka möjligheten för kommuninvånare att lära sig det svenska
språket, vilket är en viktig del i att närma sig målet självförsörjning.
Under våren 2021 har IFO arbetat med digitalisering och e-tjänster. Först ut är etjänsterna orosanmälan för barn och ansökan om ekonomiskt bistånd. Målet
framöver är att fler kommuninvånare ska använda sig av tjänsten.
Samverkan med andra förvaltningar, externa aktörer och myndigheter på olika
plan pågår och förväntningarna på individ- och familjeomsorgen är höga. Vi
arbetar tillsammans med olika samverkanspartners för att möta behov och hitta
en rimlig nivå på samverkan.
Projektet Tidiga Samordnade Insatser (TSI), som är ett samarbete med
bildningsförvaltningen, har arbetat med gemensamma träffar för medarbetare
från de båda förvaltningarna under året för att främja samverkan. Projektet
kommer att fortsätta.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF
En stor utmaning för våra gruppbostäder är att målgruppen för insatsen sakta
förändras. Vi möter en allt yngre målgrupp med helt andra individuella behov och
färdigheter. Detta ställer krav på att vi ännu mer arbetar utifrån de individuella
behoven och med personers självbestämmande.
Vi står också inför utmaningar med att yngre brukare som har en större
delaktighet i aktiviteter på fritiden kräver mer personalresurser. Eftersom
lagstiftningen är så tydlig i att målgruppen ska ha möjlighet att leva som andra kan
det medföra behov av mer resurser till boenden framöver.
Covid-19 har försvårat arbetet med verksamhetsutveckling på flera plan.
Delaktighetsslingor har inte kunnat genomföras, eftersom hela modellen bygger
på att det ska vara annan personal än boendets personal som genomför slingan.
APT och brukarkollegium har inte kunnat hållas på ett optimalt sätt. Mycket fokus
och tid läggs på Covid-19 och det minskar tiden till verksamhetsutveckling och
sliter på personalen.
Pandemin har också påverkat ekonomin mycket med fler sjukskrivningar och höga
kostnader för timvikarier.
Inom socialpsykiatrin finns en förhoppning att kunna återgå till en mer normal
tillvaro, som den var innan pandemin. Det behövs för en fortsatt utveckling och
för att kunna fortsätta hitta strategier för att möjliggöra självständighet för de
brukare som finns inom socialpsykiatrin. Vi kommer fortsätta utveckla arbetet
enligt IBIC och vill få en nära samverkan med de två biståndshandläggare som
arbetar med våra brukare. Det finns stora möjligheter att i samverkan utveckla
kvalitén och skapa en röd tråd från utredning till insats, där brukaren är mer
delaktig redan från första kontakten med biståndshandläggare. Det finns en
önskan om att biståndshandläggarna ska kunna delta på verksamhetens
brukarkollegium för att få en tydlig bild av hur boendestöd utförs och förenkla
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uppföljningar av insatsen. Det tydliggör också varför det är så viktigt med mätbara
mål som brukaren själv varit med och tagit fram, i linje med IBIC.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI
AMI ser idag ett ökat behov av stöd, hjälp och anpassningar för att individer ska
ges förutsättningar att komma ut i arbete eller studier. I framtiden kan det
komma att krävas andra resurstillgångar som ett komplement till de befintliga, om
man ska arbeta mer med sysselsättning av individer.
Arbetsmarknaden växer och utvecklas, med det kommer utmaningarna att växa.
De som är långtidsarbetslösa kommer få allt svårare att slå sig in på
arbetsmarknaden. Utbildning passar inte alla, ungdomar kommer utgöra en allt
större grupp som behöver ökat stöd inför framtida utmaningar. På
arbetsmarknads- och integrationsenheten har utmaningar alltid berikat och
utvecklat, det finns glädje, driv och öppenhet i och utanför verksamhetens dörrar.
Projektet med integrationspedagog kommer att fortsätta under de kommande två
åren.

5 Övergripande mål
5.1 Hållbar kommun
Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma
miljö.
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är
det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider
som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje
skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av
öppenhet och tydlighet.
Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete
för att nya företag ska etablera sig i kommunen och att antalet nystartade och
växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom att utveckla samverkan mellan
näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors
kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder
praktikplatser inom sina verksamheter.
Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade
välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk eller religiös
tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte
minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglat av mångfald och tolerans.
Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskriminering på kommunens
arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare.
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara
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föregångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska
arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna
att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga
kemikalier ska minska.
5.1.1 Nämndmål: Alla som har insatser av social- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska känna sig trygga med insatsen.
Mätetal: Minst 90 % av de personer som får insatser ska uppleva trygghet med
insatserna.
Förvaltningens strategi: Verksamheterna ska vara tydliga med vad och hur
insatser kan erbjudas. Göra enkätundersökningar för att undersöka om trygghet
upplevs av dem som har insatser.
5.1.2 Nämndmål: Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas
goda livsvillkor och ska så långt som möjligt erbjudas stöd och tidiga
insatser på hemmaplan.
Mätetal: Det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet
besökare/deltagare i social- och arbetsmarknadsförvaltningens
öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska öka mot föregående år.
Förvaltningens strategi: I samverkan med olika aktörer arbeta för att erbjuda
tidiga insatser på hemmaplan i samverkan.
5.1.3 Nämndmål: Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som
serveras på ett aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra
måltidsmiljö.
Mätetal: Matsvinnet ska minska med minst 5 % per år på våra vård- och
omsorgsboenden.
Förvaltningens strategi: I samarbete med drift- och serviceförvaltningen minska
matsvinnet på våra boenden genom information, ökad medvetenhet och kunskap
till personalen med mera.

5.2 Livslångt lärande
Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får
ett gott liv. Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns
utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till
högskola och andra former av vuxenutbildning. Alla kommunens verksamheter
ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter
arbetslivet.
Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun
attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra
förskola och skola är en viktig del i det arbetet.
5.2.1 Nämndmål: Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller
inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin
försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.
Mätetal: Antal personer som uppburit försörjningsstöd och som kommit ut i
självförsörjning ska öka i jämförelse med samma mätperiod föregående år. Den
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genomsnittliga bidragstiden för personer som uppburit försörjningsstöd ska
minska i jämförelse med samma mätperiod föregående år.
Förvaltningens strategi: Arbetsmarknads- och integrationsenheten arbetar efter
devisen en väg in och många vägar ut. Målet är att hjälpa människor till
självförsörjning genom eget lönearbete eller studier. För att hitta den snabbaste
vägen till målet erbjuds kompetenshöjande insatser.

5.3 Allas inflytande
De kommunala verksamheterna verkar nära individen och ska erbjuda ett
professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs
kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.
De som berörs, till exempel invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till
inflytande vid större förändringar. Kommunen omfattas av sex tätorter som alla
på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människor i hela kommunen.
Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska
kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.
5.3.1 Nämndmål: Insatserna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde
ges möjlighet till delaktighet.
Mätetal: Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med graden av delaktighet.
Förvaltningens strategi: I genomförandeplanen ska fram gå vilka färdigheter
individen kan bibehålla/utveckla.
Arbeta med förändring där det behövs för att nå utveckling.

5.4 God service
Övergripande: De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och
öppet.
Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra
invånare.
Kommunen ska öka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala
servicen efter kontorstid.
Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då
efterfrågan finns.
5.4.1 Nämndmål: Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska
erbjuda ett professionellt och värdigt bemötande.
Mätetal: Minst 95 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med personalens bemötande.
Förvaltningens strategi: Säkerställa att alla medarbetare har goda kunskaper inom
sitt verksamhetsområde, har ett gott bemötande, är sakliga och har en god
medkänsla. Ständigt diskutera bemötandefrågor på enheterna. Genomföra
brukarundersökningar och delge resultaten på APT på enheterna.
Analysera och göra förbättringar utifrån resultatet i brukarundersökningarna.
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Kontinuerlig kompetenshöjning via internutbildning och validering samt annan
utbildning.
5.4.2 Nämndmål: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till att
förenkla kontakten med våra verksamheter.
Mätetal: Förvaltningens del på kommunens hemsida ska uppdateras kontinuerligt
så att kontaktuppgifterna är aktuella.
Förvaltningens strategi: Förvaltningschefen utser ansvariga befattningshavare
som kontinuerligt granskar informationen på kommunens hemsida och
informationsbroschyrer så att dessa är aktuella och av god kvalitet.
5.4.3 Nämndmål: Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens
behov.
Mätetal: I 100 % av genomförandeplanerna ska det framgå när brukaren/klienten
önskar insatsen.
Förvaltningens strategi: Enhetscheferna ska säkerställa att genomförandeplaner
upprättas och följs upp så att det framgår när och hur brukarna vill ha sina
insatser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 160 - Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval
(21/SAN/325)

Ärendebeskrivning
Veronica Wallgren (S) har inkommit med begäran om att från och med 2022-0101 entledigas från sina uppdrag som ordförande i social- och arbetsmarknadsnämndens
beredningsutskott och individutskott.
Socialdemokraterna nominerar Ingegerd Svahn Karlsson som tillfällig ledamot i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott och individutskott fram till ny ordinarie
ledamot är invald.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta:
- att entlediga Veronica Wallgren (S) från sina uppdrag ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott och individutskott. Detta gäller från och med
2022-01-01.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
- att entlediga Veronica Wallgren (S) från sina uppdrag som ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott och individutskott från och med 2022-01-01.
- att välja Ingegerd Svahn Karlsson som tillfällig ledamot i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott och individutskott fram till ny ordinarie
ledamot är invald.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att entlediga Veronica Wallgren (S) från sina uppdrag som ordförande i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott och individutskott från och med 2022-01-01.
- att välja Ingegerd Svahn Karlsson som tillfällig ledamot i social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott och individutskott fram till ny ordinarie
ledamot är invald.

Beslutsunderlag



Avsägelse, Veronica Wallgren (S)
Nominering fyllnadsval 211214

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2021-12-14
Hallsbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Tidsbegränsade fyllnadsval efter Veronica Wallgren
Fyllnadsval sker för tiden 1 januari 2022 till 28 februari 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Siw Lunander
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott:
Ingegerd Svahn Karlsson
Individ- och familjeomsorgsutskottet:
Ingegerd Svahn Karlsson
Socialdemokraterna
Valberedningen
Hans Karlsson
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 161- Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Jimmy Olsson (SD) ställer fråga om AMI och hur organisationen fungerar.
Svar: Det sker en del förändringar på AMI, beslut har tidigare fattats om att en operativ
verksamhetschef ska tillsättas. Rekryteringen är nu klar och den nya chefen börjar sin tjänst
21 mars. Fram tills dess kommer en tillfällig verksamhetschef vara på plats.
Organisationen fungerar bra.
Jimmy Olsson (SD) ställer fråga om hanteringen av öppna brev som skickas till förvaltningen.
Svar: Inkomna allmänna handlingar diarieförs. Kritik från medarbetare inom
förvaltningen bemöts alltid.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 162 - Statistik individ- och familjeomsorgen november 2021
(21/SAN/28)

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen för november 2021. Statistiken visar för vuxna
antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi
(nyansökan), anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för
barn bland annat ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.
Beredningsutskottet har haft möte med IFO:s ledningsgrupp och beslutat att statistiken från
och med 2022 redovisas tillsammans med arbetstyngdsmätningen för IFO var tredje månad
med start i mars, samt att månadsrapporten från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska tas
upp i nämnden som meddelande.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för november 2021.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om statistik från
individ- och familjeomsorgen för november 2021.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Statistik IFO november 2021
Statistik IFO jan-nov 2021
Statistik IFO jan-dec 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/SAN/28

Statistik individ- och familjeomsorgen november 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för november 2021.

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen november 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Verksamhetschef IFO

Bilagor
Statistik IFO jan-nov 2021
Statistik IFO jan-dec 2020
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2021
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

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

179
25
13
1

182
33
21
4

184
37
18
2

169
17
9
1

172
29
24
9

179
24
15
4

190
25
24
2

193
14
24
6

171
20
19
1

177
17
18
3

159
10
12
5

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

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 – skolfrånvaro
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
78
28
28
0

6
112
28
28
0

6
115
31
30
0

1
86
29
24
0

7
95
25
20
0

10
96
35
24
0

1
73
26
18
0

0
66
8
16
0

10
70
30
14
0

4
98
45
15
0

5
86
30
9
2

58
975
315
226
2

43
21
5
2
1
6

58
25
11
0
2
16

47
29
11
10
5
13

36
15
8
1
6
20

43
20
12
2
3
15

54
6
7
9
3
17

44
5
7
4
0
13

31
16
8
0
4
7

30
10
7
1
4
18

53
12
8
1
2
22

52
5
8
1
0
20

491
164
92
31
30
167

9
6
0
0
7
0
0
0
1
0
19
0
13
7
0
16

9
11
1
0
5
0
0
0
0
0
18
4
13
20
0
31

12
9
2
0
9
0
1
0
2
1
28
0
9
20
1
21

4
1
0
0
8
0
0
0
1
0
15
1
0
35
0
21

5
5
1
0
4
0
0
0
1
0
15
0
17
30
0
18

11
6
6
0
12
0
0
0
0
0
10
0
19
15
0
17

5
9
0
0
5
0
3
0
0
0
12
0
8
2
0
29

5
3
1
0
3
0
0
0
0
0
21
0
10
14
0
9

6
5
1
0
8
0
0
0
0
0
9
0
4
21
0
16

8
9
2
0
10
0
0
0
3
0
18
1
8
32
0
7

5
7
0
0
6
0
0
0
0
0
19
0
9
14
0
26

79
71
14
0
77
0
4
0
8
1
184
6
110
210
1
211
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Dec

S:a
1955
251
197
38

Dec

S:a

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

215
28
13
7

224
29
22
4

201
30
16
3

201
42
11
2

213
35
12
2

212
24
13
10

224
29
28
8

204
26
22
7

197
28
14
1

178
35
9
6

2509
371
193
64

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

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 – skolfrånvaro
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
129
27
80
0

5
97
22
79
0

4
89
21
84
0

15
109
22
41
0

10
77
18
35
5

7
96
36
15
0

15
95
29
5
0

5
98
31
6
0

9
84
38
8
0

6
126
31
23
0

106
1227
344
511
5

61
15
18
9

48
20
18
9

60
21
24
8

50
12
10
7

41
28
4
4

72
18
5
2

49
8
11
0

57
13
13
0

13

16

16

18

12

12

9

13

39
28
15
0
2
11

31
25
17
1
1
23

24
21
6
6
5
22

70
17
3
7
8
21

602
226
144
53
16
186

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

5
10
1
0
7
0
0
0
0
0
36
1
19
36
0
14

3
3
3
0
3
0
0
0
0
4
17
9
12
21
0
22

9
1
0
0
6
0
0
0
2
0
26
8
9
18
0
10

21
2
6
0
8
0
0
0
0
0
16
5
9
26
0
16

14
13
0
0
6
0
0
0
0
0
14
0
9
0
0
21

9
6
3
0
0
0
0
0
7
0
19
0
18
13
0
21

7
1
1
0
12
0
0
0
0
0
24
1
4
28
0
17

12
13
3
0
6
0
0
0
0
0
20
3
10
21
0
10

2
6
4
0
5
0
0
0
0
0
14
6
17
26
0
4

11
2
1
0
16
1
0
0
0
0
13
0
18
41
1
21

108
74
23
0
91
1
0
0
12
7
238
40
164
279
1
188
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 163 - Återrapportering om arbetet med arbetslinjen
(21/SAN/161)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat hur Individ- och
familjeomsorgen (IFO) arbetar med Arbetslinjen
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl redogör för ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen om arbetet med arbetslinjen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om arbetet med
arbetslinjen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Arbetslinjen - återrapportering dec-2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Återrapportering om arbetet med arbetslinjen
§ 163
21/SAN/161
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:

Återrapportering om arbetet med arbetslinjen
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapportera hur Individ- och familjeomsorgen
(IFO) arbetar med Arbetslinjen

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen om arbete med arbetslinjen.

Ärendet

Nu när restriktionerna har lättat har Vuxenenheten kunnat träffa personer i större omfattning än
under covid-restriktionerna. Socialsekreterare har fortsatt arbetat med att stödja och motivera
personen till olika vägar för att nå självförsörjning. AMI kan även nu ta emot fler deltagare till deras
verksamhet än under de restriktioner som rådde vilket ökar möjligheten för personer att på sikt nå
självförsörjning. Socialsekreterarna motiverar även till utbildning och därmed självförsörjning genom
CSN. Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som avser att fler personer ska komma ut i studier än
tidigare, vissa personer har inte rätt till CSN utan uppbär aktivitetsstöd genom Försäkringskassan som
är lägre än CSN. Vissa personer går även utbildningar som inte CSN-berättigade. Detta medför att
personen blir beroende av ekonomiskt bistånd under längre tid då socialsekreterare inte kan avbryta
personens planering med Arbetsförmedlingen då personen riskerar att bli av med sin ersättning.
Socialsekreterare, chefer och arbetskonsulenter har under hösten 2021 upprättat en rutin kring hur
det fortsatta samarbetet kring AMI/Socialtjänst ska se ut framöver. Syftet med rutinen är att
tydliggöra roller, ansvarsfördelning och hur samarbetet ska se ut på bästa sätt.
En del av de personer som söker ekonomiskt bistånd har olika hinder som gör att de inte kan arbeta
eller stå till arbetsmarknadens förfogande. Socialsekreterarna motiverar dessa personer till
arbetsträning, detta i dialog med vårdkontakt alternativt rehabiliteringskoordinator. En svårighet
som fortfarande är aktuellt är att psykiatrin saknar en rehabiliteringskoordinator samt att samverkan
med vårdkontakt där är svår. Där är socialsekreterarna hjälpmedel att kalla till SIP för att se över
personens väg till självförsörjning.
En annan svårighet som socialsekreterare stöter på är att samverkan med Arbetsförmedlingen under
året varit svår. Detta då Arbetsförmedlingen ändrat sitt uppdrag vilket medför att socialsekreterarna
ska ha kontakt med externa aktörer istället för en handläggare på Arbetsförmedlingen. Detta medför
att det är svårare att förändra eventuella planeringar och att arbeta för olika stegförflyttningar.
Det som ändå ser ut att vara en ljusning är att antal personer som uppbär ekonomiskt bistånd de
senaste månaderna har minskat. En anledning till detta kan vara att den reguljära arbetsmarknaden
har lättats upp efter att ha varit hård ansatt av pandemin. En annan förhoppning är att det arbete
som AMI och socialtjänsten gjort under hösten kommer medföra bättre samarbete, tydligare
uppdrag, förståelse för varandras verksamheter samt fler deltagare ut i arbete eller annan ersättning.
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Tjänsteskrivelse

Dnr:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Maria Johansson Engdahl

Sandra Leontiou

Områdeschef

Enhetschef
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Sida 2 av 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 164 - Klientundersökning individ- och familjeomsorgen 2021
(21/SAN/328)

Ärendebeskrivning
Individ- och familjeomsorgen genomför årligen klientunderundersökningar inom samtliga
enheter.
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl redogör för klientundersökningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Klientundersökning IFO 2021
Klientundersökning IFO 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Klientundersökning individ- och
familjeomsorgen 2021
§ 164
21/SAN/328
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/328

Klientundersökning individ- och familjeomsorgen 2021
Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgen genomför årligen klientunderundersökningar inom samtliga enheter.
Resultatet för 2021 föredras muntligen för social- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde
2021-12-22.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Klientundersökning för IFO 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Bilagor
Klientundersökning IFO 2021
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Redovisning av klientenkät 2021
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen
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Maria Johansson Engdahl

Svarsfrekvens IFO totalt
250
200

220

150
128

100
50

58,2%

0
Antal utskickade enkäter

Antal besvarade

Svarsfrekvens

Svarsfrekvens IFO 2020 73,2%

2021-12-03
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Maria Johansson Engdahl

Könsfördelning IFO-enkät
80
70
68
60
58
50
40
30
20
10
2

0
Man

2021-12-03

Kvinna
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Maria Johansson Engdahl

Annat/vill inte svara

Åldersfördelning
120
113
100
80
60
40
20
7

5

18-21

< 18

0
22>

2021-12-03
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Maria Johansson Engdahl

3
Vill inte svara

Hur nöjd är du med möjligheten att komma i kontakt med
socialtjänstens personal?

75,8 % Nöjda
2020 74,0 %
2019 70,6 %
3,1% 3,9%
1,6%

15,6%

45,3%

30,5%

Mycket nöjd

2021-12-03

Ganska nöjd

Varken eller

Ganska missnöjd

Mycket missnöjd
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Maria Johansson Engdahl

Vet inte/ingen åsikt

Hur nöjd är du med bemötandet från Socialtjänstens personal
vid ditt/dina besök och/eller kontakt?

81 % Nöjda
2020 92 %
2019 89 %

3%
10%

6%

56%

25%

Mycket nöjd

2021-12-03

Ganska nöjd

Varken eller

Ganska missnöjd
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Maria Johansson Engdahl

Mycket missnöjd

Hur nöjd är du med vilken tid det tog
innan du fick meddelande om beslut?

50,8 % Nöjda
2020 55,3 %
2019 57,9 %
19,5%
32,8%

3,1%
7,0%

19,5%

Mycket nöjd
Ganska missnöjd

2021-12-03

18,0%

Ganska nöjd
Mycket missnöjd
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Maria Johansson Engdahl

Varken eller
Vet inte/ingen åsikt

Hur trygg är du med hjälpen/rådgivningen som helhet?

67,9 % Trygga
2020 74,0 %
2019 73,7 %
6,3%

4,7%

3,1%

39,8%

18,0%

28,1%

Mycket nöjd
Ganska missnöjd

2021-12-03

Ganska nöjd
Mycket missnöjd

Varken eller
Vet inte/ingen åsikt
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Maria Johansson Engdahl

Hur väl känner du till möjligheten att framföra synpunkter och
önskemål angående ditt ärende?

65 % har kännedom om möjligheten
2020 71 %
2019 70 %
11%
5%
5%

36%

14%

29%

Mycket väl
Ganska dåligt

2021-12-03

Ganska väl
Mycket dåligt
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Maria Johansson Engdahl

Varken väl eller dåligt
Vet inte/ingen åsikt

Hur väl har hjälpen/rådgivningen uppfyllt dina
förväntningar på den?

64,8% Nöjda
2020 66,0 %
2019 66,9 %

5,5%

9,4%

4,7%
37,5%
15,6%

27,3%

Mycket väl

2021-12-03

Ganska väl

Varken väl eller dåligt

Ganska dåligt
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Maria Johansson Engdahl

Mycket dåligt

Vet inte/ingen åsikt

Tänk dig den bästa hjälpen/rådgivningen man kan få. Hur nära
eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du har fått?

60,9 % Nära
2020 67,3 %
2019 60,1 %
11,7%
3,1%

7,0%

28,1%

17,2%

32,8%

Mycket nära
Varken nära eller långt bort
Mycket långt bort

2021-12-03

Ganska nära
Ganska långt bort
Vet inte/ingen åsikt
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Maria Johansson Engdahl

Kommentarer
Vuxenenheten
”Trevligt bemötande!”
”Jag hade önskat att det finns fler handläggare så att varje brukare får tid att få hjälp”
”Att det finns kort tid för att man kan kontakta socialen via telefon”
”Inkonsekventa svar! Tillsagt en månad att göra x, sedan använt det emot mig när man gjort det man skulle”
”Jag får den hjälp jag behöver”
”Socialen har fått mig att känna mig väldigt otrygg. Familjeenheten har däremot funkar bra”
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Kommentarer fortsättning
Barn- och familjeenheten
”Svaren gäller min kontakt med 2 socialsekreterare. Har haft en tredje socialsekreterare i ett ärende nyligen och
tyvärr var hon mycket svår att få kontakt med och hon hade ett otrevligt bemötande”
”Bra relation!”
”Socialtjänsten i Hallsberg är under all kritik. Otrevligt bemötande och barnen blev rädda”
”X och X är mycket tillmötesgående och hjälpsamma. Det finns barnsekreterare som gett intryck av ingen seriöst
karaktär”
”I mina kontakter har jag alltid blivit mött i mitt ärende, alltid fått återkoppling och alltid blivit bemött på ett
respektfullt sätt. Samarbetet med X och X är precis vad man kan önska sig”
”Tacksam för ett bra samarbete och ärliga svar och mötts av respekt”
”Bra socialsekreterare, väldigt mån om personer de utreder och väldigt involverade i ens liv. Bra jobbat! ”
”Om våld ses, noteras och hanteras blir bemötandet bättre. Det har jag under 4 år bara varit med om en gång. Annars
har det varit halvhjärtat och fokus på konflikt och att se framåt. Svårt när det är en förövare jag ska samarbeta med”
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Kommentarer fortsättning

Familjeteamet
”Helhetsbedömningen är att allt varit bra, men kunde ha gått betydligt snabbare att fatta beslut”

Bistånd
”Dålig kontakt med utförande personal, exempelvis städning. Aviserar inte sin ankomst och om jag då inte är hemma blir det ostädat
den veckan”

Familjehem och familjerätt
”Jag/vi är mycket nöjda med den hjälp och kontakt vi har med familjehemsenheten, dom gör ett mycket bra jobb!”
”Jag tycker det "rullar på". Det är mitt första uppdrag och har egentligen inga referensramar att jämföra med”
”Jättebra information ”

Page 83 of 210

Kommentarer fortsättning
Öppenvården Stegen
”Stegen behövs!”
”Mycket bra!”
”Blir inte bättre än vad man gör det till :) ”
”X är en fantastisk terapeut. Hen gör ett bra och starkt arbete. Komma i kontakt med Stegen kan vara väldigt svårt, inte ofta
man får svar”
”Stegen är den bästa öppenvård man kan drömma ihop! Man får hjälp som anhörig att stå ut! ”

Ingen/flera enheter ikryssade
”Nystartad insats som personalen arbetar proffsigt med”
”Överbyråkratiskt! Frånvänt från livet utanför”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 165 - Insatskatalog IFO
(21/SAN/330)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar i insatskatalogen vilka insatser som bör
finnas att tillgå inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) Hallsbergs kommun för att möta
behoven hos kommunens invånare.
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl föredrar ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utifrån nu
aktuella bedömda behov av vård, behandling och annat stöd hos kommunens invånare
godkänna av förvaltningen framtagen insatskatalog.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar att utifrån nu aktuella bedömda behov av vård, behandling och annat stöd hos
kommunens invånare godkänna av förvaltningen framtagen insatskatalog.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utifrån nu aktuella bedömda behov av
vård, behandling och annat stöd hos kommunens invånare godkänna av förvaltningen
framtagen insatskatalog.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Insatskatalog IFO
Insatskatalog IFO

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Insatskatalog IFO
§ 165
21/SAN/330
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:

Insatskatalog IFO
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar i insatskatalogen vilka insatser som bör finnas att
tillgå inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) Hallsbergs kommun för att möta behoven hos
kommunens invånare.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar att utifrån nu aktuella bedömda behov av vård, behandling och annat stöd hos
kommunens invånare godkänna av förvaltningen framtagen insatskatalog.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden har enligt 6 kap. 6 § kommunallagen att inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Det är enligt 6 kap. 38 §
kommunallagen även nämnden som ska besluta i ärenden om frågor som rör verksamhetens mål,
inriktning, omfattning och kvalitet.
Enligt socialtjänstlagen har nämnden samtidigt det yttersta och övergripande ansvaret för
verksamheten. I detta ingår att nämnden bl.a. ska ansvara för att se till att det finns tillgång till
insatser för att kunna möta olika behov hos Hallsbergs kommuns invånare.
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att nämnden beslutar om vilka huvudsakliga
insatser som ska erbjudas av socialtjänsten i Hallsbergs kommun i syfte att möta enskildas behov.
Individ- och familjeomsorgen har upprättat en insatskatalog i syfte att på ett lätt och överskådligt sätt
tydliggöra vilka insatser som kan erbjudas i kommunen.
Insatserna riktar sig till samtliga invånare i kommunen och genomförs både med biståndsbeslut efter
utredning och utan föregående biståndsbeslut, så kallade serviceinsatser.
Insatskatalogen syftar även till att öka kunskapen hos tjänstepersoner i kommunen men även
klargöra för andra huvudmän och kommuninvånarna vilka huvudsakliga insatser som erbjuds från
kommunens socialtjänst. Katalogen omfattar såväl insatser för vuxna som för barn, unga och
föräldrar.
I barnkonventionens artikel 3 står att alla beslut ska vara för barns bästa och detta kan tillgodoses
genom insatskatalogen då yrkesverksamma snabbt och överskådligt kan se och bedöma vilken insats
som det specifika barnet behöver för att få goda levnadsvillkor, artikel 27. Barnen har även möjlighet
att få uttrycka sina önskemål, artikel 12), om den insats det beviljas och hur insatsen ska utföras
vilket genom insatskatalogen blir enklare. Vid framtagandet av insatskatalogen har särskilt beaktats
barns behov av insatser.
Social- och arbetsmarknadsnämnden
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
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1 Inledning
Insatser inom socialtjänsten ska enligt socialtjänstlagen, SoL, främja människors
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet. Samtidigt betonas människors eget ansvar och egna resurser. För
rätten till insatser krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen
ska ge den enskilde skälig levnadsnivå. Vid åtgärder som rör barn ska barnets
bästa särskilt beaktas, både vid insatser enligt SoL och enligt LSS.
Socialtjänsten ska svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och vård,
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver det.
Insatserna enligt SoL är inte preciserade och det kan därför vara möjligt/är möjligt
att få finnas insatser utöver de som står i insatskatalogen. Insatserna är alltid
frivilliga och omfattas av sekretess.
Enligt 4 kapitel 1 § Socialtjänstlagen (SoL), har den som inte själv kan tillgodose
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av
socialnämnden för sin livsföring. I begreppet livsföring ryms alla de behov som
den sökande kan ha för att nå en skälig levnadsnivå.
I Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är insatserna
preciserade och det är enbart möjligt att få de insatser som räknas upp i
insatskatalogen. För att ha rätt till insatser enligt LSS ska man tillhöra den så
kallade personkretsen:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service.
Om personen bedöms ha personkretstillhörighet utreds därefter behovet av den
sökta insatsen.
Målet med insatserna är att människor ska kunna leva som andra. För rätten till
insats krävs att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Den enskilde ska genom
insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatser kan bara ges om den enskilde
begär det. Inget hindrar att man samtidigt har insatser via SoL.
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2 Insatser inom LSS
2.1 Personlig assistans
Den enskilde kan få personlig assistans utförd av kommunen eller få ekonomiskt
stöd och själv vara sin egen arbetsgivare för assistent/er, eller välja en annan
assistanssamordnare, så som ett privat bolag eller ett kooperativ.
Målgrupp
Personer som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med
andning, sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera
med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade (grundläggande behov).
I lagen framgår att insatsen personlig assistans endast kan vara aktuellt efter 65
års ålder om den enskilde har beviljats insatsen innan han eller hon fyllt 65 år,
eller om en ansökan inkommer till kommunen senast dagen före 65-årsdagen och
därefter blir beviljad insatsen. Insatsen kan dock inte utökas efter att den enskilde
har fyllt 65 år. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Insatsen personlig assistans syftar till att kunna leva ett självständigt och
oberoende liv.
Innehåll och genomförande
Med personlig assistans avses personligt utformat stöd som ges av ett begränsat
antal personer. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande
behov har även rätt till assistanstid för andra personliga behov som att laga mat,
städa, tvätta, utföra inköp, besöka vårdinrättningar eller utföra fritidsaktiviteter.
Personlig assistans är en insats som utförs tillsammans med den enskilde vilket
innebär att den enskilde ska vara delaktig i de sysslor som assistenterna utför.
Man kan därför inte beviljas assistanstid för sysslor som utförs när den enskilde
inte är delaktig eller närvarande. Detsamma gäller sysslor som normalt åligger en
maka, sambo eller vårdnadshavare att göra i hemmet när man lever i en
hushållsgemenskap.
Personliga assistenter kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av
en sjuksköterska eller efter genomgång av den enskilde om det finns ett
egenvårdsintyg från en läkare.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov, från några timmar
per vecka till assistans dygnet runt.

2.2 Ledsagarservice
Målgrupp
Personer som har behov av annan persons hjälp för att möjliggöra en aktiv fritid
utanför hemmet. Insatsen kräver biståndsbeslut.
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Syfte
Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som oftast blir följden av ett
omfattande funktionshinder.
Innehåll och genomförande
Ledsagarservice är en insats främst för vardagliga sammanhang i närområdet,
vilket Hallsbergs kommun valt att definiera som inom tre mil från Hallsbergs
kommun. Aktiviteterna i ledsagningen planeras utifrån den enskildes önskemål.
Det kan exempelvis innebära att ledsagaren följer med den enskilde på
promenader, biobesök eller när den enskilde utövar en aktivitet. Ledsagarens roll
är inte att stimulera och motivera den enskilde till aktiviteter utan att följa med
och på så sätt möjliggöra ett gott liv. Den som har ledsagning betalar sina egna
utgifter för aktiviteter.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Ledsagarservice
beslutas vanligtvis i antal timmar per kalendermånad, exempelvis 2–20 timmar,
efter individuell prövning av behovet.
Utförare
Ledsagningen utförs av privatpersoner som erhåller ett uppdrag av Hallsbergs
kommun. Ett utdrag ur belastningsregistret begärs alltid in i ärenden som rör barn
och unga. Ledsagaren bör helst inte vara någon i hushållsgemenskap och helst
inte nära släkting.

2.3 Kontaktperson
Målgrupp
Personer som helt eller till stor del saknar ett socialt nätverk. Insatsen kräver
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med kontaktperson är att erbjuda en social kontakt som kan ersätta eller
komplettera kontakten med anhöriga och/eller vänner och på så vis bryta den
isolering som kan vara en följd av en funktionsnedsättning.
Innehåll och genomförande
Tillsammans ska kontaktpersonen och den enskilde komma överens om
aktiviteter som de kan genomföra. För kontaktpersonen kan det också handla om
att stimulera och motivera den enskilde och sedan tillsammans utföra aktiviteter.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov, vanligen 1 gång i
veckan samt att kontakt kan ske över telefon eller liknande däremellan.
Utförare
Kontaktpersonsuppdragen tillsätts av privatpersoner. Ett utdrag ur
belastningsregistret begärs alltid in i ärenden som rör barn och unga.
Kontaktpersonen får inte ingå i den enskildes hushållsgemenskap eller ha ett nära
släktskap till den enskilde.
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2.4 Avlösarservice i hemmet
Målgrupp
Personer som på grund av sin funktionsnedsättning har behov av omvårdnad
och/eller tillsyn av anhöriga i hushållet. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att möjliggöra för anhörig att bli avlastad i
omvårdnadsarbetet.
Innehåll och genomförande
Avlösarservice är en insats med utgångspunkt i hemmet. Det är dock möjligt att
besöka en närliggande lekpark/park eller liknande under tiden som avlösningen
utförs. Avlösarservice kan erbjudas som en regelbunden insats eller vid akuta
behov.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Avlösarservice
beviljas med visst antal timmar per kalendermånad. Insatsen avlösarservice kan
ges dagar, kvällar, nätter och helger. Avlösningen gäller endast den som är
beviljad insatsen. Vid akut behov som inte täcks av ett befintligt beslut måste en
ny ansökan göras.
Utförare
Avlösning i hemmet utförs av personer som erhåller ett uppdrag av Hallsbergs
kommun. Ett utdrag ur belastningsregistret begärs alltid in i ärenden som rör barn
och unga.

2.5 Korttidsvistelse
Målgrupp
Personer som är i behov av rekreation och miljöombyte, och/eller där anhörig har
behov av avlastning från omvårdnadsarbetet. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att den enskilde får möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt
som anhörig ges möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan vara
ett led i ökad självständighet och frigörelse för barn/ungdomar/vuxna som bor i
föräldrahemmet då den enskilde får komma iväg på egen hand, och där få stöd i
att utveckla sina resurser och skapa egna sociala kontakter.
Innehåll och genomförande
Korttidsvistelse kan förläggas i korttidsboende eller i annan familj - kontaktfamilj.
Sommarläger är också en form av korttidsvistelse.
Korttidsboende erbjuds i hemlik miljö och inskolning sker utifrån det individuella
ärendet. På korttidsboende har den enskilde ett eget rum samt att det finns
gemensamma lokaler. Det finns möjligheter att medverka på aktiviteter av olika
slag, dessa kan variera beroende på intresse och vilka personer som vistas på
korttidsboendet.
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En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i sitt
hem.
Omfattning, intensitet
Korttidsvistelse är vanligtvis regelbundet återkommande några dagar per månad.
Korttidsvistelse kan även beviljas vid tillfälliga behov. Insatsen ges normalt inte
med mer än 14 dygn per kalendermånad.

2.6 Korttidstillsyn (fritids)
Målgrupp
Barn med funktionhinder som har behov av korttidstillsyn utanför det egna
hemmet. Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov och kan
beviljas från vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år till dess att ungdomen
slutar gymnasieskolan. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att möjliggöra för föräldrar till barn med
funktionsnedsättningar att studera eller förvärvsarbeta samtidigt som barnet har
tillsyn.
Innehåll och genomförande
I Hallsbergs kommun finns korttidstillsynen på ungdomsfritids Svalan,
Transtensskolan. Vid beslut om korttidstillsyn får den enskilde en fadder. Faddern
deltar i nätverksträffar samt hålla kontakt med anhöriga/företrädare. Ungdomen
ges möjlighet till avkoppling, fritidsaktiviteter och socialt samspel. Aktiviteter sker
både storgrupp samt individuella aktiviteter efter behov. Omvårdnads- och
tillsynsbehov tillgodoses av personal.
Omfattning, intensitet
Ungdomsfritids har öppet efter behov, dock tidigast 06.00 fram till 18.00.
Korttidstillsyn kan beviljas före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar
och längre lov så som sommarlov.

2.7 Boende i familjehem för barn och ungdomar
Målgrupp
Barn och unga upp till 21 år och som går gymnasiet som inte kan bo hos sina
föräldrar. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en varaktig uppväxtmiljö för barn och
unga.
Innehåll och genomförande
Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn
för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.
Planering görs tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna om när och i
vilken omfattning som barnet kan vistas i det egna hemmet. Barnet/ungdomen
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och föräldrarna kan ha regelbunden kontakt under tiden barnet bor i
familjehemmet.
Insatsen är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement.
Föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen har rätt att söka bistånd inom
Socialtjänsten.
Omfattning, intensitet
Boende i familjehem för barn och ungdom beviljas till dess att barnet/ungdomen
slutat gymnasieskolan om det inte finns skäl för tidsbegränsning.
Utbildning
Socialnämnden utreder och beslutar om ett familjehem får ta emot barn. I
utredningen ingår bland annat utdrag ur belastningsregistret.

2.8 Bostad med särskild service för barn och ungdomar
Målgrupp
Barn och unga vars funktionsnedsättning medför att barnet eller ungdomen
kräver omvårdnad av personal med särskild och kvalificerad kompetens. Ett skäl
kan vara att barnet har ett omfattande medicinskt omvårdnadsbehov under
dygnets alla timmar. Bostad med särskild service erbjuds fram till dess att
gymnasieskolan upphör. Insatsen är även aktuell när skolan finns på annan ort än
familjens bostadsort. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig
uppväxtmiljö för barn och unga.
Innehåll och genomförande
Hallsbergs kommun har inga egna bostäder. Detta innebär att kommunen köper
en plats på ett boende i en annan kommun. Planeringen av verkställigheten sker
alltid i samråd och dialog med den enskilde och/eller företrädaren.
En bostad med särskild service ska vara så lik ett hem som möjligt. Personalen i
verksamheten har, precis som familjehemsföräldrar, det praktiska ansvaret för
omvårdnaden och för att barnens behov blir tillgodosedda. Föräldrar har i regel
kvar vårdnaden och fattar viktiga beslut som rör barnet.
Barnen har oftast sina egna rum, men delar bland annat kök och vardagsrum med
plats för lek eller andra aktiviteter. I insatsen ingår omvårdnad samt kultur och
fritidsaktiviteter.
Planering görs tillsammans med barnet/ungdomen och föräldrarna om när och i
vilken omfattning som barnet kan vistas i det egna hemmet. Barnet/ungdomen
och föräldrarna kan ha regelbunden kontakt under tiden barnet bor i
familjehemmet.
Föräldrar som behöver stöd i föräldrarollen har rätt att söka bistånd inom
Socialtjänsten.
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Omfattning, intensitet
Bostad med särskild service för barn och ungdom beviljas till dess att
barnet/ungdomen slutat gymnasieskolan om det inte finns skäl för
tidsbegränsning.

2.9 Bostad med särskild service för vuxna
Målgrupp
Personer som inte klarar ett boende utan omfattande dagligt stöd i form av
praktisk hjälp, stöd och tillsyn. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att ge den enskilda ett boende där dennes behov av stöd och hjälp i
vardagen tillgodosett. Därför är det också viktigt att bostaden ligger i en miljö som
ger de boende förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet.
Innehåll och genomförande
Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av vilken
boendeform det gäller. Behovet av boendeformen ska framgå av utredning och
bedömning.
Den enskilde har eget hyreskontrakt. Bostaden har vanligtvis ett till två rum och
kök/kokmöjligheter. Den enskilde kan ha husdjur i sin bostad under förutsättning
att han/hon själv kan ta hand om husdjuret. I Hallsbergs kommun finns det fem
LSS-boenden, fyra är gruppbostäder och den femte är servicebostad. Två
gruppbostäder finns i Hallsberg, samt två i Östansjö. Servicebostaden är även
belägen i Hallberg. I servicebostaden finns även tre lägenheter som nyttjas till
korttidsvistelse.
Gruppbostad och servicebostad har fast bemanning. Servicebostad innebär
lägenheter geografiskt samlade. Personligt stöd ska ges i den omfattning brukarna
behöver. Brukarna har tillgång till gensamhetslokal nära de egna lägenheterna,
som erbjuder möjlighet till samvaro och aktiviteter utifrån önskemål och
intressen. Med personligt stöd avses till exempel personlig hygien, vardagssysslor
i hemmet med mera Med socialt stöd avses till exempel förmedling av kontakter,
delaktighet i samhället, kontakt med myndigheter med mera
Gruppbostad är lägenheter med gemensamhetsutrymme, och är till för personer
som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång
till personal dygnet runt. Bemanningen anpassas efter den enskildes individuella
behov av personlig omsorg, hemmets skötsel, social samvaro samt kultur- och
fritidsaktiviteter.
Omfattning, intensitet
Insatsen beviljas tillsvidare och följs upp regelbundet eller vid behov. Den
enskildes behov av stöd och hjälp kan förändras och kan behöva omprövas för att
ges möjligheten att byta eller flytta till annan bostad.
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2.10 Annan särskilt anpassad bostad för vuxna
Målgrupp
Personer som är i behov av en bostadanpassad lägenhet.
Syfte
Syftet är att ge den enskilda ett boende som är anpassat efter den enskildes
fysiska behov, bostadsanpassning.
Innehåll och genomförande
Med annan särskilt anpassad bostad avses en bostad med viss grundanpassning
utan fast grundbemanning. Omvårdnad ingår inte i denna boendeform, inte heller
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Stöd och hjälp kan ges i boendet enligt
LSS eller Socialtjänstlagen.
Omfattning, intensitet
Insatsen beviljas tillsvidare och följs upp regelbundet eller vid behov.

2.11 Daglig verksamhet
Målgrupp
Personer som uppfyller personkretstillhörighet 1 eller 2 enligt LSS, är i
yrkesverksam ålder över 18 år och under 65 år, saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig. Det finns möjlighet att ansöka om fortsatt beslut gällande daglig
verksamhet efter 65 års ålder, dock längst till fyllda 67 år. Insatsen kräver
biståndsbeslut.
Syfte
Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa meningsfull sysselsättning som
ska bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i
samhället.
Innehåll och genomförande
Daglig verksamhet sker i första hand i grupp. Det finns tre kommunala
arbetsgrupper: Träffen (bland annat enklare jobb, musik, sinnesträning),
Servicegruppen (hjälper till på Kullängens vårdboende med att bland annat
transportera mat- och diskvagnar, fylla på förråd, tvätta hjälpmedel) och PLgruppen (återvinna elektronik, arbeta i butik samt diverse servicearbeten som de
gör på uppdrag). Utöver det finns externa platser på öppna arbetsmarknaden, i
företag eller i övrig kommunal/offentligverksamhet. Det är ett självständigt
arbete, med stöd från en handledare. Den enskilde ska själv kunna ta sig till och
från arbetet.
Daglig verksamhet kan erbjuda olika typer av aktiviteter, bland annat
sinnesstimulerande miljöer genom ljus, ljud och känsel. Man har också mer
produktionsinriktade arbetsuppgifter som att återvinna elektroniska apparater.
Personalen på den dagliga verksamheten utför också personlig träning/egenvård
efter delegering/anvisningar av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
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Den enskilde får en mindre ersättning vid deltagande på daglig verksamhet, så
kallad habiliteringsersättning. Den enskilde får själv betala för lunch och fika samt
en del av kostnaden för resorna till och från verksamheten.
Omfattning, intensitet
Daglig verksamhet erbjuds dagtid vardagar. Arbetstiden anpassas efter personens
behov och förmåga. Individuellt anpassade arbetstider kan förekomma.

3 Insatser inom äldreomsorg
3.1 Hemtjänst
Målgrupp
Vuxna personer som av fysiska eller psykiska skäl har behov av stöd eller hjälp för
att få sitt behov av personlig omvårdnad, hemmets skötsel och nödvändiga
ärenden tillgodosett. Behovet kan vara tillfälligt eller långvarigt. Insatsen kräver
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att möjliggöra för den enskilde att bo kvar i hemmet så länge som
möjligt. Syftet är också att stödja och verka för att den enskilde bibehåller sina
funktioner och sin självständighet.
Innehåll och genomförande
Hemtjänst innefattar olika insatser. Trygghetslarm kan beviljas då det finns en oro
för, eller behov av att kunna tillkalla personal, exempelvis vid fallrisk, och den
enskilde får ett personligt larm som kan bäras i hemmet. Larmet är kopplat till en
larmcentral som därifrån kan kontakta hemtjänstpersonal.
Personlig omvårdnad kan avse stöd eller hjälp med exempelvis att äta eller dricka,
på- och avklädning, den personliga hygienen, förflyttning och toalettbesök.
Andra insatser kan avse stöd eller hjälp med städ, tvätt, hemhandling, disk och
bäddning. Hit hör också hjälp med att få hem färdiglagade matlådor (mattjänst).
Det är viktigt att den enskilde utför de moment som denne fortfarande klarar av
för att bibehålla självständighet.
Personalen utför insatserna för att stödja den enskilde att själv utföra momentet
eller bidrar med kompenserande hjälp när den enskilde inte har någon förmåga
att medverka.
Insatsen Trygg hemgång kan erbjudas i samband med utskrivningsplanering från
sjukhus och avser personer som har ett utökat behov av omvårdnad och/eller
upplever stor oro och otrygghet inför att återgå till hemmet, och där behovet inte
bedöms kunna tillgodoses med hjälp av ordinarie hemtjänst. Syftet är att
möjliggöra en tryggare och säkrare hemgång efter utskrivning från sjukhus samt
för att bevara möjligheten att kunna bo kvar hemma.
Trygg hemgångsteamet består utav olika professioner som på hemkomstdagen
efter sjukhusvistelse möter upp den enskilde i hemmet. Tillsammans planeras de
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vardagliga sysslorna som den enskilde har behov av stöd eller hjälp av, exempelvis
trygghetslarm, personlig vård eller matinköp. Den enskilde har under perioden
också kontakt med en arbetsterapeut som kan ge stöd kring eventuella
hjälpmedel och hur dessa fungerar samt en sjuksköterska som exempelvis kan
vara behjälplig i frågor som rör läkemedel. En uppföljning av insatsen sker inom
en vecka.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Det kan variera
mellan någon gång per vecka till flera gånger varje dag.
Insatsen trygg hemgång beviljas upp till 14 dagar och utförs under dagtid på
vardagar.

3.2 Dagverksamhet
Målgrupp
Målgruppen för den riktade dagverksamheten är personer som har behov av
social gemenskap, stöd, stimulans eller social träning. Insatsen kräver
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med dagverksamhet är att ge stimulans, aktivitet och social samvaro så att
den enskilde kan fortsätta att bo hemma. För anhöriga kan den enskildes vistelse
på dagverksamhet innebära indirekt stöd i form av avlastning.
Innehåll och genomförande
Kommunen bedriver dagverksamheter med olika inriktningar. Dagverksamhet
finns på Knuten Hallsberg, Esslatorp Vretstorp och Sköllergården Pålsboda.
Grupperna sätts ihop utifrån funktioner och intressen.
Dagverksamheten erbjuder till exempel vara promenader, gymnastik eller att se
på film. På dagverksamheten finns möjlighet att få hjälp med träning som
ordinerats av sjukgymnast eller arbetsterapeut.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov och ork, och kan
variera mellan en gång per vecka till flera gånger varje vecka.

3.3 Ledsagarservice enligt SoL
Målgrupp
Vuxna personer som på egen hand inte kan ta sig till och från aktiviteter. Insatsen
kräver biståndsbeslut.
Syfte
Insatserna syftar till att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakter med
andra.
Innehåll och genomförande
Ledsagning kan beviljas för att den enskilde ska kunna ta sig till och från
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dagverksamhet, vårdinrättningar, från servicelägenhet till dagcentralens matsal
eller andra aktiviteter ute i samhället.
Ledsagning omfattar tiden från bostad till sjukhus/vårdinrättning/
sociala/kulturella aktiviteter, tiden fram tills någon annan övertar
ledsagaransvaret, samt tiden för återresa till bostaden. Det åligger den enskilde
att själv eller med stöd av annan ordna transportmedel.
Annan typ av ledsagning kan beviljas för att öka möjligheten att leva ett
självständigt liv och motverka isolering, så som att bli oberoende av sin partners
hjälp, exempelvis i samband med handling eller andra ärenden.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Insatsen kan beviljas
för enstaka tillfällen eller under en längre tidsbegränsad period. Ledsagning till
vårdinrättningar samt ledsagning i området kring den enskildes bostad utförs av
hemtjänstpersonal, vanligen vardagar och dagtid.
Annan typ ledsagning kan beviljas med max 10 timmar per månad.
Utbildning
Ledsagning genomförs till största delen av hemtjänstens personal. I vissa ärenden
tillsätts ledsagare av privatpersoner som anställs som uppdragstagare av
kommunen.

3.4 Avlösarservice i hemmet
Målgrupp
Insatsen riktar sig till personer med omfattande behov av vård, omsorg eller
tillsyn, som vårdas av anhörig och som inte kan vistas ensam i hemmet. Insatsen
kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att erbjuda anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet och
bidra till att den enskilde ska kunna bo kvar hemma. Syftet är också att den
anhöriga ska få återhämtning och därigenom bibehålla sina egna förmågor.
Innehåll och genomförande
Det stöd som ges under tiden för avlösningen är alltid knutna till vad den enskilde
är i behov av och som den anhöriga normalt utför.
Omfattning, intensitet
Insatsens omfattning och tid varierar beror på den enskildes behov, vid enstaka
tillfälle eller regelbundet. Insatsen kan maximalt beviljas med 12 timmar per
månad. Avlösning i hemmet utförs dag och kväll på vardagar.
Utbildning
Avlösarservice utförs alltid av personal ur
hemtjänstgruppen/dagverksamhetspersonal.
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3.5 Anhörigstöd
Målgrupp
Insatsen riktar sig till anhöriga med en närstående som är i behov av deras stöd på
grund av sjukdom, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning. Insatsen kräver inget
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med anhörigstöd är att ge anhöriga stöd och rådgivning om hjälpmedel och
andra insatser.
Innehåll och genomförande
Vid anhörigstöd finns möjligheten att få råd och stöd, enskilda samtal om
situationen (genom telefonkontakt eller ett personligt möte), gå med i
anhöriggrupper eller gå på föreläsningar om aktuella ämnen. Föreligger behov av
stöd och hjälp för den enskilde under tiden som den anhöriga är på anhörigstöd
ansöker man om insatser via biståndshandläggare.
Det är inget biståndsbeslut på anhörigstöd, den som vill kan ringa dit för
rådgivning/samtal.
I kommunen finns en demensvårdsutvecklare som kan ge råd och vägledning vid
nydiagnostiserad demenssjukdom till personen med demenssjukdom samt
dennes anhöriga. Demensutvecklaren förskriver även av GPS-larm vilket är ett
bärbart larm som sänder information om var den enskilde befinner sig.
Omfattning, intensitet
Hur ofta och på vilket sätt som stödet erbjuds beror på efterfrågan.

3.6 Växelvård
Målgrupp
Personer med omfattande behov av omvårdnad och/eller tillsyn som vårdas av
anhöriga och där anhöriga har behov regelbunden avlastning och där behovet inte
kan tillgodoses med hjälp av andra insatser. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Växelvård kan bidra till att den enskilde kan bo kvar hemma längre än vad som
annars hade varit möjligt. Växelvård kan även innebära möjlighet för den enskilde
att rehabilitera och/eller bibehålla förmågor. Syftet är också att den anhöriga ska
få återhämtning och därigenom bibehålla sina egna förmågor.
Innehåll och genomförande
Växelvården sker på korttidsboende eller i särskilda fall på ett vård- och
omsorgsboende. Boendet har omvårdnadspersonal dygnet runt som kan
tillgodose den enskildes behov. Den enskilde får ett eget rum med badrum och
har även möjlighet att vistas i gemensamma lokaler som matsal och tv-rum.
Omfattning, intensitet
Omfattningen av växelvård varierar beroende på den enskildes behov.
Växelvården avser regelbundet återkommande perioder av vård varvat med
vistelse i den egna bostaden. Vistelsen på växelvårdsplatsen ska inte överstiga
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tiden hemma. Vanliga tidsintervaller är att den enskilde spenderar en vecka på
växelvården och tre veckor hemma, eller två veckor på vartdera stället.

3.7 Korttidsplats
Målgrupp
Personer med omfattande behov av vård och/eller tillsyn som behöver tillgång till
personal dygnet runt och som inte kan få sina behöv tillgodosedda i sin bostad.
Insatsen riktar sig främst till personer som efter vård på sjukhus har ett behov av
rehabilitering och träning, eller bostadsanpassning, innan hemgång. Behovet ska
inte kunna tillgodoses i det egna hemmet. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med korttidsvård är att skapa trygghet och hjälpa individen till
självständighet för att öka livskvaliteten för den enskilde och därmed minska
risken för ett beroende av omsorgsinsatser. Syftet med växelvård är att ge
närstående avlastning för att öka deras livskvalité. Kriterier för att beviljas
korttidsvård är: när det efter sjukhusvistelse finns behov av rehabilitering som
inte kan utföras i hemmet, när närstående behöver avlastning exempelvis
växelvård, vid vård i livets slutskede eller vid akuta situationer där den enskilde
behöver utredas för vidare insatser.
Innehåll och genomförande
Den enskilde får ett eget rum med badrum och har även möjlighet att vistas i
gemensamma lokaler som matsal och tv-rum. Under tiden som den enskilde vistas
på boendet sker också en planering för eventuella fortsatta insatser som den
enskilde behöver framöver.
Omfattning, intensitet
Insatsen är tidsbegränsad och insatsens längd beror på den enskildes behov.
Utbildning
Inom korttidsvården arbetar ett multiprofessionellt team. Teamet består av
biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal
fysioterapeut samt enhetschef.

3.8 Servicelägenhet
Målgrupp
Personer som har behov av en anpassad bostad och närhet till angränsande
dagcentrals matservering/sociala aktiviteter. Den enskilde bör även ha behov av
annat stöd från kommunen, så som hemtjänstinsatser. Insatsen kräver
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att möjliggöra för den enskilde att kunna fortsätta bo i eget
boende samt att öka eller bibehålla självständighet vilket kan medföra ett minskat
behov av andra insatser.
Innehåll och genomförande
Servicelägenheterna är bostadsanpassade med borttagna trösklar, breddade
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dörrar samt utrustade med dusch istället för badkar. Det utförs inga individuella
bostadsanpassningar. Lägenheterna är lämpliga för äldre och funktionsnedsatta
då de ligger i anslutning till någon av kommunens dagcentraler. I dagcentralerna
finns bland annat cafeteria, matservering och lokaler för social samvaro,
dagverksamhet samt hobby och studiecirklar.

3.9 Vård- och omsorgsboende
I Hallsberg kommun finns i två inriktningar: vårdboende för somatik och
demensboende.
Målgrupp
Personer med omfattande omvårdnads- och trygghetsbehov (exempelvis
personlig hygien, att äta, att klä av och på sig, förflyttningar) som inte kan
tillgodoses i ordinärt boende med hemtjänstinsatser.
Personer med en utredd demenssjukdom eller påtagliga demensliknande
symptom eller personer som lider av psykisk ohälsa eller upplever otrygghet som
inte går att avhjälpa med kontinuerlig hemtjänst. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Vård- och omsorgsboende syftar till att ge den enskilde med omfattande vårdoch omsorgsbehov med en säker och trygg omvårdnad.
Innehåll och genomförande
Vård- och omsorgsboende avser ett stadigvarande boende där det finns en fast
personalgrupp som bemannar boendet dygnet runt. Den enskilde har en egen
lägenhet som ligger i anslutning till gemensamma lokaler så som matsal eller
allrum. Där erbjuds möjligheter till samvaro och aktiviteter utifrån önskemål och
intressen. Lägenheterna hyrs ut omöblerad, säng och madrass ingår. Den enskilde
tar med egna möbler och personliga saker för att känna sig hemma.
På vård- och omsorgsboendet ska den enskilde ges möjlighet att bibehålla sina
resurser och därför få stöd med att fortsättningsvis genomföra moment i
vardagen utifrån egen förmåga.
Utbildning
På varje enhet arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterska och arbetsterapeut.
Det finns också nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

4 Insatser inom socialpsykiatri
4.1 Boendestöd
Målgrupp
Vuxna personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar som förorsakar
stora svårigheter i vardagen. Målgruppen ska med stöd klara av ett eget boende
och aktivt medverka i insatsen. Insatsen kräver biståndsbeslut.
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Syfte
Boendestöd syftar till att stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och
resurser, så att den enskilde på sikt ska klara sin vardag avseende att ta hand om
sin egen person, att ta hand om hemmet och att ha aktiviteter utanför hemmet på
egen hand.
Innehåll och genomförande
Boendestöd har en stödjande/tränande inriktning och bygger på den enskildes
delaktighet. Det avser att stödja den enskilde i dennes vardag, utförs i den
enskildes hem. Det kan även handla om stöd för att kunna uträtta ärenden
utanför hemmet, så som att handla, eller stöd med att kunna använda
kollektivtrafik.
Boendestöd kan handla om den enskildes behov av färdighetsträning (lära,
förbättra, utveckla), råd- och information (uppmuntra till förändring eller
bibehållande av funktion), praktiskt stöd (praktiskt guida) eller emotionellt stöd
(känslomässigt stödja via samtal).
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Insatsen beviljas
inte i tid utan utförs efter behov och kan därför vara föränderligt.

4.2 Kontaktperson
Målgrupp
Vuxna personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar som förorsakar
stora svårigheter i vardagen och som saknar eller har ett glest nätverk av vänner,
bekanta och närstående, som saknar arbetsgemenskap samt saknar egen förmåga
att ta kontakt med andra. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att bryta isolering, främja delaktighet i samhällslivet samt
tillgodose en meningsfull fritid.
Innehåll och genomförande
Insatsen kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en medmänniska
som är en förebild i hantering av vardag samt fritids- och kulturaktiviteter.
Aktiviteterna ska utföras i närområdet. Med närområde menas en radie om tre
mil från Hallsbergs kommun.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Grunden är att den
enskilde och kontaktpersonen träffas en gång i veckan samt att kontakt kan ske
över telefon eller liknande däremellan.
Utbildning
Kontaktpersonsuppdragen tillsätts av privatpersoner som erhåller ett uppdrag av
Hallsbergs kommun.
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4.3 Bostad med särskild service enligt SoL
Målgrupp
Vuxna personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar som förorsakar
stora svårigheter i vardagen som trots insatser i hemmet inte klarar ett eget
boende. Det ska finnas ett behov av kontinuerliga insatser för att tillgodose
omfattade och varaktiga behov av tillsyn, omvårdnad och trygghet, exempelvis vid
nedsatt förmåga att se till sin egen säkerhet eller att påkalla hjälp i akuta
situationer. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att den enskilde tillsammans med personal ska utveckla strategier och
rutiner för att skapa en så bra vardagssituation som möjligt.
Innehåll och genomförande
Bostad med särskild service för vuxna beviljas utan precisering av vilken
boendeform det gäller. Behovet av boendeformen ska framgå av utredning och
bedömning. Hallsbergs kommun har inga egna bostäder. Detta innebär att
kommunen köper en plats på ett boende i en annan kommun.
Servicebostad innebär lägenheter geografiskt samlade. Personligt stöd ska ges i
den omfattning brukarna behöver. Brukarna har tillgång till gemensamhetslokal
nära de egna lägenheterna, som erbjuda möjligheter till samvaro och aktiviteter
utifrån önskemål och intressen.
Gruppbostad och servicebostad har fast bemanning. Gruppbostad är lägenheter
med gemensamhetsutrymme. Detta bostadsalternativ är till för personer som har
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till
personal dygnet runt.
Den enskildes behov av stöd och hjälp kan förändras och kan behöva omprövas
för att ges möjligheten att byta eller flytta till annan bostad.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes vårdbehov. Beslut tas på
två år för att därefter omprövas. Beslutet följs upp en gång om året eller vid
behov.

4.4 Daglig sysselsättning
Målgrupp
Personer med psykiskt funktionshinder i yrkesverksam ålder (18–67 år), som inte
står till arbetsmarknadens förfogande, har pågående studier eller annan
sysselsättning. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med daglig sysselsättning är att ge enskilda möjlighet att utveckla sina
färdigheter och förmågor för att på sikt kunna ha ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden.
Innehåll och genomförande
Insatserna anpassas efter den enskildes behov, förutsättningar och intressen.
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Syftet är inte att producera varor eller tjänster. I den dagliga sysselsättningen får
den enskilde stöd och hjälp av personal för att kunna genomföra sysselsättningen
utifrån sina förutsättningar. Tillsammans med en arbetskonsulent göra en
bedömning av var den enskilde kan tänkas passa bäst utifrån det som den
enskilde vill uppnå. Genom täta uppföljningar med den enskilde och personal görs
bedömning om och när det blir aktuellt med förflyttning till en extern placering.
Deltagarna i externa platser arbetar ute på ett företag eller i en affär. Det är ett
självständigt arbete, med stöd från en handledare. Den enskilde ska själv kunna ta
sig till och från arbetet.
Den enskilde får en mindre ersättning vid deltagande på daglig sysselsättning, så
kallad habiliteringsersättning. Den enskilde får själv betala för lunch och fika samt
en del av kostnaden för resorna till och från verksamheten.
Omfattning, intensitet
Daglig sysselsättning erbjuds dagtid vardagar. Arbetstiden anpassas efter
personens behov och förmåga.

5 Insatser inom missbruksvård
5.1 Råd- och stödsamtal för personer i missbruk
Målgrupp
Personer över 18 år i beroende av alkohol, narkotika, och/eller spel om pengar.
Insatsen kan ske både med och utan biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att genom stödjande, motiverande och rådgivande insatser få den
enskilde till att vilja leva ett nyktert och/eller drogfritt liv.
Innehåll och genomförande
Motiverande samtal
Stödja enskildas motivation till att påbörja behandling exempelvis på Stegen eller
att ta sig till AA/NA möten.
Hjälp med urinprov/antabusdelning
Den enskilde kan få hjälp med att bibehålla en drogfrihet över tid genom att
antabus tilldelas eller att den enskilde lämnar urin-/salivprov regelbundet.
Omfattning, intensitet
Samtalen bör ske med en viss regelbundenhet exempelvis ett samtal i veckan eller
varannan vecka cirka 30–45 min.
Utbildning
Insatsen genomförs av socialsekreterare på vuxenenheten.
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5.2 Återfallsprevention (ÅP)
Målgrupp
Återfallsprevention för vuxna med alkohol-/narkotika- och spelproblem. Insatsen
kräver biståndsbeslut.
Syfte
Metoden syftar till att ge färdigheter att kunna säga nej till alkohol, narkotika och
spel om pengar på ett effektivt sätt.
Innehåll och genomförande
En kurs i återfallsprevention omfattar följande grundmoment:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartläggning av risksituationer: tankar, känslor och beteenden som utlöser
känslor av sug efter alkohol.
Sug och färdigheter att hantera sug.
Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl drickandet som
av nykterheten.
Olösta problem som riskfaktor för återfall. Problemlösning.
Att tacka nej till alkohol.
Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
När livet överraskar – nödplaner för oväntade och omtumlande händelser.
Summering och utvärdering.

Omfattning, intensitet
Återfallsprevention ges vanligen en gång cirka 45 min per vecka om det är
enskilda samtal eller under två timmar om det är grupp. Behandlingstiden är
under åtta veckor. Insatsen ges individuell eller i kursformat.
Utbildning
Medarbetare har utbildning i återfallsprevention.

5.3 Stegen 12-stegsbehandling för narkotika- och
alkoholberoende.
Målgrupp
Vuxna över 18 år som har ett missbruk av beroendeframkallande medel av
alkohol, narkotika och läkemedel. Insatsen ska ske med biståndsbeslut.
Motivationsprogrammet kan ske som en serviceinsats men primärbehandling ska
ske med biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att den enskilde på hemmaplan ska uppnå och bibehålla en
nykterhet, drogfrihet och spelfrihet över tid.
Innehåll och genomförande
Stegen är en 12-stegsinriktad behandling. På Stegen kan man få enskilda samtal,
kartläggning, bedömning och strukturerad 12-stegsbehandling.
Informationsträff
Behandlingen inleds med informationsträff. Den enskilde kan också få möjlighet
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att genomföra en ADDIS (ett bedömningsinstrument för att diagnosticera skadligt
bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger.)
Motivationsprogrammet
I motivationsprogrammet får den enskilde möjlighet att reflektera över att
påbörja behandling för sitt missbruk. Programmet innehåller föreläsningar, filmer,
information och diskussioner.
Primärbehandlingen
Under primärbehandlingen varvas undervisningarna i föreläsningar, filmvisningar
och arbetsuppgifter. Målet med behandlingen är att starta en process till ett
nyktert och drogfritt liv med livskvalité. Förhoppningen på behandlingen är att
den enskilde ska börja förstå sig själv och göra nödvändiga förändringar för att nå
sitt mål. Under primärbehandlingen har den enskilde möjlighet att bli sjukskriven i
en så kallad ”förebyggande rehabilitering”. Deltagarna äter en gemensam frukost
och lunch som en del av behandlingen. Den enskilde har även möjlighet att få
pendlarplus-kort för sträckan Hallsberg-Örebro för att kunna delta i AA/NAmöten.
Eftervård
Efter avslutad primärbehandling startar eftervårdsprogrammet. Deltagarna träffas
en eftermiddag i veckan och reflekterar över situationer, tankar och känslor.
Behandlingen varvar föreläsningar med gruppsamtal, enskilda samtal vid behov
samt social träning.
Uppföljning
Under uppföljningen pratar drogterapeut och den enskilde om hur det har gått
efter behandlingen och om eventuella svårigheter som kan uppkomma i den
enskildes vardag.
Omfattning, intensitet
Motivationsprogrammet: tisdagar och torsdagar i sex veckor
Primärbehandlingen: måndag, onsdag och fredag i 15 veckor
Eftervård: onsdagar i sex månader
Uppföljning: Fyra samtal under ett år
Utbildning
Samtliga av Stegens personal är utbildade drogterapeuter samt KBT-inriktad
kunskap.
Kunskap om insatsens effekter
Insatsen följer Socialstyrelsens rekommendationer för behandling av alkohol,
narkotika, läkemedel och spel om pengar.

5.4 KBT-inriktade behandlande samtal enskilt och i grupp
Målgrupp
Personer över 18 år som genomgått Stegens öppenvård. Insatsen ska ske med
biståndsbeslut.
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Syfte
Insatsen syftar till att den enskilde ska bibehålla en drogfrihet över tid.
Innehåll och genomförande
Kognitiv beteendeterapi handlar om hur tankar påverkar känslor och beteenden.
KBT har ett strukturerat upplägg. Man gör en beteendeanalys av vad som utlöser
problemen och gör att de kvarstår. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen,
där nya förhållningssätt testas och följs upp.
Omfattning, intensitet
KBT-behandlingen sker vanligen genom ett samtal i veckan. Behandlingstiden är
individuellt upplagd, utifrån problemformulering.
Utbildning
KBT-inriktad utbildning.
Kunskap och insatsens effekter
KBT-inriktad behandling rekommenderas som missbruksvård.

5.5 HVB, institutionsvård
Målgrupp
Avser personer i missbruk som är över 20 år och som provat öppenvård men är i
behov av mer intensiv vård. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med vården är att den enskilde ska kunna leva ett nyktert- och drogfritt liv.
Det är den enskildes vårdbehov inom ramen av socialtjänstens ansvar som styr
vilken typ av institutionsvård det blir.
Val av vårdform styrs av det ramavtal som kommunen har tecknat.
Innehåll och genomförande
Innehållet varierar beroende på den enskilde behov, till exempel 12-stegs
behandling, KBT-inriktad behandling till arbetsinriktad missbruksrehabilitering.
Insatsen ska innehålla en tydlig eftervårdsplanering på hemmaplan.
Omfattning, intensitet
Tiden för vården kan variera beroende på den enskildes vårdbehov, vanligen
mellan 6–12 veckor.
Utbildning
De flesta behandlingshem har utbildade drogterapeuter men det finns även vissa
påbyggnadsutbildningar som personal erhåller.

5.6 Familjehemsvård
Målgrupp
Avser personer i missbruk som är över 20 år och som provat öppenvård på men är
i behov av heldygnsvård. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialtjänsten tar emot
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missbrukare i sitt hem. Syftet med vården är att den enskilde ska kunna leva ett
nyktert och drogfritt liv.
Den enskilde ska parallellt genomgå någon slags behandling för sitt missbruk
under familjehemsplaceringen. En del familjehem kan erbjuda
behandlingsinsatser. I andra fall kan behandlingsinsatser genomföras utanför
familjehemmet.
Innehåll och genomförande
Innehållet i placeringen varierar beroende på den enskildes vårdbehov. Det kan
finnas individuellt stöd av andra vuxna personer dygnet runt.
Omfattning, intensitet
Placeringen kan variera beroende på den enskildes vårdbehov.
Utbildning
Familjehemmen är utredda av socialtjänsten och erhåller handledning för
uppdraget.

5.7 Anhörigstöd
Målgrupp
Anhöriga vuxna till personer i beroendeproblematik. Den anhörige kan bo i
Hallsbergs kommun eller vara anhörig till en person som bor i Hallsbergs kommun.
Insatsen sker utan biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att minska de anhörigas belastning samt förhindra att de blir
medberoende.
Innehåll och genomförande
Insatsen innehåller samtal i grupp, enskilda samtal samt föreläsningar.
Omfattning, intensitet
Grupp - 2 ½ timme per tillfälle i 8 veckor. Enskilda samtal varierar utifrån den
enskildes behov.
Utbildning
Anhörigbehandlare är utbildade i CRAFT

6 Insatser inom våld i nära relation (VINR)
6.1 Råd- och stödsamtal
Målgrupp
Vuxna utsatta för våld i nära relation. Insatsen kan ske både med och utan
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att den enskilde får råd och stöd att hantera sin situation.
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Innehåll och genomförande
Motiverande och stödjande samtal
Insatsen handlar om att stödja den enskildes motivation och tilltro till att våga ta
emot stöd. Bedömningsinstrumentet FREDA kan göras för att se vilken risk det
finns för den våldsutsatta att stanna eller lämna relationen.
Praktisk hjälp
Den enskilde kan få hjälp med vissa praktiska saker. Exempelvis ansökan om förtur
i det kommunala bostadsbolaget, hjälp att ansöka om skyddade personuppgifter
eller kontaktförbud. Socialsekreterare kan också vara ett stöd för den våldsutsatta
vid eventuella polisförhör och liknande. Om den enskilde har frågor om
exempelvis hur det blir med umgänge med barnen kan information ges från
familjerätten.
Omfattning, intensitet
Den enskildes vårdbehov kan vara olika stort och därmed kan omfattningen och
varaktigheten variera.
Utbildning
Insatsen utförs av socialsekreterare.

6.2 Tillfälligt boende
Målgrupp
Vuxna utsatta för våld i nära relation och behöver akut tillfälligt boende. Insatsen
kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Den våldsutsatta behöver ibland ett akut tillfälligt boende, exempelvis när den
våldsutsatta lämnar relationen.
Innehåll och genomförande
Den våldsutsatta beviljas boende på hotell eller vandrarhem. Detta är en tillfällig
insats.
Omfattning, intensitet
Enstaka nätter eller över en helg. Socialtjänsten följer den enskilde behov.

6.3 Jourboende
Målgrupp
Vuxna utsatta för våld i nära relation. Insatsen kräver biståndsbeslut.
Syfte
Den våldsutsatta behöver ibland ett boende i avvaktan på ett annat boende.
Innehåll och genomförande
Ibland kan den våldsutsatta vara i behov av att lämna sin destruktiva relation men
är inte i behov av det skydd som ett skyddat boende innebär. Då kan den enskilde
få bo i kommunen jourbostad medan ansökan om förtur till HALLBO behandlas
eller i avvaktan på att den våldsutsatta löser sin boendesituation på egen hand.
Den våldsutsatta beviljas då boende i en av kommunens jourbostäder.
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Omfattning, intensitet
Insatsen varierar i tid beroende på den enskildes behov.

6.4 Skyddat boende
Målgrupp
Vuxna utsatta för våld i nära relation. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med placeringen är ge den enskilde tillräckligt skydd som inte kan erbjudas i
kommunen.
Innehåll och genomförande
Den enskilde kan vara i behov av mer omfattande skalskydd eller tillgänglig
personal. Målet är att den enskilde på sikt ska kunna leva ett säkert liv utanför
det skyddade boendet.
Insatsen ska utgå från den vårdplan socialtjänsten tillsammans med den enskilde
utformar. Insatsen ska kontinuerligt följas upp samt innehålla en tydlig planering
för vem som ansvarar för vilka områden och uppgifter.
Omfattning, intensitet
Placeringstiden kan variera beroende på förutsättningarna.

7 Övriga insatser vuxen
7.1 Kontaktperson enligt SoL
Målgrupp
Vuxna personer som är i behov av prosociala kontakter. Insatsen kräver ett
biståndsbeslut.
Syfte
Kontaktpersonen kan ha en stödjande roll, aktivera, bryta isolering, tipsa och
uppmuntra till prosociala aktiviteter med mera.
Innehåll och genomförande
Insatsen utformas utifrån den enskildes behov och kan bestå av samtal, social
samvaro eller aktivitet.
Omfattning, intensitet
Tidsramen för insatsen kan variera beroende på den enskildes vårdbehov,
vanligtvis en träff i veckan därutöver telefonsamtal.
Utbildning
En kontaktperson är en lekman utredd av socialtjänsten. Utdrag görs från
misstanke och belastningsregistret.

7.2 rePULSE (impulskontroll och social färdighetsträning)
Målgrupp
Målgruppen är vuxna personer över 18 år som har problem med bristande
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impulskontroll, ilska eller nedstämdhet. Även personer som lider av missbruk eller
som begår kriminella handlingar kan ha nytta av programmet. Det gemensamma
hos alla dessa individer är att den bristande impulskontrollen är grunden till
problemet. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med kursen är att individen ska få tankar, känslor och beteenden att
samverka och därigenom förändra okontrollerade destruktiva handlingar till
genomtänkta och positiva.
Innehåll och genomförande
Om en person har svårt att kontrollera ett impulsivt beteende eller är inåtvänd så
kan man genom rePULSE få de redskap som krävs för att kunna förändra detta.
I rePULSE används individuella samtal för att identifiera vad som ligger bakom
olika beteenden och känslor. I rePULSE utforskas de grundläggande sociala
färdigheter som krävs för att på ett bra sätt kunna samspela och kommunicera
med andra för att lättare skapa goda relationer och förebygga onödiga konflikter.
Omfattning, intensitet
Kursen sträcker sig över 10 individuella träffar med en veckas mellanrum. Varje
träff är mellan 45–60 minuter lång.
Utbildning
Kursledare har genomfört rePULSE grundutbildning.
Kunskap om insatsens effekter
rePULSE är välbeprövad med goda resultat.

7.3 Tillfälligt boende
Målgrupp
Personer över 18 år som saknar boende. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Den enskilde som saknar boende och inte kan lösa sin boendesituation på egen
hand behöver ibland ett akut tillfälligt boende.
Innehåll och genomförande
Tillfälligt boende på hotell eller vandrarhem. Detta är enbart en tillfällig insats.
Den enskilde ska då redovisa vad denne har gjort för att lösa sitt behov av boende
på egen hand.
Insatsen kan kombineras med andra insatser exempelvis Stegens öppenvård,
kontaktperson eller kompetenshöjande verksamhet. De som går på Stegens
öppenvård kan få bo på tillfälliga boenden en längre tid innan de kliver in i
primärbehandlingen och erhåller jourbostad.
Omfattning, intensitet
Några enstaka nätter.
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7.4 Jourboende
Målgrupp
Personer över 18 år utan egen bostad. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Jourbostad beviljas om den enskilde behöver en bostad för att kunna fullfölja den
planering som socialtjänsten och den enskilde kommit överens om.
Innehåll och genomförande
Den enskilde beviljas då boende i en av kommunens möblerade jourbostäder. Den
enskilde kan ha med sig egna sängkläder men kan även erbjudas detta av
kommunen. Den enskilde får en genomgång vilka regler som gäller i boendet. Den
enskilde förutsätts att lösa sin boendesituation över tid.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes vårdbehov.
Utbildning
De som beviljar insatsen boende är socialsekreterare inom IFO.

8 Insatser inom ekonomiskt bistånd
8.1 Ekonomiskt bistånd
Målgrupp
Om den enskilde inte på egen hand kan få sitt behov av försörjning tillgodosett.
Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Att ge förutsättningar att uppnå skälig levnadsnivå förutsatt att den enskilde
uttömmer sina egna möjligheter.
Innehåll och genomförande
Om den enskilde erhåller ekonomiskt bistånd upprättas en genomförandeplan
med snabbaste vägen till självförsörjning. Ekonomiskt bistånd utgår ifrån
Socialstyrelsen normberäkning. Det genomförs en beräkning av den enskildes
inkomster, tillgångar och utgifter. Till skäliga kostnader räknas exempelvis
sjukvårdskostnader, medicin, boendekostnad, el med mera Minderåriga barns
inkomster räknas inte som inkomster upp till ett prisbasbelopp/per år. Par som
lever under äktenskapsliknande förhållande är att betrakta som sambos och ska
därmed ansöka om försörjningsstöd tillsammans.
Denna insats prövas månadsvis och insatsen följs kontinuerligt upp. Den enskilde
ska varje månad redovisa vad denne har gjort för att tillgodose sitt behov på egen
hand. Socialsekreterarna arbetar aktivt med att den enskilde hittar andra vägar att
tillgodose sitt behov.
Omfattning, intensitet
Insatsen kan variera beroende på den enskildes behov.
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Utbildning
Socialsekreterarna är utbildade socionomer, några med påbyggnadsutbildningar
inom området.

8.2 Kompetenshöjande verksamhet enligt 4 kap 4 § SoL
Målgrupp
Personer över 18 år som ansöker om ekonomiskt bistånd och saknar
sysselsättning. Om den enskilde tackar nej till kompetenshöjande verksamhet
finns det en risk att den enskilde inte har rätt till ekonomiskt bistånd.
Syfte
Syftet är att den enskilde ska få ökad förutsättning att nå egen försörjning.
Innehåll och genomförande
Hänvisning i kompetenshöjande sysselsättning sker till AMI, Arbetsmarknads- och
integrationsenheten. Insatsen kan ske genom praktik eller genom arbetsträning.
Insatsen anpassas till den enskildes förutsättningar, exempelvis enklare
arbetsuppgifter eller kortare arbetstid. En bedömning ska alltid göras gällande
vilken sysselsättning som bedöms utgöra den snabbaste vägen mot en egen
försörjning för den enskilde.
Omfattning, intensitet
Intensiteten i insatsen varierar beroende på behovet men är i regel heltid, och
anpassas efter den enskildes arbetsförmåga.
Utbildning
På AMI arbetar arbetskonsulenter med olika utbildningar och bakgrund.

8.3 Förmedlingsmedel
Målgrupp
Vuxna personer med egen inkomst med stora svårigheter att hantera sin
ekonomi. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Att stödja den enskilde att hantera sin ekonomi.
Innehåll och genomförande
När insatsen påbörjas skriver den enskilde på en fullmakt så att dennes löpande
inkomst, till exempel lön eller sjukersättning, betalas ut till ett konto hos
socialtjänsten. I samråd med den enskilde görs en överenskommelse om vilka
räkningar som socialtjänsten ska betala med den enskildes inkomst samt hur
övriga medel portioneras ut.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen kan variera beroende på den enskildes vårdbehov. Ibland
fungerar insatsen som en tillfällig hjälp i avvaktan på att god man eller förvaltare
har förordnats.
Utbildning
Insatsen förmedlingsmedel hanteras av socialtjänstens ekonomihandläggare.
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9 Insatser inom barn och familj
9.1 Råd- och stödsamtal
Målgrupp
Alla familjer med barn 0–18 år i Hallsbergs kommun.
Syfte
Råd- och stödsamtal utan biståndsbeslut erbjuds de familjer som vill ha råd i
föräldrarollen eller i relationen till sina barn. Syftet med stödet är att förbättra
relationen mellan förälder och barn/ungdomar, stärka förälderns egen förmåga
att möta sitt barn samt hitta balans mellan tydlighet och följsamhet i
föräldraskapet.
Innehåll och genomförande
Familjen/föräldern träffar en eller två familjestödjare på Familjeteamet i samtal.
Förälder får i uppgift att i vardagen reflektera över svårigheterna på hemmaplan.
Förälder får berätta om sina reflektioner och i samtal med familjestödjare jobba
vidare med olika perspektiv och verktyg.
Omfattning, intensitet
Familjerna erbjuds max fem samtal med familjestödjare. Intensiteten bestäms
utifrån föräldern/familjens egna önskemål i samråd med familjestödjare. Vid
behov av fler samtal görs en ansökan till socialtjänsten om familjen önskar det.
Utbildning
Alla familjestödjare har relevant utbildning och erfarenhet för att utföra insatsen.

9.2 Familjestöd
Målgrupp
Familjer med barn 0–18 år i Hallsbergs kommun som beviljats insats genom
Socialtjänsten.
Syfte
Familjestöd efter biståndsbeslut ges de familjer som bedömts ha behov av stöd i
föräldrarollen eller i relationen till sina barn. Syftet med stödet kan vara att
förbättra relationen mellan förälder och barn/ungdomar, stärka förälderns egen
förmåga att möta sitt barn samt hitta balans mellan tydlighet och följsamhet i
föräldraskapet.
Innehåll och genomförande
Familjen/föräldern träffar en eller två familjestödjare på Familjeteamet och där
kartläggs vad föräldern uppger som svårigheter, hänsyn tas också till det som står
i uppdraget. Föräldern får i uppgift att i vardagen reflektera över svårigheterna på
hemmaplan. Föräldern får berätta om sina reflektioner och i samtal med
familjestödjare jobba vidare med olika perspektiv och verktyg. Familjestödjare
utformar insatsen tillsammans med föräldern utifrån varje familjs unika behov.
Omfattning, intensitet
Insatsens omfattning och intensitet är beroende av uppdraget och ärendets natur,
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det kan handla om ett fåtal samtal eller en längre insats. Samtal kan ske en gång i
veckan, oftare eller glesare beroende på hur familjens behov av stöd ser ut.
Familjestöd ges både direkt i hemmet och i Familjeteamets lokaler. Efterhand kan
omfattning och intensitet justeras.
Familjestödjare avsätter i regel 60 minuter för varje samtal.
Utbildning
Alla familjestödjare har relevant utbildning och erfarenhet för att utföra insatsen.

9.3 Föräldrakurs ABC – Alla barn i centrum
Målgrupp
Föräldrar med barn 3–12 år i Hallsbergs kommun. ABC erbjuds både med och utan
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att erbjuda stöd och vägledning till föräldrar för att stärka relationen
mellan föräldrar och barn.
Innehåll och genomförande
Fyra gruppträffar med olika teman som bland annat handlar om hur föräldrar kan
främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i
familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med
övningar och filmer. På träffarna tar vi del av varandras erfarenhet och av
forskning. Lärdomar och insikter har vi sedan med oss och praktiserar hemma
mellan träffarna.
Omfattning, intensitet
Kursen omfattar fyra träffar om två och en halv timma.
Utbildning
Kursledarna har genomgått utbildning som gruppledare i ABC.

9.4 Föräldrakurs Trygghetscirkeln
Målgrupp
Föräldrar med barn 0–18 år i Hallsbergs kommun. Trygghetscirkeln erbjuds både
med och utan biståndsbeslut.
Syfte
Trygghetscirkeln har som syfte att stärka föräldrars förmåga att läsa av, tolka och
möta sina barns olika känslor samt deras behov att utforska världen. Kursen är
baserad på anknytningsteori.
Innehåll och genomförande
Kursen är baserad på filmklipp med inslag av reflekterande samtal och
bildmaterial.
I kursen undersöker man vad det kan finnas för underliggande budskap när barn
visar upp starka känslor. Fokus ligger på balansen mellan att vara tydlig och
samtidigt upplevas snäll som förälder. I kursen utforskas i vilka situationer som
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det kan vara svårare för föräldrar att vara psykologiskt och känslomässigt
tillgängliga för barn.
Ämnen som tas upp:
- Utforska barns behov
- Följsamt föräldraskap
- Vägen till trygghet
- När det känns svårt att vara förälder
- Betydelsen av reparationer i relationer
Omfattning, intensitet
Kursen omfattar åtta träffar om en och en halv timma.
Utbildning
Kursledarna har genomgått utbildning i Trygghetscirkelns föräldraprogram för
gruppledare.

9.5 Föräldraskap i Sverige (FÖS)
Målgrupp
Utrikesfödda föräldrar med barn 0–18 år. Stödet ges utan biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden
som är viktiga för familjelivet i Sverige, och möjlighet till gruppdiskussioner
Innehåll och genomförande
Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom
kartlagda behov hos nyanlända föräldrar, och tar upp hur det är att vara familj i
nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, och hur till
exempel förskola, skola och vård fungerar. Grupperna har 10–15 deltagare och
leds av två utbildade gruppledare. Gruppledarna kommer från en rad olika
verksamheter där de kommer i kontakt med utrikesfödda föräldrar, till exempel
förskola, BVC, SFI, förebyggande enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontor,
och civilsamhället.
Omfattning, intensitet
Grupprogram som består av fem gruppträffar, á 2,5 h.
Utbildning
Alla gruppledare har gått 2 dagars utbildning i metoden.
Kunskap om insatsens effekter
Under 2019–2021 utvärderas Föräldraskap i Sverige av forskare på Centrum för
Epidemiologi och Samhällsmedicin i Stockholm.

9.6 Barn i föräldrars fokus (BIFF)
Målgrupp
Utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte
kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Utbildningen är frivillig och
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vänder sig till föräldrar vars barn är folkbokförda i Hallsbergs kommun. Under
utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner i syfte att ge kunskap om hur ett
stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har separerade föräldrar. Stödet
ges utan biståndsbeslut men kan även beviljas som en insats.
Syfte
Syftet är att föräldrarna ska förstå sin egen del i konflikten och hur det kan
påverka barnet. Huvudfrågan i utbildningen är: "Vad kan jag som förälder göra för
att underlätta för mitt barn?"
Innehåll och genomförande
Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer
där föräldrarna inte kommer överens. Manualbaserat samtalsmaterial med olika
teman.
Exempel på teman som kursen tar upp:
Barns rättigheter
Kommunikation
Barns behov och situation när föräldrarna inte kommer överens.
Omfattning, intensitet
Tre tillfällen cirka två timmar per tillfälle.
Utbildning
Alla gruppledare har gått en två dagars utbildning i Ett fredat rum i Rädda barnens
regi. Gruppledarna har även utbildning i samarbetssamtal och är vana vid
familjerättsliga konflikter
Kunskap om insatsens effekter
Många kommuner erbjuder detta stöd och Rädda barnen har utvärderat
materialet. Enligt en utvärdering gjord 2018 av SBU framkom bland annat minskat
våld och försummelse mot barn

9.7 Hanna och Theo (barngrupp)
Målgrupp
Barn 7-12 år som bor i kommunen vars föräldrar är separerade. Stödet ges utan
biståndsbeslut men kan även beviljas som en insats.
Syfte
Att ge barn möjlighet att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas
separation och konflikter samt hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin
situation.
Att visa att barnet inte är ensamt om att ha föräldrar som är i konflikt med
varandra.
Att inge barnet hopp.
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Innehåll och genomförande
Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med barn och
familjer där föräldrarna inte kommer överens. Manualbaserat samtalsmaterial
med olika teman.
Omfattning, intensitet
Gruppen träffas vid 5-6 tillfällen.
Utbildning
Alla gruppledare har gått en två dagars utbildning i Ett fredat rum i Rädda barnens
regi. Gruppledarna har även utbildning i samarbetssamtal och är vana vid
familjerättsliga konflikter
Kunskap om insatsens effekter
Många kommuner erbjuder detta stöd och Rädda barnen har utvärderat
materialet. Enligt en utvärdering gjord 2018 av SBU framkom bland annat minskat
våld och försummelse mot barn

9.8 Tåget barn- och ungdomsgrupp
Målgrupp
Barn och ungdomar i åldern 6-18 år med någon i sin närhet som har, eller har haft,
missbruk och/eller psykiatrisk problematik. Tåget erbjuds både med eller utan
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att ge barnen och ungdomarna kunskap om problematiken, samt minska
deras oro och psykiska belastning.
Innehåll och genomförande
Grupperna består av 2-8 barn eller ungdomar och de delas in efter ålder.
Gruppträffarna leds av två gruppledare. Under träffarna tas olika teman upp som
utgår från ämnet, exempelvis: vad är missbruk/psykiatrisk problematik, hur det
kan vara att leva i en familj där det finns missbruk/psykiatrisk problematik samt
hur de vuxna kan få hjälp att må bättre. Samtal utifrån dessa teman varvas med
lek och skapande.
Omfattning, intensitet
Träffarna är en gång i veckan, 1,5 timme/gång. Grupperna startar upp två gånger
per år, vid vår- samt höstterminen.
Utbildning
Gruppledarna är familjestödjare som har gått en barngruppsledarutbildning.
Kunskap om insatsens effekter
Enligt enkäter som lämnats till barn som gått Tåget skattar sig barnen högre i
mående efter avslutad grupp. Många barn har uppgett att det är bättre hemma, i
skolan och med kompisar. Flera barn har även uttryckt att de har mindre ont i
magen samt mindre oro.
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9.9 rePULSE (impulskontroll och social färdighetsträning)
Målgrupp
Målgruppen för rePULSE är barn, unga och föräldrar som har problem med
bristande impulskontroll, ilska eller nedstämdhet. Även personer som lider av
missbruk eller som begår kriminella handlingar kan ha nytta av programmet. Det
gemensamma hos alla dessa individer är att den bristande impulskontrollen är
grunden till problemet. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med kursen är att individen ska få tankar, känslor och beteenden att
samverka och därigenom förändra okontrollerade destruktiva handlingar till
genomtänkta och positiva.
Innehåll och genomförande
Om en person har svårt att kontrollera ett impulsivt beteende eller är inåtvänd så
kan man genom rePULSE få de redskap som krävs för att kunna förändra detta.
I rePULSE används individuella samtal för att identifiera vad som ligger bakom
olika beteenden och känslor. I rePULSE utforskas de grundläggande sociala
färdigheter som krävs för att på ett bra sätt kunna samspela och kommunicera
med andra för att lättare skapa goda relationer och förebygga onödiga konflikter.
Omfattning, intensitet
Kursen sträcker sig över 10 individuella träffar med en veckas mellanrum. Varje
träff är mellan 45-60 minuter lång.
Utbildning
Kursledare har genomfört rePULSE grundutbildning.
Kunskap om insatsens effekter
rePULSE är välbeprövad med goda resultat.

9.10 Krisstöd efter barnförhör
Målgrupp
Familjer där barnet har varit på polisförhör gällande barnmisshandel i hemmet.
Syfte
En modell för att ge stöd och information till familjen vid misstanke om
barnmisshandel. Barn ska få information om att våld aldrig är okej, de vuxna ska
få kunskap om barn som utsätts för våld i nära relationer och hela familjen ska få
krisstöd. Syftet med modellen är att motverka att barnets behov, upplevelse och
erfarenheter hamnar i skymundan.
Innehåll och genomförande
Informationsmöte med föräldrarna samma dag som barnet/ungdomen varit på
förhör. Hembesök samma kväll där man träffar hela familjen för stödsamtal.
Uppföljning sker dagen efter hembesöket för att kolla av samt erbjuda fortsatt
stöd.
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Omfattning, intensitet
Krisstödet omfattar dagen för barnförhöret samt dagen efter. Fortsatt stöd och
behandling efter önskemål från familjen är inte tidsbestämt.
Informationsmötet på socialförvaltningen och hembesöket brukar i regel vara
cirka 60 minuter.
Utbildning
Personal har genomgått utbildning i modellen ”Efter barnförhöret”.

9.11 Sköldis (behandling för barn med sexuella
beteendeproblem 0-12 år)
Målgrupp
Barn under 12 år som uppvisar sexuella beteendeproblem. Insatsen kräver ett
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med behandlingen är att främja en hälsosam sexuell utveckling hos barnet
genom att lära barnet:
- att kontrollera sitt beteende
- kroppsregler
- vilka sexuella beteenden som är ”rätt och fel”
- relationsfärdigheter
Innehåll och genomförande
Sköldis är ett manualbaserat behandlingsprogram för barn med sexuella
beteendeproblem och deras föräldrar. Manualen bygger på kognitiv
beteendeterapi och kan användas både i grupp om 4-6 barn och individuellt. Barn
och föräldrar går i samtal parallellt. Föräldrarna lär sig att förstå sexuella
beteendeproblem och stödja barnet på olika sätt för att främja en hälsosam
sexuell utveckling hos barnet.
Omfattning, intensitet
Programmet omfattar 12 sessioner/gruppträffar separat för barn och förälder.
Utbildning
Utförarna har genomgått utbildning i metoden ”Sköldis”.

9.12 Övergreppsspecifik färdighetsträning ÖSFT
Målgrupp
Barn och unga 12-21 år som har begått sexuella övergrepp och som har skattats i
låg eller måttlig risk för återfall. Skattning enligt ERASOR utförs av Barnahus i
Örebro och är en förutsättning för att behandling kan starta. Insatsen kräver ett
biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med behandlingen är att minska återfallsrisk i sexuella övergrepp genom att
arbeta med färdighetsträning för både den unge och föräldrarna. Behandlingen
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syftar också till att främja en sexualitet där ungdomen inte skadar sig själv eller
någon annan.
Innehåll och genomförande
Metoden bygger på kognitiv beteende terapi (KBT) och dialektisk beteende terapi
(DBT).
Föräldrarna och ungdomen tränar parallellt och individuellt på olika färdigheter
för att minimera återfallsrisken för den unge. Det finns även gemensamma
sessioner där både ungdomen och föräldrarna deltar.
Omfattning, intensitet
Materialet ”Den unges färdigheter” omfattar 20 sessioner. Föräldrars färdigheter
omfattar 10 sessioner. 4 sessioner är gemensamma samtal med föräldrarna och
ungdomen. 1-2 sessioner ytterligare vid syskonövergrepp.
Utbildning
Familjestödjarna har genomgått utbildning i ”Övergreppsspecifik
samtalsbehandling”.

9.13 Medling vid brott
Målgrupp
En ungdom under 21 år som har begått ett brott som polisanmälts och som
ungdomen erkänt och berörda brottsoffer.
Syfte
Insatsens syfte är att ge stöd till brottsoffret och att förebygga att
gärningspersonen begår nya brott.
Innehåll och genomförande
Medling vid brott betonar försoning och reparation av skadan. Samtalet ska
erbjuda hjälp för brottsoffret att bearbeta händelsen och möjlighet till någon form
av gottgörelse. Deltagandet ska vara frivilligt och ske i båda parters intresse.
Ibland ingår gärningsperson och brottsoffer ett muntligt eller skriftligt avtal som
kan innehålla löften om framtida beteenden, ekonomisk ersättning till brottsoffret
eller gottgörelse genom arbete.
Omfattning, intensitet
Ett eller flera enskilda förmöten med gärningspersonen och brottsoffret samt ett
medlingsmöte.
Utbildning
Alla familjestödjare har relevant utbildning och erfarenhet för att utföra insatsen.

9.14 Ungdomsvårdsprogram
Målgrupp
Ungdomar mellan 15–21 år som har begått ett brott och fått en dom om
ungdomsvård.
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Syfte
Syftet med programmet är att den dömde inte ska begå fler brott och reflektera
över det den har gjort.
Innehåll och genomförande
Samtal med ungdomen med fokus på förändring och ansvar. Innehållet i samtalen
ser olika ut beroende på brottets natur och klientens behov.
Omfattning, intensitet
Ungdomsvårdsprogrammets omfattning regleras i domen och innefattar upp till
20 träffar.
Utbildning
Alla familjebehandlare har relevant utbildning och erfarenhet för att utföra
insatsen.

9.15 Kontaktperson
Målgrupp
Barn och unga ca 10-18 år i Hallsbergs kommun som har bedömts ha ett behov av
en ytterligare vuxen i sitt nätverk. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Syftet är att ge barnet eller den unge stöd utifrån dess behov såsom att bryta
isolering, tillgodose behov av social samvaro och meningsfull fritid.
Innehåll och genomförande
Samtal eller aktivitet med barnet eller ungdomen utifrån uppdrag och intresse.
Omfattning, intensitet
Tiden för insatsen varierar beroende på den enskildes behov. Grunden är att den
enskilde och kontaktpersonen träffas en gång i veckan beroende på de mål som
satts upp samt att kontakt kan ske över telefon eller liknande däremellan.
Utbildning
En kontaktperson är en privatperson utredd av socialtjänsten men behöver inte
ha någon särskild utbildning. Utdrag görs från belastningsregistret.

9.16 Kontaktfamilj
Målgrupp
Barn och unga ca 5-18 år i Hallsbergs kommun som bedömts ha ett behov av ett
komplement till den egna familjen och ytterligare vuxna i sitt nätverk. Insatsen
kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Ge barnet ett personligt stöd, en trygghet och en möjlighet att få komma till en ny
miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp med avlastning för
att kunna ta sitt föräldraansvar.
Innehåll och genomförande
Uppdraget handlar om att ge barnet stöd utifrån dess enskilda behov, till exempel
ge barnet ett nytt nätverk eller rutiner alternativt bryta en negativ utveckling hos
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barnet. I det kan ingå att ge barnet stöd med till exempel läxläsning och
fritidssysselsättningar.
Omfattning, intensitet
Cirka en helg i månaden men omfattningen regleras av uppdraget.
Utbildning
En kontaktfamilj är en privatperson utredd av socialtjänsten men behöver inte ha
någon särskild utbildning. Utdrag görs från belastningsregistret.

9.17 Särskilt kvalificerad kontaktperson
Målgrupp
Barn och ungdomar upp till 21 år som löper en förhöjd risk att utveckla missbruk
eller kriminellt beteende. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med insatsen är att stödja och stärka barnet eller ungdomen för att främja
en gynnsam utveckling och minska risken för ett destruktivt beteende.
Innehåll och genomförande
Barnet eller ungdomen träffar en väletablerad vuxen person som fungerar som en
förebild och ett stöd. Det kan exempelvis innebära att motivera till skola, arbete
och fritidsaktiviteter och att ge känslomässigt stöd i motgångar. Det kan också
innefatta exempelvis läxhjälp eller hjälp med att skriva jobbansökningar. Insatsen
kan också hjälpa till att stärka anknytningen till samhället, exempelvis genom att
ge den unge ett utökat socialt nätverk och genom introduktion till nya prosociala
sammanhang.
Omfattning, intensitet
Uppdraget kan variera i omfattning, men innebär ofta relativt tät kontakt med den
unge under längre tid. Ofta pågår insatsen under 6–12 månader.
Tidsåtgång cirka 10 timmar per vecka.
Utbildning
Insatsen utförs av utbildad personal inom socialtjänst.

9.18 Familjehemsplacering
Målgrupp
Barn och unga 0-18 år i Hallsbergs kommun, som av olika anledningar behöver bo
i ett annat hem än det egna. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov
tillgodosedda, i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda.
Innehåll och genomförande
Barnet eller den unge lever med familjehemmet i vardagen, går i skola, får eget
stöd vid behov och blir en del av familjehemsfamiljen. Barnet eller den unge har
rätt till umgänge med sina biologiska föräldrar. Socialtjänstens öppenvård kan
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arbeta med föräldrarna för att främja ett positivt umgänge för barnet eller för att
förbereda för en hemflytt.
Omfattning, intensitet
Heldygnsvård av varierande längd.
Utbildning
Familjehemmet utbildas i ”Ett hem att växa i”. Utdrag görs ur polisens belastningsoch misstankeregister samt ur socialregistret.

9.19 HVB – Hem för vård och boende
Målgrupp
Barn och unga ca 13-20 år i Hallsbergs kommun, som är i en situation där deras
hälsa och utveckling på olika sätt kan ha kommit till skada och där det inte är
möjligt för barnet eller ungdomen att bo kvar i det egna hemmet. Hem för vård
och boende (HVB) kan bli aktuellt i de fall där familjehemsplacering inte bedöms
som tillräckligt eller lämpligt. Insatsen kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Att ge barnet eller ungdomen stöd och skydd, för att minska risken att de fortsatt
kommer till skada och för att skapa förutsättningar för en positiv utveckling.
Innehåll och genomförande
Hallsbergs kommun har inget HVB i egen regi. Detta innebär att kommunen köper
en plats på ett boende vilket kan ligga i en annan kommun.
Innehållet i verksamheten anpassas efter den enskildes individuella behov och
förutsättningar. Barnet eller ungdomens skola kan vara direkt på HVB eller i
närheten av HVB. Personalen på HVB ansvarar för den dagliga omsorgen. Det
innebär såväl stöd och uppmuntran, att sätta gränser och hålla uppsikt samt vid
behov behandlande insatser. Vården behöver stödja barnets relationer med
föräldrar, syskon och andra närstående och stärka förutsättningarna för att
relationerna håller över tid.
Omfattning, intensitet
Heldygnsvård av varierande längd.
Utbildning
Ett HVB måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO
bedriver regelbunden tillsyn av verksamheten.

9.20 Stödboende
Målgrupp
Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år i Hallsbergs
kommun, som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd. Insatsen
kräver ett biståndsbeslut.
Syfte
Syftet med placeringen är att under trygga former träna och förbereda barnet
eller den unge för ett vuxenliv i ett eget boende.
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Innehåll och genomförande
Hallsbergs kommun har inget stödboende i egen regi. Detta innebär att
kommunen köper en plats på ett boende vilket kan ligga i en annan kommun.
Stödboende innebär ett individuellt anpassat stöd, t.ex. genom hjälp med frågor
om ekonomi och att få en struktur i sin vardag i eget boende. Stödet kan avse
studier, arbete eller annan sysselsättning och att ha en meningsfull fritid.
Omfattning, intensitet
Varierande beroende på den unges behov.
Utbildning
Ett stödboende måste ha tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för
att bedriva verksamheten. IVO bedriver regelbunden tillsyn.

9.21 Samarbetssamtal
Målgrupp
Föräldrar med barn 0-18 år i Hallsbergs kommun, som är på väg att separera eller
har separerat och som behöver stöd i att enas i frågor kring det gemensamma
barnet/barnen. Insatsen kräver inte ett biståndsbeslut.
Syfte
Samarbetssamtal syftar till att föräldrar kan enas i frågor om vårdnad, boende,
umgänge och försörjning gällande de gemensamma barnen utan att behöva gå till
domstol.
Innehåll och genomförande
Samarbetssamtal belyser vikten av att kommunicera om hur barnet har det och
eftersträvar att förstärka den gemensamma känslan i föräldraskapet. Ingen
dokumentation sker då samtalen sker på föräldrarnas initiativ. Om samtalen sker
på uppdrag av tingsrätt förs viss dokumentation för att kunna återkoppla
uppdraget till rätten.
I ärenden där den ena parten utsatt den andra för våld eller hot kan
samarbetssamtal inte ske.
Omfattning, intensitet
Antalet samtal varierar och det är behovet som styr, men som regel brukar det
handla om tre träffar.
Samtalsledarna avsätter 60 minuter för alla samtal.
Utbildning
Alla samtalsledare har genomgått en utbildning i att leda samarbetssamtal.

9.22 Kontaktperson vid umgänge
Målgrupp
Barn och unga 0-18 år i Hallsbergs kommun, vars förälder/föräldrar har ansökt om
att en tredje person medverkar vid umgänge med umgängesföräldern. Insatsen
kräver ett biståndsbeslut och umgängesföräldern måste samtycka till insatsen.
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Syfte
För att möjliggöra umgänge och för att skapa en trygghet för barnet.
Innehåll och genomförande
Kontaktpersonen är med vid umgänget mellan förälder och barn och kan vara
delaktig i hämtning och lämning av barnet eller den unge.
Omfattning, intensitet
Varierande beroende på uppdraget. Bedömning görs var umgänget lämpligen kan
ske och insatsen omfattar ett visst antal timmar per tillfälle.
Utbildning
En kontaktperson är en privatperson utredd av socialtjänsten men behöver inte
ha någon särskild utbildning. Utdrag görs från belastningsregistret.

9.23 Umgängesstöd
Målgrupp
Barn och unga 0-18 år i Hallsbergs kommun, vars föräldrar har en dom med beslut
om umgängesstöd.
Syfte
Syftet är att i framtiden kunna få ett normaliserat umgänge med den förälder det
inte bor tillsammans med. Syftet med umgängesstöd är att skapa trygghet för
barnet.
Innehåll och genomförande
Umgängesstöd innebär att en särskilt utsedd person närvarar när barnet träffar
umgängesföräldern eller att personen medverkar vid hämtning och lämning i
anslutning till ett umgängestillfälle. Umgänget sker i en specifik lokal.
Omfattning, intensitet
Tidsbegränsat uppdrag som villkoras i domen från rätten.
Utbildning
Ett umgängesstöd är en privatperson utredd av socialtjänsten men man behöver
inte ha någon särskild utbildning. Socialnämnden bör se till att den person som är
utsedd att vara umgängesstöd har tillgång till stöd från den ansvarige
handläggaren. Utdrag görs ur belastningsregistret.

9.24 Extern öppenvård
Målgrupp
Barn, unga eller familjer i Hallsbergs kommun där behovet av öppenvårdsinsats
inte kan tillgodoses av den interna öppenvården.
Syfte
Individuellt stöd för barn, unga och vuxna.
Innehåll och genomförande
En stödinsats riktad till barn, ungdomar eller familjer hos annan huvudman än
kommunen i de fall då stödbehovet inte kan tillgodoses inom den egna interna
öppenvården.
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Omfattning, intensitet
Beroende av den enskilde individens behov.
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Delegationsordning 2021
Ärendebeskrivning

Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att anta
föreslagen delegationsordning för 2022.

Ärendet

Socialchef Jaana Jansson har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera
delegationsordningen som i delar varit daterad. Den uppdaterade delegationsordningen antogs av
nämnden i december 2020.
Förvaltningen önskar göra vissa revideringar av nuvarande delegationsordning.
o

Kap. 7 IFO – barn och unga SoL
Förslag om tillägg:
Beslut om entledigande av familjehem/jourfamiljehem. Delegat sakkunnig socialsekreterare
och sakkunnig biståndshandläggare.
Beslut om insats med stöd av FB 13 a § mot vårdnadshavares samtycke. Delegat
individutskott.
Enligt föräldrabalken kan bistånd till barn beslutas om mot den ena förälderns samtycke
enligt nedan. Beslutet skall användas restriktivt men användas i de fall vårdnadshavarna inte
kan enas om att en insats är förenlig med barnets bästa. Ett sådant beslut skall alltid föregås
av utredning av barnets bästa med en barnkonsekvensanalys.
Utdrag ur Föräldrabalken:
FB 13 a §: Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena
till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den
andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden
gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30),
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b § första stycket
socialtjänstlagen eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

o

Kap. 14 Hälso- och sjukvård
Förslag att ta bort punkterna 14:2, 14:3 och 14:4.

o

Kap. 18 Arbetsmarknads- och integrationsenheten
Förslag att ta bort 18:3 – beslut om bankkort samt 18:5 – beslut om ekonomiskt bistånd.
Dessa beslut fattas inte inom AMI.
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o

Kap. 21 Personaladministrativa ärenden
Förslag att ta bort punkterna 21:1 – 21:10, 21:12 – 21:17. Dessa punkter hör till KS
delegationsordning. 21:11 föreslås ändras till entledigande av uppdragstagare.

o

Kap. 22 Dataskydd
Förslag att ta bort 22:1 – 22:5 samt 22:7 gällande de registrerades rättigheter och
godkännande av slutrapport gällande personuppgiftsincident eftersom dessa är
verkställighetsfrågor.

Barnperspektivet har beaktats genom att de insatser som barn, familjer eller föräldrar kan behöva
ska vara enkla att fatta beslut om, utan krångliga omvägar (utöver att vissa insatser är möjliga att få
utan biståndsbedömning), att korrigera hänvisningarna till lagrum samt att det första kapitlet om
utvidgad delegation har förtydligats för att beslut ska bli korrekta.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022.
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Delegation av beslutanderätten
1. Inledning

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och
genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller
delegat. Den senare med stöd av delegationsregler enligt 6 kap. 33-38 §§ Kommunallagen och speciallagstiftning.
I kommunala sammanhang brukar man göra en åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut. Nämndbeslut är beslut som
antingen ska fattas av samfälld nämnd eller med stöd av delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas till
nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande förvaltningsuppdrag som nämnden lämnat förvaltningen.
Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan.

2. Syfte med delegation

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften:
•

•

att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.
att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

3. Regler för delegation

I kommunallagen och ett antal speciallagar och författningar, t ex socialtjänstlagen, LVU och LVM, finns angivet förutsättningar och begränsningar när
det gäller delegation. Med delegation avses att fatta beslut i stället för den som primärt har beslutanderätten. Genom delegation flyttas
beslutanderätten över till delegaten. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till:
•
•
•

en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ett Individutskott
enskild ledamot eller ersättare inom nämnden.
enskild tjänsteman inom kommunen.
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Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte
kan avvakta till ett nästkommande sammanträde. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Delegationen avser lägsta nivån av delegat, vilket innebär att överordnad alltid har rätt att besluta i lägre
tjänstepersons ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden (eller av överordnad).
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Nämnden kan vid misskötsel återkalla tjänstepersons delegation, helt eller
delvis.
Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ:
• Turordning om siffror angivits.
• En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem som fattar beslut
• Delegat är den som arbetar inom området, t ex kan en enhetschef inom IFO inte besluta inom en enhet inom vård och omsorg, eller
en socialsekreterare inom försörjningsstöd kan inte besluta i barnärenden.

4. Beslutanderätten får inte delegeras i:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (KL 6 kap.38 §).
Förbud att ta emot barn i sitt hem
Umgängesinskränkning
Hemlighållande av vistelseort
Nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att ej inleda faderskapsutredning, eller föräldraskapsutr

5 kap. 2 § SoL
14 § 2 st 1. LVU
14 § 2 st 2. LVU
2 kap. 1, 7 §§ FB
2 kap. 9 § FB

Page 140 of 210

Datum

2021-12-22

Ärendenummer

21/SAN/326

Sida

6(37)

5. Registrering av beslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation
för de beslut som fattas med stöd av delegation. Därför ska varje beslutshandling, enligt 31 § FL, innehålla uppgift om:
1. dagen för beslutet,
2. vad beslutet innehåller,
3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
Beslutet ska dessutom ha uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens
ställningstagande (32 § FL).

6. Anmälan av delegationsbeslut

Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om vidaredelegering anmäls till nästkommande sammanträde för social- och
arbetsmarknadsnämnden.
Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering. Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden.
Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom
datalista.
Av förvaltningschef vidaredelegerade beslut anmäls till förvaltningschef.
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Förkortningar
AB
BEA
FB
FC
FL
HSL
IU
KL
KS
LSS
LVM
LVU
LUL
OSL
SAN
SoF
SoL
TF
ÄB

Allmänna bestämmelser
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Föräldrabalken
Förvaltningschef (socialchef)
Förvaltningslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Individutskottet
Kommunallagen
Kommunstyrelsen
Lagen om stöd och service
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen om unga lagöverträdare
Offentlighets- och sekretesslagen
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Tryckfrihetsförordningen
Ärvdabalken
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1. Kompletterande beslutanderätt (ordförandebeslut), vidaredelegation
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

1:1

Beslut i brådskande ärenden där
nämndens beslut inte kan avvaktas
Yttrande i ärenden till tillsynsmyndighet
där nämndens beslut inte kan avvaktas
Vidaredelegation av beslutanderätt i de
ärendegrupper FC har delegation

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.
SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.

6 kap. 39§ KL

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och ungdom
under 20 år
Beslut om omedelbart
omhändertagande av den som är under
18 år om åtgärder av behörig utländsk
myndighet inte kan
avvaktas
Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge kan utövas när överenskommelse
inte kan nås med förälder eller
vårdnadshavare
- för fall där SAN:s beslut inte kan
avvaktas

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

6 § LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

6 a § LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

11 § 1 st. LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

11 § 2 och 3 st. LVU

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.

14 § andra st. 1 p. LVU

1:2
1:3
1:4

1:5

1:6

1:7

1:8

SAN:s ordf.
FC

6 kap. 39 § KL
7 kap. 6 § KL
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Beslut om att den unges vistelseort inte
ska röjas för förälder eller
Vårdnadshavare
- för fall där SAN:s beslut inte kan
avvaktas
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.

14 § andra st. 2 p. LVU

IU:s ordf.

27 § LVU

Beslut om tillfälligt utreseförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut att begära handräckning för att
genomföra läkarundersökning
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut att begära handräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.
IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.
IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

43 § 2 p. LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

13 § LVM

- då IU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

IU:s ordf.

2. Allmänna handlingar, lämnande av uppgifter
Ärendegrupp
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmänna handlingar eller
uppgifter till enskild eller myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

Delegat
Verksamhetschef

Ersättare

31 d § LVU
43 § 1 p. LVU

Lagrum/Kommentar
2 kap. 14 § TF
6 kap. 2, 3 §§ OSL
10 kap. 3, 4 § 1 st. OSL
12 kap. 2 § 2 st. OSL
26 kap. 1, 5 §§ OSL
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Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte
Informationsskyldighet i utlämningsärende
Sekretess för anmälare gentemot enskild
inom hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten

FC

12 kap. 6 § SoL

Verksamhetschef
MAS
Enhetschef

8 kap. 3§ OSL
25 kap. 7 §
26 kap. 5 § OSL

2:5

Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen
verksamhet inom hälso- och sjukvården
socialtjänsten

10 kap. 2 § OSL

2:6

Polisanmälan brott som riktar sig mot
nämndens verksamhet
Beslut om polisanmälan av
brott som riktar sig mot enskild inom
verksamheten
Beslut om polisanmälan om misstanke om
vissa brott mot barn
Lämnande av uppgift till Polismyndigheten
för förebyggande, förhindrande eller
avbrytande av vissa brott
Lämnande av uppgift till Polismyndigheten
om ungdom under 18 år vid som behövs
för ett omedelbart polisiärt ingripande
Lämnande av uppgift om ett djur som är
nödvändig för ett ingripande av en

Soc.sekr
bist.handl
ssk
arb.terapeut
Verksamhetschef

2:3
2:4

2:7

2:8
2:9

2:10

2:11

10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Verksamhetschef

Sakkunnig
Sakkunnig

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 21-22 §§ OSL
10 kap. 18, 18 a-b §§ OSL, 10 kap. 19 § OSL

Sakkunnig

10 kap. 20 § OSL

Socialsekreterare

10 kap. 20 a § OSL, ”Lex Maja”
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kontrollmyndighet för djurskydd eller
Polismyndigheten
Lämnande av uppgift om misstanke om
terrorbrott m fl brott
Beslut om att lämna ut uppgifter om
totalförsvarspliktiga till
Rekryteringsmyndigheten
Utlämnande av uppgifter till
smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen
Underrättelse till åklagarmyndighet om att
någon som dömts till ungdomsvård,
ungdomstjänst eller ungdomsövervakning i
väsentlig grad underlåter att göra vad som
åligger honom eller henne
Anmälan till Folkhälsomyndigheten om att
något som tyder på att nya medel används
för missbruksändamål eller att ändringar
sker i missbruksmönster av kända medel

3. Allmänna ärenden

Ärendenummer

21/SAN/326

Verksamhetschef

Sida

11(37)

Verksamhetschef

10 kap. 22a, 23, 24 §§ OSL
Förundersökning anges i 10 kap. 25 §.
2 kap 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
och 3 kap 5 § förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt

Enhetschef

6 kap. 9 § Smittskyddslagen

Enhetschef

6 kap. 12 § Smittskyddslagen

Sakkunnig

12 kap 8 § SoL

Enhetschef

12 kap. 9 § SoL

Ärendegrupp

Delegat

Avvisande av ärende

Sakkunnig

Ersättare

Lagrum/Kommentar
Sökande har inte behörighet att ansöka

Page 146 of 210

Datum

2021-12-22

Ärendenummer

21/SAN/326

3:2

Avskrivning av ärende

3:3

Beslut om begäran om överflyttning av ärende till Enhetschef
nämnd i annan kommun samt beslut i fråga om
mottagande av ärende från annan kommun
Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning av Verksamhetschef
ärende
Verksamhetschef
Beslut om att överklaga IVO:s beslut till
förvaltningsdomstol angående överflyttning av
ärende
Yttrande angående planärenden
FC
Fullmakt att företräda SAN i domstol eller hos
Verksamhetschef
annan myndighet, samt beslut att utse ombud i
förvaltningsdomstol och allmän domstol
Enhetschef
- i individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt FB
Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet
Enhetschef

3:4
3:5

3:6
3:7

3:8
3:9
3:10
3:11

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Avskrivning av osäkra fordringar upp till en
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp
Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga
beslut

Sakkunnig

FC

Sida

12(37)

Ansökan är återkallad, den sökande har avlidit
eller ärendet av andra skäl inte länge aktuellt
2 a kap. 10 § SoL

2 a kap. 11 § SoL
16 kap. 4 § 5p. § SoL

3 kap. 2 § SoL
10 kap. 2 § SoL

13 kap. 5 § SoL
Bitr FC

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Verksamhetschef
FC
Verksamhetschef

3:12

Avvisande av ombud

Enhetschef
Enhetschef

3:13

Anmälan om behov av offentligt biträde

Soc.sekr
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14 2 st § FL
3 § Lag om offentligt biträde

Datum

Ärendenummer

2021-12-22

Nr

Sida

21/SAN/326

13(37)

4. Individ- och familjeomsorg (IFO) – yttrande till domstol, åklagarmyndighet, annan myndighet
Ärendegrupp

Delegat

Yttrande till allmän domstol och överlämnande till
vård
Yttrande till åklagarmyndighet

Sakkunnig

BrB 32 kap. 1 §

Sakkunnig

4:3

Lämnande av upplysningar* och förslag på åtgärder
till åklagare, domstol och frivårdsmyndighet

4:4

Beslut om avvisning av överklagande som inkommit
för sent
- om beslut av SAN eller IU

Soc.sekr
*handläggare,
assistent
Delegat i
ursprungsbeslutet
– Enhetschef*

11 § Lag med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare (LuL)
6 § Lag om särskild personutredning i
brottsmål

4:5

Beslut om ändring av överklagat beslut

4:1
4:2

- om beslut av SAN eller IU
4:6

4:7
4:8

Beslut om överklagande av beslut av myndighet eller
förvaltningsdomstol
- som är fattat av SAN eller IU
Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i
körkortsärenden
Yttrande till polismyndighet utan vårdnadshavares
medgivande för barn under 18 år

Ersättare

Delegat i
ursprungsbeslutet
- Enhetschef*
Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef
Soc.sekr
Soc.sekr
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Lagrum/Kommentar

45 § FL
* Om överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast
inom en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)
46 § FL
* Om överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast
inom en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)
42 § FL

3 kap 8 § och 5 kap 2 §
körkortsförordningen
3 § 2 st. passförordningen

Datum

Ärendenummer

2021-12-22

Sida

21/SAN/326

14(37)

4:9

Yttrande vid ansökan om bostadsbidrag till familj där
barn vistas på institution eller i familjehem

Soc.sekr

10 § 3 st. lag om bostadsbidrag

4:10

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

Sakkunnig

46 § LVM

4:11

Yttrande till allmän domstol då den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård
Yttrande till överförmyndare

Sakkunnig

31:2 BrB

Soc.sekr
Biståndshandläggare
Soc.sekr

11 kap. 16 § 2 st. FB

Soc.sekr

5 kap 3 § 2 p.SoF

Sakkunnig

5 kap 3 § 3 p.SoF

Soc.sekr

11 kap. 16 § 2 st FB

4:12

4:13
4:14
4:15

4:16

Nr
5:1

Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av
god man/förvaltare
Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov
av god man/förvaltare inte längre föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndare om
förhållanden att barns egendom inte förvaltas på ett
betryggande sätt.
Yttrande till domstol om god man/förvaltare

5. IFO – försörjningsstöd
Ärendegrupp

Delegat

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer

Soc.sekr

5 kap. 3 § 1 p. SoF

Ersättare

Lagrum/Kommentar
4 kap. 1 § SoL
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Datum

5:2

5:3

Ärendenummer

Sida

2021-12-22
21/SAN/326
Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens
riktlinjer
Sakkunnig
-upp till 30 % av basbeloppet
Enhetschef
-över 30 % av basbeloppet

15(37)

4 kap. 1 SoL
4 kap. 2 § SoL

Beslut om försörjningsstöd med villkor om praktik
eller kompetenshöjande åtgärder
Beslut om vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd

Soc.sekr

4 kap. 4 § SoL

Soc.sekr

4 kap. 5 § SoL

5:5

Beslut om egnamedelsförvaltning

Soc.sekr

4 kap. 1 § SoL

5:6

Beslut om högsta godtagbara boendekostnad utöver
riktlinjer

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL

5:4

Nr

6. IFO missbruksvård och övriga vuxna SoL
Ärendegrupp

Delegat

6:1

Beslut om att utredning rörande vuxna ska inledas.

Soc.sekr

6:2

Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd Sakkunnig
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.

6:3

Beslut om bistånd i form av placering av vuxna i
familjehem
Beslut om ersättning till familjehem
- enligt SKR:s rekommendationer
- över SKR:s rekommendationer

6:4

Ersättare

Lagrum/Kommentar
11 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL
Aktuellt cirkulär SKR

Soc.sekr
Sakkunnig
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

6:5

6:9

Beslut om placering av vuxna på institution
-inom ramavtal
-utom ramavtal
Beslut om att avsluta placering av vuxna i
familjehem eller på institution mot den enskildes
vilja
-ifall IU:S beslut inte kan avvaktas
Kostnader i samband med placering på institution
eller familjehem
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om kontaktperson samt förordnande och
entledigande av kontaktperson samt beslut om
ersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.
– över SKR:S rekommendationer.
Beslut om socialt andrahandskontrakt

6:10

Beslut om tillhandahållande av jourlägenhet

6:11

Beslut om skyddat boende
-akut upp till 14 dagar
-längre än 14 dagar, inom ramavtal
-längre än 14 dagar, utom ramavtal

6:6

6:7

6:8

6:12

Beslut om akutboende
-upp till 14 dagar
-längre än 14 dagar

Sida

21/SAN/326

16(37)

4 kap. 1 § SoL
Enhetschef
IU
IU

4 kap. 1 § SoL
IU:s vice ordf.
IU:s 2 vice ordf.

IU:s ordf.

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr.
Sakkunnig
4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Sakkunnig
Enhetschef
Soc sekr
Sakkunnig
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4 kap. 1 § SoL

Datum

Ärendenummer

2021-12-22

6:13

6:14

Nr

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
- Insatser som görs genom egen personal
- externa insatser inom ramavtal
- externa insatser utom ramavtal
Avslut av öppenvårdsinsatser mot den enskildes
vilja

7. IFO – barn och unga SoL

Sida

21/SAN/326

17(37)

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Ärendegrupp

Delegat

7:1

Beslut om att utredning rörande barn eller ungdom
ska inledas.

11 kap. 1 § SoL

7:2

Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.

Soc.sekr, med minst 2
års erfarenhet
Sakkunnig

7:3

Beslut att bedriva utredning utan vårdnadshavares
samtycke.
Förlängning av utredningstid efter 4 månader

Sakkunnig

11 kap. 2 § SoL

Enhetschef

11 kap. 2 § SoL

Beslut om uppföljning av ett barns situation när
utredning avslutats utan insats
Beslut om tillfällig placering av barn i familjehem

Sakkunnig

11 kap. 4 a § SoL

Sakkunnig

4 kap. 1 §, 6 kap. 6 § 4 st. SoL
Högst två månader efter att
utredningen avslutats
4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 6 § SoL

7:4
7:5
7:6
7:7

7:8

Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom IU
i familjehem
IU:s ordf.
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
på HVB,
-inom ramavtal
-utom ramavtal
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas

Enhetschef
IU
- IU:s ordf.

Ersättare

Lagrum/kommentar

11 kap. 1 § SoL

IU:s vice ordf.
IU:s 2 vice ordf.

IU:s vice ordf.
IU:s 2 vice ordf.
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4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 SoL

Datum

Ärendenummer

2021-12-22

7:9

7:10
7:11

7:12

7:13

7:14

7:15

7:16

7:17

Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
på stödboende
-inom ramavtal
-utom ramavtal
Beslut om att avsluta placering av barn/ungdom i
familjehem eller på institution mot den enskildes vilja
Beslut om uppföljning efter att en placering i ett
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har
upphört
Beslut om ersättning till familjehem enligt SKR:s
rekommendationer
- över SKR:s rekommendationer
Beslut om entledigande av familjehem samt
jourfamiljehem.
Kostnader i samband med placering på
behandlingshem eller familjehem enligt riktlinjer
-utöver riktlinjer
Beslut om bistånd i form av sommarvistelse
-upp till 30 % av basbeloppet
- över 30 % av basbeloppet
Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om
ersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.
– över SKR:S rekommendationer.
Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård
och fostran i ett enskilt hem.

21/SAN/326

Sida

18(37)

4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 § SoL
Sakkunnig
Enhetschef
IU

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 4 b, 4c §§ SoL

Aktuellt cirkulär SKR
Avser familjehemmets socialsekreterare

Soc.sekr
Sakkunnig
Sakkunnig

Enligt avtal
4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr
Sakkunnig
4 kap. 1 § SoL
Sakkunnig
Enhetschef
4 kap. 1 § SoL
Aktuellt cirkulär SKR
Soc.sekr med minst 2
års erfarenhet
Sakkunnig
IU

6 kap. 6 § SoL. Kan ej delegeras tjm
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

Sida

21/SAN/326

19(37)

7:18

Övervägande rörande familjehemsvård

IU

6 kap. 8 § SoL, första st. Kan ej del tjm

7:19

IU

6 kap. 8 § SoL, andra st. Kan ej del tjm

7:20

Övervägande av överflyttning av vårdnad enl 6 kap. 8
§ FB
Anmälan till IVO om beslut om att placera barn eller
unga i ett familjehem om beslutet innebär att fler än
tre barn eller unga placeras i samma familjehem.

Soc.sekr

3 kap. 19 a § SoF

7:21

Beslut om eget boende ungdom

Sakkunnig

7:22

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
- Insatser som görs genom egen personal
- externa insatser inom ramavtal
- Externa insatser utom ramavtal
Beslut om öppenvårdsinsats (enligt punkt 7:21) för
barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke
Beslut om insats med stöd av FB 13 a § mot
vårdnadshavares samtycke

4 kap. 1 § SoL
I samråd med sakkunnig inom vuxen
4 kap. 1 § SoL

7:23
7:24

Nr
8:1
8:2
8:3

Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef
Sakkunnig

3 kap. 6 a § SoL

IU

8. Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU
Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om medelbart omhändertagande av den som
är under 18 år om
1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan
avvaktas

IU

4 § LVU

IU
se 1:4
IU

6 § LVU
6 a § LVU

se 1:5
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

8:4
8:5
8:6
8:7
8:8

8:9

8:10

8:11
8:12
8:13
8:14

Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka om
förlängning av utredningstiden
Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska
upphöra
Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om medgivande
om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård
Beslut att fortsatt omhändertagande för tillfällig vård
ska upphöra
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1, 2 st. LVU
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortf.
behövs
Omprövning om vård med stöd av 3§ LVU ska upphöra
Övervägande om överflyttning av vårdnad enligt 6
kap. 8 § FB
Övervägande om beslut beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st 1. och 2.
fortf behövs

Sida

21/SAN/326

20(37)

Enhetschef
IU:s ordf

8 § LVU
IU:s v ordf

9 § 3 st. LVU

IU:s 2:e v ordf
IU

9 a § LVU

IU

9 b § LVU

IU

11 § 1, 3 st. LVU

se 1:6
IU

11 § 2, 3 st. LVU

se 1:7
Soc.sekr med
minst 2 års
erfarenhet
IU

11 § 4 st LVU

13 § 1 st. LVU

IU

13 § 2 st. LVU

IU

13 § 3 st. LVU

IU

14 § 3 st. LVU
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

21/SAN/326

Sida

21(37)

8.15

Beslut att vården ska upphöra

IU

21 § LVU

8:16

Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller
öppen behandling
Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande ska gälla

IU

22 § 1 st. LVU

IU

22 § 3 st. LVU

IU

22 § 3 st. LVU

8:19

Beslut om att förebyggande insats jml 22 § LVU ska
upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

IU

24 § LVU

8:20

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

IU

26 § 1 st. LVU

8:21

Beslut att flyttningsförbud ska upphöra

IU

26 § 2 st. LVU

8:22

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

IU
se 1:10
IU

27 § LVU

Enhetschef

31 § LVU

IU

31b § LVU

8:26

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om att ansöka till förvaltningsrätten om
utreseförbud
Beslut om omprövning av utreseförbud

Enhetschef

31 c § 1 st. LVU

8:27

Beslut om upphörande av utreseförbud

Enhetschef

31c § 2 st. LVU

8:28

IU
se 1:11
Enhetschef

31d § LVU.

8:29

Beslut om tillfälligt utreseförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud

8:30

Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud

IU

31i § LVU

8:17
8:18

8:23
8:24

8:25

30 § 2 st. LVU

31g 2 st. LVU
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

8:31
8:32

8:33

Nr
9:1

9:2
9:3
9:4

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats
för undersökningen
Beslut om begäran om biträde för att bereda läkaren
tillträde till den unges hem eller för att inställa den
unge till läkarundersökning
- då IU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut att begära polismyndighets biträde för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU
- då IU:s beslut ej kan avvaktas

Sida

21/SAN/326

22(37)

Sakkunnig

32 § 1 st. LVU

IU

43 § 1 p. LVU

se 1:12
IU

43 § 2 p. LVU

se 1:13

9. IFO - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Ärendegrupp

Delegat

- Beslut om att inleda utredning då nämnden fått
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda ngn
tvångsvård
- beslut om att utredning inte ska inledas
- beslut om att inledd utredning ska läggas ner eller
inte föranleda åtgärd
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om
tvångsvård enligt LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande
- då IU:s beslut ej kan avvaktas

- Soc. Sekr

Ersättare

Lagrum/Kommentar
7 § LVM

- enhetschef
- enhetschef
Sakkunnig

9 § LVM

IU

11 § LVM

IU
se 1:14

13 § LVM
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

9:5
9:6

Nr

Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att
föra missbrukare till läkarundersökning
Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse
till vårdinstitution

10. IFO - Ersättningar och avgifter

Sida

21/SAN/326

23(37)

Sakkunnig

45 § 1p. LVM

Soc.sekr

45 § 2p. LVM

Ärendegrupp

Delegat

10:1

Beslut om underhållsbidrag från förälder när
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på
institution

Soc.sekr
Handläggare

8 kap. 1 § 2 st. SoL

10:2

Framställan till Försäkringskassan (FK) om utbetalning
av underhållsstöd till annan än boförälder
Framställning till FK om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag
Framställan till CSN om ändrad betalningsmottagare
för utbetalning av studiebidrag

Handläggare
Assistent
Handläggare
Assistent
Soc.sekr
Handläggare
Assistent
IU

2 § Förordning (1996:1036) om
underhållsstöd
Socialförsäkringsbalk 106 kap. 6 §

10:3
10:4

10:5
10:6
10:7
10:8

Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätt
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8
kap 1§
Beslut om ersättning för uppehälle för vuxen som
vårdas på institution eller i familjehem

Ersättare

Lagrum/Kommentar

2 kap. 33 § studiestödsförordningen

Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef
Soc.sekr

9 kap. 1 § 1 st SoL
Får ej del tjm
9 kap. 1, 2 §§ SoL
9 kap. 4 § SoL
8 kap. 1 § 1 st SoL
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

Nr

11. IFO – Familjerätt mm

Sida

21/SAN/326

24(37)

Ärendegrupp

Delegat
Handläggare
- Enhetschef
Handläggare

1 kap. 4, 9 §§ FB

11:2

Godkännande av faderskap eller föräldraskap
- i komplicerade ärenden
Beslut om att inleda faderskapsutredning

11:3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

Enhetschef

2 kap. 1 § FB

11:4

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

Enhetschef

3 kap. 5 § 2 st FB, 6 § 2 st, 8 § FB

11:5

Beslut om blodundersökning m.m. vid utredning av
faderskap
Godkännande av avtal vårdnad, boende, umgänge

Enhetschef

2 § kap. 6 § FB

Soc.sekr

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 a § 2 st FB

Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, boende,
umgänge
Inleda utredning om barns möjlighet till umgänge med
närstående
Inge yttrande till tingsrätten angående umgängesstöd

Soc.sekr

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 § FB

Soc.sekr.

6 kap. 15 a § 2 st. FB

Soc.sekr

6 kap. 15 c § 2 st. FB

Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge
efter rättens beslut om umgängesstöd
Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden
Utredning och upplysning i vårdnads- eller
umgängesärende

Soc.sekr.

6 kap. 15 c § 3 st. FB

Sakkunnig

6 kap. 19 § 3 st FB

Soc.sekr

6 kap. 19 § FB

11:1

11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12

Ersättare

Lagrum/Kommentar

2 kap. 1 § FB
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

11.13

Sida

21/SAN/326

25(37)

Soc.sekr

6 kap. 20 § FB

Soc.sekr

7 kap. 7 § 2 st FB

11:15

Upplysning inför interimistiskt beslut om vårdnad,
boende, umgänge, sk snabbupplysning
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp eller för längre period än tre månader
Beslut att utse utredare i mål om adoption

Sakkunnig

4 kap. 14 § FB

11:16

Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption.

IU

6 kap. 12 § SoL Ej delegerbart tjm

11:17

Återkallelse av medgivande till adoption.

IU

6 kap. 13 SoL Ej delegerbart tjm

11:18

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
- vid samtycke.
- ej samtycke.

11:14

6 kap 13 § SoL
Soc sekr
IU

11:19

Beslut om att till tingsrätt anmäla behov av åtgärd i
fråga om vårdnad, förmyndarskap eller
målsägandebiträde

Soc.sekr

5 kap. 2 § socialtjänstförordningen, SoF

11:20

Yttrande till domstol angående namnbyte

Soc.sekr

45 Och 46 §§ Namnlagen

Nr

12. Dödsbo mm
Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

12:1

Dödsboanmälan

Handläggare

20 kap. 8a § Ärvdabalken ÄB

12:2

Tillfällig förvaltning samt avveckling av dödsboet

Handläggare

18 kap. 2 § 2 st. ÄB

12:3

Beslut om att ordna gravsättning

Handläggare

5 kap. 2 § Begravningslagen
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Lagrum/Kommentar

Datum

2021-12-22

Ärendenummer

Sida

21/SAN/326

26(37)

13. Vård och omsorg – enskilda ärenden
Nr

Ärendegrupp

Delegat

13:1

Beslut om att inleda eller inte inleda utredning vid
anmälan
Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.

Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

-bist.handl
-handläggare
-sakkunnig
Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL

13:5

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om bistånd i form av särskilt boende för service
och omvårdnad av äldre (5 kap. 5 § SoL)
Var verkställighet av boende (5 kap. 5 § SoL) ska ske

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

13:6

Beslut om servicelägenhet för äldre

Handläggare

13:7

Var verkställighet av servicelägenhet ska ske

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL
Beslut bör fattas om vilka insatser utöver
boendet som ska tillkomma
4 kap. 1 § SoL

13:8

Bist.handl
Handläggare
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

13:9

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service
för funktionsnedsatta (5 kap. 7 § SoL)
Var verkställighet av boende (5 kap. 7 § SoL) ska ske

13:10

Beslut om boendestöd

4 kap. 1 § SoL

13:11

Beslut om bistånd i form av
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats.

Bist.handl
Handläggare
Bist.handl
Handläggare

13:2
13:3

13:4

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Datum

Ärendenummer

2021-12-22

13:12
13:13

Var verkställighet av 4 kap 1 § SoL i form av
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats ska ske.
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

13:14

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice

13:15

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

13.16

Beslut om bistånd i form av mattjänst

13:17

Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i annan
kommun/annan vårdgivare
Beslut om bistånd i form av kontaktperson
-vuxna
-barn
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson, samt arvode och omkostnadsersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.

13:18

13:19

13:20

– över SKR:S rekommendationer.
Beslut med anledning av ansökan om insatser i en
annan kommun enligt 4 kap. 1 § SoL
-vuxna
-barn

21/SAN/326

Enhetschef
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl

Sida

27(37)

4 kap. 1 § SoL
Ej överklagbart
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

IU
4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Bist. handl
Se aktuellt formulär från SKR
-handläggare
-biståndshandl.
-sakkunnig
2 a kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Bist.handl
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Datum

2021-12-22

Nr
14:1

Nr
15:1

14. Hälso- och sjukvård

Ärendenummer

21/SAN/326

Ärendegrupp

Delegat

Beslut om anmälan till IVO enligt lex Maria

MAS, medicinskt
ansvarig
sjuksköterska

15. Ersättning

Sida

Ärendegrupp

Delegat

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp

Enhetschef

28(37)

Ersättare

Lagrum/Kommentar
3 kap 5§ Patientsäkerhetslagen
2010:659

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

Datum

2021-12-22

Nr
16:1
16:2

Nr
17:1

16. Övrigt vård och omsorg

Ärendenummer

21/SAN/326

Ärendegrupp

Delegat

Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av god
man/förvaltare
Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov av
god man/förvaltare inte längre föreligger

Bist.handl
Enhetschef
Handläggare
Enhetschef

Delegat

Lagrum/Kommentar
5 kap. 3 § socialtjänstförordningen
5 kap. 3 § socialtjänstförordningen

Ersättare

Kommentar

17:2

Beslut om biträde av personlig assistent

Handläggare
Bist.handl

17:3

Bist.handl
Bist.handl

7 § och 9 § 2 p LSS

17:5

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov
Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
personlig assistent/sjuklön
Beslut om ledsagarservice

1 och 7 §§ LSS
Beslut om personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av beslut om
insats enligt 9 § LSS.
7 § och 9 § 2 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 2 p LSS

Handläggare
Bist.handl

7 § och 9 § 3 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.

17:6

Beslut om ersättning till ledsagare

Handläggare
Bist.handl

7 § och 9 § 3 p LSS
Enligt kommunens riktlinjer

17:4

Beslut om personkretstillhörighet
-vuxna
-barn

29(37)

Ersättare

17. Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS
Ärendegrupp

Sida

Handläggare
Bist.handl

Page 164 of 210

Datum

Ärendenummer

2021-12-22

21/SAN/326

30(37)

Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 4 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 4 p LSS

17:7

Beslut om kontaktperson

17:7:1

17:8

Beslut om ersättning till kontaktperson
-enligt SKR:s riktlinjer
-över SKR:s riktlinjer
Beslut om avlösarservice i hemmet

17:9

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Handläggare
Bist.handl

17:10

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar

Bist.handl
IU

7 § och 9 § 6 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna
7 § och 9 § 7 p LSS
Inom IFO
7 § och 9 § 8 p LSS

Beslut om boende för barn och ungdomar i bostad med
särskild service
Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service
etc.
Beslut om verkställighet om boende för vuxna med
särskild service etc
-inom kommunen
-köp av plats
Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Bist.handl

7 § och 9 § 8 p LSS

Handl,
Bist.handl

7 § och 9 § 9 p LSS

17:11
17:12
17:13
17:14

17:15

Handläggare
Bist.handl

Sida

Bist.handl
Enhetschef
Bist.handl

Enhetschef
IU
Handläggare,
Bist.handl
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7 § och 9 § 5 p LSS

7 § och 9 § 10 p LSS
Personkrets 1 och 2

Datum

2021-12-22

17:16

Ärendenummer

21/SAN/326

17:17

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan
person än den som är berättigad till insatsen
Beslut om upphörande av insats enligt LSS

17:18

Beslut om återbetalningsskyldighet av assistansersättning

Handläggare,
Bist.handl
Verksamhetschef

17:19

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person
som inte är bosatt i kommunen

Handläggare,
Bist.handl,

17:20

Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt
besök i kommunen och beslut om insatser enligt LSS

Handläggare,
Bist.handl

17:21

Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig
assistans till Försäkringskassan

Bist.handl

17:22

Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av
LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man

Handläggare,
Bist.handl,
Enhetschef

17:23

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare
eller god man inte längre behövs

Handläggare
Bist.handl,
Enhetschef

Sida

31(37)

Enhetschef

11 § LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
12 § LSS
16 § 2 st. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna..
16 § 4 st. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
15 § 8 p. LSS
Gäller under förutsättning att den enskilde
ansökt om personlig assistans enligt LSS,
inte enligt SoL.
15 § 6 p. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
15 § 6 p. LSS
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Datum

Ärendenummer

2021-12-22

Nr

Sida

21/SAN/326

32(37)

18. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)
Mottagning av flyktingar och deras anhöriga, Lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Ärendegrupp

Delegat

18:1

Beslut om bostad

Enhetschef

18:2

Beslut om inredning

Enhetschef

18:3

Anmälan om inflyttad person till Skatteverket och
Försäkringskassan

Flyktingvägledare

3, 4 §§ Folkbokföringslagen

18:4

Ansökan om ersättning från Migrationsverket

Administrativ
assistent,
handläggare

16, 17 Förordning (1990:927) om
statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m

Nr

Ersättare

Lagrum/Kommentar
4 kap 1 § SoL

Flyktingvägled
are

19. Tobak och liknande produkter
Tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendegrupp

Delegat

19:1

Besked att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning

Tjänsteman

19:2

Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning efter
ansökan från konkursbo
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när
tillståndet inte längre nyttjas
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när
- tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som
gäller för tillståndsmeddelande

Tjänsteman

5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande
produkter
5 kap. 9 §

Tjänsteman

7 kap. 10 § 1 p.

SAN

7 kap. 10 § 2, 3, 4 p.

19:3
19:4

Ersättare

4 kap 1 § SoL
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Lagrum/Kommentar

Datum

2021-12-22
- det förekommit brottslig verksamhet på
försäljningsstället med tillståndshavarens vetskap
- tillståndshavaren meddelats varning utan att
förhållandet som föranlett varningen rättats till
19:5
19:6
19:7
19:8

Nr
20:1
20:2
20:3
20:4
20:5

Ärendenummer

Sida

21/SAN/326

33(37)

Beslut om att meddela varning avseende
tobaksförsäljning
Beslut att meddela förbud avseende elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare

Tjänsteman

7 kap. 11 §

Tjänsteman

7 kap. 13 §

Beslut att meddela varning avseende elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Begäran att få in upplysningar, handlingar, varuprover
och liknande

Tjänsteman

7 kap. 13 §

Tjänsteman

7 kap. 17 §

20. Alkohollag Alkoholtillstånd
Ärendegrupp

Delegat

Beslut att pröva lämplighet av egentillsynsprogram för
folköl
Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

5 kap. 5 § 3 st. Alkohollag

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

8 kap. 2 §

Beslut om serveringstillstånd till allmänheten under
enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle
Beslut om utökat serveringstillstånd till allmänheten
(utökad serveringsyta)
Beslut om serveringstillstånd till förening, företag eller
annat slutet sällskap under enstaka tidsperiod eller
enstaka tillfälle

20:6

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd

20:7

Ändring av serveringstid inom normtid

20:8

Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan
tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

8 kap. 2 §
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §

8 kap. 19 §
9 kap. 8 §

Datum

20:9
20:10

2021-12-22
Begäran av biträde av polismyndighet för utövande av
tillsyn
Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse

Ärendenummer

21/SAN/326
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

Sida

34(37)

9 kap. 9 §
9 kap. 12 § 2 st.
Behandlas med förtur

20:11

Framställan till tillståndshavare om
- tillträde till driftställe
- tillhandahavande av handlingar som rör verksamheten
- att biträda vid tillsyn
- utlämnande av varuprover
- tillgång till verksamhetsredovisning

20:12

Beslut att meddela tillståndshavare erinran eller varning

SAN

9 kap. 17 §

20:13

Beslut att återkalla serveringstillstånd
- då nämndens beslut inte kan avvaktas

9 kap. 18 § 1, 2,3 p.

20:14

Beslut om överklagande av beslut av förvaltningsdomstol

20:15

Avvisning av för sent inkommet överklagande

20:16

Beslut om ändring av beslutet
-om beslutet fattats av SAN

20:17

Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagat beslut
samt överlämnande av handlingar i ärendet
-om beslut fattats av SAN

SAN
SAN:s
ordförande
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Enhetschef
Alkoholhandläggare

20:18

Beslut att begära inhibition
-om beslut fattats av SAN

20:19

Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund av att
tillståndet inte längre utnyttjas

20:20

Beslut att förordna extra tillsynspersonal

Enhetschef
Alkoholhandläggare
Enhetschef
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
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9 kap. 13 §

42 § FL (2017:900)
45 § FL
46 § FL

45 § FL Överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast inom
en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)46 § FL
28 § FPL

9 kap. 18 § 1 p. Alkohollagen

Datum

2021-12-22

Nr
21:1
21:2
21:3

21. Personaladministrativa ärenden

Ärendenummer

21/SAN/326

Ärendegrupp
Beslut om entledigande från uppdrag
Tjänstledighet utan lön
Tjänstledighet med lön (med undantag för beslut som
fattas av kommunstyrelsefunktion)

Delegat
Respektive chef
Respektive chef
Respektive chef

21:4

Medgivande om förkortad uppsägningstid på
arbetstagares begäran

Respektive chef

21:5

Beslut om anhöriganställning

Verksamhets
-chef
äldreomsorg

Nr
22:1

22. Dataskydd (GDPR)

Sida

35(37)

Ersättare
FC

Lagrum/Kommentar

Ska tillämpas mycket restriktivt och
enbart då kommunens egen
organisation inte kan tillgodose den
enskildes behov

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Systemägare
(tecknare av
huvudavtal)
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Lagrum/Kommentar
DSF kapitel IV art. 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 167 - Internkontrollplan 2022
(21/SAN/327)

Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av förvaltningens internkontrollplan 2022
Förvaltningschef Jaana Jansson redogör för ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner föreslagna
revideringar av internkontrollplanen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner föreslagna revideringar av internkontrollplanen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna föreslagna revideringar av
internkontrollplanen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022
Internkontrollplan 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 171 of 210

Internkontrollplan 2022
§ 167
21/SAN/327
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/327

Internkontrollplan 2022
Ärendebeskrivning

Förslag till revidering av förvaltningens internkontrollplan 2022

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
föreslagna revideringar av internkontrollplanen.

Ärendet

Följande kontrollmoment föreslås tas bort:
Registrera alla kommunbosatta flyktingar i verksamhetens mottagningssystem och upprätta
introduktionsplan.
Registrera alla deltagare i verksamhetssystemet som påbörjas sin arbetsträning på AMI.

Följande kontrollmoment föreslås läggas till:
Uppföljning av alla nya deltagare senast inom en månad från start av aktivitet på AMI.
Alla som avslutar aktivitet på AMI ska fylla i blanketten ”deltagarundersökning”.
Minst 15 % av deltagarna på AMI ska ha kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i studier.
Alla moment föreslås kontrolleras kvartalsvis.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Internkontrollplan 2022

Page 173 of 210

Identifiera risker och genomför riskbedömning - 2022 (Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen)
3

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

14

4

15

2

1

4

5

8

12

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket
troligt att fel uppstår)

3

Möjlig (det finns en möjlig
risk)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)

1

Osannolik (risken är så gått
som obefintlig)

Allvarlig (uppfattas som
allvarlig för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Lindrig (uppfattas som liten
för intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)
Försumbar (är obetydlig för
intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)

13 19 20 21 23

3

11 16 22

6

7

9

10 17

18

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

12

Allvarlig

7

Kännbar

4

Lindrig Totalt: 23
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Område

Process (rutin/system)

Ekonomi

Prognos

1

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Leverantörsfakturor,
utanordningar,
bokföringsorder

2

Avtal

Personal

Administration

Risk

Vad kan gå fel
och vad händer
om risken
inträffar?
Att det kan
uppstå fel i
prognos som
inte åtgärdas

Sannolikh
et

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hanter
a risk?

Komment
ar

Perio
d

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

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

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Hanter
a

2022

3

Att ingångna avtal inte
följs

4.
Sannolik

3. Kännbar

12

Hanter
a

2022

Personalkostnader

4

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

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

Sjukfrånvaro

5

Att sjukfrånvaron ökar

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

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

6

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

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hanter
a

2022

7

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

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hanter
a

2022
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Område

Verksamhetsspecif
ik

Process (rutin/system)

Risk

Personuppgiftshantering

8

Att
personuppgiftsincident
er sker

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

Utlämnande av
handling/uppgift med
eventuell tillhörande
besvärshänvisning

9

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

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hanter
a

2022

Registrering av allmänna
handlingar

10

Att handlingar inte
registreras enligt lag

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hanter
a

2022

Dokumenthantering/arkiveri
ng

1
1

Att
dokumenthanteringspl
an inte är
uppdaterad/arkivering
inte sker enligt planen.

2. Mindre
sannolik

3. Kännbar

6

Hanter
a

2022

Läkemedelshantering

12

Att narkotiska preparat
i akut- och
buffertförråd
försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

13

Att narkotiska preparat
hos brukare försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

14

Kontrollera lyftar
enligt plan

4.
Sannolik

4. Allvarlig

16

Hanter
a

2022

Besikta arbetstekniska
hjälpmedel

Vad kan gå fel
och vad händer
om risken
inträffar?

Att lyftar inte är
säkra och att
patienter/bruka
re skadas
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Sannolikh
et

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hanter
a risk?

Komment
ar

Perio
d

Område

Process (rutin/system)

Risk

Vad kan gå fel
och vad händer
om risken
inträffar?

Sannolikh
et

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hanter
a risk?

Komment
ar

Perio
d

Uppföljning av alla nya
deltagare senast inom en
månad från start av aktivitet
på AMI

15

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

3. Möjlig

2. Lindrig

6

Hanter
a

2022

Alla som avslutar aktivitet
på AMI ska fylla i
blanketten
"deltagarundersökning".

16

Att AMI inte får ett
tillräckligt underlag för
brukarundersökningar.

2. Mindre
sannolik

3. Kännbar

6

Hanter
a

2022

Utbetalning av
försörjningsstöd

17

Att utbetalning inte
endast görs till
bidragsberättigad
person

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hanter
a

2022

18

Att utbetalning inte
görs till rätt person.

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Hanter
a

2022

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

19

Att anmälningarna inte
hanteras omedelbart

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

20

Att
förhandsbedömningar
inte sker inom två
veckor

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022

Utredningar barn och unga

21

Att utredningar inte är
avslutade inom fyra
månader.

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022
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Område

Process (rutin/system)

Risk

Vad kan gå fel
och vad händer
om risken
inträffar?

Sannolikh
et

Konsekven
s

Riskvärd
e

Hanter
a risk?

Komment
ar

Perio
d

Avvikelsehantering i
enlighet med
socialtjänstlagen (SoL) och
patientsäkerhetslagen

22

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

2. Mindre
sannolik

3. Kännbar

6

Hanter
a

2022

Minst 15 % av deltagarna
på AMI ska ha kommit ut
på den reguljära
arbetsmarknaden eller i
studier.

23

Att försörjningsstödet
ökar och att personer
blir kvar i arbetslöshet.

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Hanter
a

2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 168 - Brukarundersökning verksamheten för funktionshinder 2021.
(21/SAN/332)

Ärendebeskrivning
Verksamheten för funktionshinder genomför årligen brukarundersökningar inom samtliga
enheter.
Verksamhetschef Helena Rolandsdotter Blomberg redogör för ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Brukarundersökning VFF 2021
Brukarundersökning VFF 2021
Tillägg till brukarundersökning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Brukarundersökning verksamheten för
funktionshinder 2021.
§ 168
21/SAN/332
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/332

Brukarundersökning verksamheten för funktionshinder 2021.
Ärendebeskrivning

Verksamheten för funktionshinder genomför årligen brukarundersökningar inom samtliga enheter.
Resultatet för 2021 föredras muntligen för social- och arbetsmarknadsnämnden vid sammanträde
2021-12-22.

Förslag till beslut

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Bilagor
Brukarundersökning VFF 2021
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Brukarenkäter 2021
Verksamheten för funktionshinder
Svarsfrekvens:
Boende: 100% (2020 100 %)
Personlig assistans: 50% (2020 0 % genomfördes ingen undersökning)
Daglig verksamhet: 80% (2020 98 %)
Boendestöd: 80% (2020 84 %)

Kön:
Boende:
Män: 69%
Kvinnor: 31%
Personlig assistans:
Män: %
Kvinnor: %
Daglig verksamhet:
Män: 50%
Kvinnor: 30%
Boendestöd: Borttaget efter synpunkter från brukare
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Trygghet

Boende: 85%
Personlig assistans: 100%
Daglig verksamhet: 91%
Boendestöd: 100%

(2020: 80%)
(2019: 100%)
(2020: 83%)
(2020: 98%)

Meningsfull daglig verksamhet
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Meningsfull daglig verksamhet 2020
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Inflytande
Boende: 85%
Personlig assistans: 75%
Daglig verksamhet: 73%
Boendestöd: 100%

(2020 91%)
(2019 100 %)
(2020 70%)
(2020 100%)

Bemötande
Boende: 100%
Personlig assistans: 100%
Daglig verksamhet: 97%
Boendestöd: 91%

(2020
(2019
(2020
(2020

84%)
100%)
95%)
100%)

(2020
(2019
(2020
(2020

50%)
86%)
71%)
78%)

Synpunkter och klagomål
Boende: 69%
Personlig assistans: 75%
Daglig verksamhet: 73%
Boendestöd: 82%

2021-12-23
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Fritidsaktiviteter
Boende: Ja 58% Ibland 27%

2021-12-23

(2020 Ja 25% Ibland 33%)
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Kontakt
Helena Blomberg
helena.blomberg@hallsberg.se
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Tillägg till brukarundersökning
Skapad av:

Modifierad av:

Dokumentnummer:

Modifierad datum:

Revision:

Josefin Bäck

Josefin Bäck

158291

2021-12-23

0

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 169 - Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
(21/SAN/329)

Ärendebeskrivning
Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i
Hallsbergs kommun.
Verksamhetschef Helena Rolandsdotter Blomberg redogör för omsorgsmätningen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Omsorgstyngdsmätning verksamheten för funktionshindrade 2021
Omsorgsmätning brukare 1
Omsorgsmätning brukare 2
Sammanställning omsorgsmätning
Instruktioner

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsmätning bostad med särskild service
LSS
§ 169
21/SAN/329
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/329

Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
Ärendebeskrivning

Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i Hallsbergs
kommun.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Verksamheten för funktionshinder har arbetat fram en modell för att mäta omsorgsbehovet för dom
brukare som bor på våra grupp- och servicebostäder. Skattningsmodellen utgår från IBIC:s
livsområden.
Mätningen genomförs för tredje gången, och systematiseras två ggr/år. Mätningen är uppdaterad
med ”mjuka” parametrar inför 2021. Bifogat finns exempel på mätning hos två olika brukare och en
sammanställning för samtliga boenden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Omsorgsmätning brukare 1
Omsorgsmätning brukare 2
Instruktioner
Sammanställning av samtliga boenden
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Personlig Vård
Hygien
På- och avklädning
Toalettbesök
Omvårdnad i säng
Måltider
Inköp
Tillaga måltid
Äta och dricka
HSL
Hemliv
Tvätt
Städning
Fritid
Utanför boende
På boendet
Kommunikation
Förflyttning
Inomhus
Utomhus
Särskilda behov
Trygghet,kontakt
Summa

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt Summa
2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0

2
2
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

4
4
2
0

4
4
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

4
4
2
0

0
4
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

0
4
2
0

0
4
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

4
4
2
0

0
4
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

4
4
2
0

4
4
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

0
4
2
0

0
4
2
0

0
0
0
0

0
4
2
0

0
4
2
0

0
4
2
0

0
0
0
0

0
0

3
4

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

3
4

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0

0
0
0

0
0
0

0 0 0
0 4 0
0 0 0
1 1 1
11 26 17

0
0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 1
11 19 17

0
0
0
0
0

0 0 0
0 4 0
0 0 0
1 1 1
11 19 13

0
0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 1
11 22 13

0
0
0
0
0

0 0 0
0 4 0
0 0 0
1 1 1
11 23 17

0
0
0
0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 1
11 15 13

0
0
0
0
0

0 0 0
0 4 0
0 0 0
1 1 1
11 19 13

0
0
0
0
0

Vid dubbelbemanning dubbleras siffrorna
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0
28
28
14
0
0
24
84
42
0
0
6
28
0
32
0
0
0
0
16
0
21
323

Personlig Vård
Hygien
På- och avklädning
Toalettbesök
Omvårdnad i säng
Måltider
Inköp
Tillaga måltid
Äta och dricka
HSL
Hemliv
Tvätt
Städning
Fritid
Utanför boende
På boendet
Kommunikation
Förflyttning
Inomhus
Utomhus
Särskilda behov
Trygghet, kontakt
Summa

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt fm em kväl natt Summa
8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
8
0
8

8
0
0
8

4
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

0
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

4
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

0
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

4
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

0
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

0
4
4
4

0
4
4
4

0
4
4
4

0
0
0
0

4
4

0
4

0
0

4
0

0
4

0
4

0
0

4
0

0
4

0
4

0
0

4
0

0
4

0
4

0
0

4
0

4
4

0
4

0
0

4
0

0
4

0
0

0
0

4
0

0
4

0
0

0
0

4
0

0
4
4

0
0
4

0
0
4

0
0
4

0
0
4

0
4
4

0
0
4

0
0
4

0
4
4

0
0
4

0
0
4

0
0
4

0
4
4

0
0
4

0
0
4

0
0
4

0
4
4

0
0
4

0
0
4

0
0
4

0
4
4

4
4
4

0
0
4

0
0
4

0
0
4

4
4
4

0
0
4

0
0
4

8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0 8 8 8 0
0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
72 60 56 32 64 68 56 32 68 60 56 32 68 64 56 32 72 60 56 32 64 68 56 32 60 68 56 32

Vid dubbelbemanning dubbleras siffrorna
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0
224
168
0
224
0
12
84
84
84
0
36
48
0
8
32
112
0
168
24
112
112
1532

Sammanställning alla boenden. Totalsumman delat med antal brukare
Brukare
Höst 20
Nytorgsg, service, 6
678
290
Nytorgsg, kortis, 1
810
Hantverkargatan, 5
1110
Rättarevägen, 4
1011
Östansol, 7
1182
Östansjö, 5
5082
Summa: 28
181
Delat på antal brukare

Datum
Vår 21
1117
771
1176
1604
1631
1481
7780
268

Personal i budget (ÅA)
Höst 21
1105
847
1171
1606
1642
1529
7900
293

Nytorgsg, service, 6
Nytorgsg, kortis, 1
Hantverkargatan, 5
Rättarevägen, 4
Östansol, 7
Östansjö, 5
Summa
Delat på antal brukare

Höst 20
6,20
4,35
5,40
12,00
13,50
6,21
47,66
1,70

Datum
Vår 21 Höst 21
6,20
6,20
4,35
4,35
6,40
6,60
12,00
12,00
14,25
14,25
6,21
6,21
49,61
49,41
1,70
1,81
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Senaste mätn
Pers/brukare
1,03
2,18
1,08 /1,32
2,6
2,07
1,24

=:}--

3,21

Instruktioner
Gör en bedömning av hur mycket stöd brukaren behöver i varje moment och
multiplicera med antalet tillfällen under angiven period.
Inget 0p
Har inget
behov av stöd
och hjälp

Lätt 1p
Behöver
påminnelser,
motivering,
planering,
struktur eller
tillsyn

Måttligt 2 p
Behöver
handräckning
och delvis
praktisk hjälp

Stor 3p
Kan medverka
vid stöd och
hjälp

Total 4p
Kan inte
medverka vid
stöd och hjälp

Page 195 of 210

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 170 - Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende december 2021
(21/SAN/26)

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3 december
2021.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3
december 2021.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om
beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3 december 2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende december 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende
december 2021
§ 170
21/SAN/26
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/26

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende december 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3 december 2021.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2021-11-05. Siffran inom parentes
visar totala antalet platser.
Kullängen 48 (54), Werners Backe 24 (24), Nytorgsgatan 10 (10), Sköllergården 27 (29), Esslatorp 11
(11). Total beläggningsgrad 2021-10-05 uppgår till 94 %, 120 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Stark

Förvaltningschef

Verksamhetschef äldreomsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 171- Information från verksamhetsområde äldreomsorg
Ärendebeskrivning
Muntlig information från verksamhetschef Clary Starck. Information om äldreomsorgens
uppdrag samt organisation. Ärendet innehåller inga handlingar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från verksamhetsområde
äldreomsorg
§ 171
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 172 - Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och
omsorgsboende
(21/SAN/310)

Ärendebeskrivning
Den årliga redovisning av hur arbetet fortgår utifrån värdighetsgarantierna.
Verksamhetschef Clary Starck redogör för ärendet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:
Ärendet föredras på nämndens sammanträde.

Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen

Beslut
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Redovisning av värdighetsgarantier inom vård- och omsorgsboende
Värdighetsgarantierna 2021
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Redovisning av värdighetsgarantier inom vård
och omsorgsboende
§ 172
21/SAN/310
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/310

Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och
omsorgsboende
Ärendebeskrivning

Den årliga redovisning av hur arbetet fortgår utifrån värdighetsgarantierna

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Verksamhetschef
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Egenkontroll och resultat av värdighetsgarantier
2021
Egenkontroller

Resultat

Vår personal ser sig som gäster i din bostad

Detta är inarbetat dock behövs det pratas om ofta vikten av
förståelse för den egna bostaden.

Personalen ska knacka på dörren, tydliggöra i genomförandeplanen hur den
boende vill bli bemött

Vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig
och att du får information om boendeansvarigs
ansvar.

Detta utförs alltid och fungerar bättre för varje år

boendeansvarig följer lghtnummer, information lämnas vid välkomst
samtalet som sker inom 14 dagar efter inflyttning

Du har möjlighet att byta boendeansvarig
Upprätta en genomförandeplan tillsammans med
dig ……

Detta utförs sällan, det har förekommit.
Alla våra boende har en genomförandeplan. Delaktigheten
ser dock olika ut, arbete pågår utifrån personcentrerad vård

Enhetschef kontrollerar kontinuerligt.
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Egenkontroll och resultat av värdighetsgarantier
Egenkontroller
§Erbjuda dig aktivitet-egen tid minst en halvtimma i veckan
……

Resultat
§ Detta uppfylls bättre än förra året. Ex utförs promenader,
vara delaktig i matlagning

Aktiviteter bestäms ihop med den boende och dokumenteras i
genomförandeplanen.

§Erbjuda dig en organiserad aktivitet per dag
Aktivitetsombuden tar fram en plan, det finns ett årshjul för stora
engagemang ex kräftskiva. Följs upp via egenkontroll

§Erbjuda dig daglig utevistelse

§Skett till 78 % januari- oktober

§Skett till 65 % januari-oktober. Nästa år ska vi utvidga
frågan till hur många som vill vara ute, och vad de vill
göra?

Följs upp via egenkontroll

§Erbjuda dig möjlighet att välja vem ska hjälpa dig med
personlig omvårdnad

§ Detta är fortfarande ett förbättringsområde, handlar om
att vara professionell. Det viktiga är varför det inte
fungerar.
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Egenkontroll och resultat av värdighetsgarantier
Resultat

Egenkontroller
§Erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen
…….
personcentrerad vård och genomförandeplanerna

§ Alla får välja när de vill gå upp på morgonen och när de
vill lägga sig. Arbete sker också med att förändra schema
utifrån behov.

§Ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som
arbetar
Alla boenden har tavlor på vilken personal som arbetar

§ All personal bär en namnbricka
uppmärksamma de som inte har

§ Erbjuda dig varierad och näringsrik kost
Måltidsprojektet

§ Personal alltid finns med vid kaffestunder och måltider
Vikten med måltidsro

§Samarbete med köket sker vid varje VoBo. På Kullängen
sker ständig dokumentation om vilken mat som har varit
uppskattad
§Oftast är personal med, vid enstaka fall fungerar det inte
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 173- Information från förvaltningschef/verksamhetschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information från förvaltningschef om förvaltningens verksamheter.
- Granskning av IVO på äldreboenden angående besöksförbud. Förvaltningen bad besökare
att föranmäla sig, vilket fick kritik från IVO.
- PwC granskar just nu ärendegången gällande delegationsbeslut.
- I dagsläget ingen smittad i Covid-19. Vi har tillräcklig tillgång på skyddsutrustning.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från
förvaltningschef/verksamhetschef
§ 173
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 174- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden redovisas på nämndens sammanträde.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om
meddelanden.

Anmälningar






Cirkulär 21-976 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.
Meddelande till nämnd - Ansökan om särskild avgift
Reviderat cirkulär 21:41 Ersättning KF och KP LSS 2022
Redovisning av aktiv medverkan i Örebro län
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-12-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 175- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Följande delegeringsbeslut redovisas på nämndens sammanträde:
1. Beslut fattade av nämndens individutskott 187-212 §§

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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