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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 98 Sammanträdets inledning
§ 99 Information från integrationspedagogen.
§ 100 Ekonomisk uppföljning september 2022
§ 101 Mål och budget år 2023–2025
§ 102 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 103 Information från förvaltningschef/ordförande
§ 104 Meddelanden för kännedom
§ 105 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 106 Borttagen på grund av sekretess
§ 107 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll.
3. Närvaron framgår av protokollets framsida.
4. Ann-Christine Appelqvist utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
Justering beslutas vara klar senast den 31 oktober.
5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 98
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 99- Information från integrationspedagogen.

Ärendebeskrivning
Muntlig information från integrationspedagog Emma Gustafsson, integrationssamordnare 
Hannen Kollgård samt modersmålslärare och studiehandledare Thuka Said Hajdar.
Information om hur man arbetar med integration på integrationsenheten och samverkar 
med skolan.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Informationen ges på nämndens sammanträde 2022-10-26. Social- och 
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till social- och 
arbetsmarknadsnämnden för beslut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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Information från integrationspedagogen. 
§ 99
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 100 - Ekonomisk uppföljning september 2022 
(22/SAN/59)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Ekonom Karin Björnram redogör för den ekonomiska rapporten. Verksamhetschef Clary 
Starck och enhetschef Gabriella Jörgensen redogör för övertiden. Verksamhetschef Maria 
Johansson Engdahl redogör för institutionsvården.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Ekonom Karin Björnram föredrar den ekonomiska uppföljningen för september 2022.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden
 - att godkänna informationen.
 - att lägga informationen till handlingarna.
Beredningsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att redovisa orsaker till övertiden på 
nämndens sammanträde 2022-10-26.

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.
- att lägga informationen till handlingarna.
 - att uppdra till förvaltningen att redovisa utvecklingen av övertiden för oktober på 
nämndens sammanträde i november.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning september 2022
 Månadsrapport sep 2022
 Övertid SAF 2019 - 2022

Paragrafen är justerad
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Ekonomisk uppföljning september 2022
§ 100

22/SAN/59
   

Page 8 of 38



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-10-21 Dnr:22/SAN/59 

Ekonomisk uppföljning september 2022

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Ärendet 
Förvaltningen beräknar en budget i balans. Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort 
för förvaltningen att även i år nyttja ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer. Dessa medel används till arbetet att omorganisera äldreomsorgen, 
förstärka HSL-organisationen, samordning Blomsterängen, biträdande bemanningschef, 
serviceassistent, digitalisering samt resurs till en gruppbostad. Då förvaltningen inte får full 
finansiering till äldreomsorgslyftet 2022 beräknas även del av detta statsbidrag finansiera 
underskottet för äldreomsorgslyftet.

Äldreomsorgens kostnad för övertid under augusti och september är 1,5 mkr dyrare än samma 
period 2021. Den ökade kvalificerad övertiden under sommaren beror dels på att medarbetare inte 
haft körkort, vilket bidragit till att de inte kunnat arbeta i ytterområdena, dels på att hemtjänsten 
fått ett ökat behov under sommaren och det har varit svårt att rekrytera extra personal. Dessutom 
har äldreomsorgen under denna sommar anställt vikarierna på månadsanställningar, vilket vi 
tidigare inte gjort. Detta har inneburit att om de månadsanställda vikarierna arbetat en helg som 
inte är på deras schema, så har kvalificerad övertid utgått. Spridning av corona på en av enheterna 
har också bidragit till ökning av den kvalificerad övertiden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport sep 2022

Övertid SAF 2019-2022
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-10-21

Månadsrapport sep 2022

Verksamhet (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -5 113 -4 213 900 17,6%

Äldreomsorg -212 549 -214 049 -1 500 -0,7%

Verksamheten för funktionshindrade -83 908 -85 308 -1 400 -1,7%

Individ- och familjeomsorg -54 575 -52 575 2 000 3,7%
Arbetsmarknad och integration -4 359 -4 359 0 0,0%

Totalt -360 504 -360 504 0 0,0%

Förvaltningen beräknar en budget i balans. Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att även i år 
nyttja ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Dessa medel används till arbetet att 
omorganisera äldreomsorgen, förstärka HSL-organisationen, samordning Blomsterängen, biträdande bemanningschef, 
serviceassistent, digitalisering samt resurs till en gruppbostad. Då förvaltningen inte får full finansiering till äldreomsorgslyftet 
2022 beräknas även del av detta statsbidrag finansiera underskottet för äldreomsorgslyftet.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet med 900 tkr avser ofördelad budget.

Äldreomsorg: Äldreomsorgen beräknar i år ett underskott med 1,5 mkr. Kostnader för personalhygien beräknas bli 2 mkr högre 
än budget. Området har fått 1 mkr i kompensation för detta från ofördelad budget under förvaltningsgemensamt, och 
underskottet för personalhygien beräknas därmed bli 1 mkr.

Områdets kostnad för övertid jan-sep 2022 är 6,5 mkr, vilket är en ökning med 2,5 mkr jämfört med samma period 2021. Under 
augusti och september är kostnaden för övertiden 1,5 mkr dyrare än samma period 2021. Den ökade kvalificerad övertiden 
under sommaren beror dels på att medarbetare inte har körkort, vilket bidrar till att de inte kan arbeta i ytterområdena och dels 
på att hemtjänsten fått ett ökat behov under sommarmånaderna och det har varit svårt att rekrytera extra vikarier under 
sommaren. Dessutom har äldreomsorgen under denna sommar anställt vikarierna på månadsanställningar vilket vi tidigare inte 
gjort. Detta innebär att om de månadsanställda vikarierna arbetar en helg som inte är på deras schema så utgår kvalificerad 
övertid. Vi har utöver detta haft spridning av corona på en av enheterna, vilket också bidrog till en ökning av den kvalificerad
övertiden

Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott med 1 400 tkr. Fler externa platser än budgeterat 
behöver köpas in och genererar underskott, medan personlig assistans och köp av korttidsplatser genererar överskott mot 
budget. 

Individ- och familjeomsorg: Individ- och familjeomsorgen beräknar ett budgetöverskott med 2 mkr, vilket framför allt beror på 
låga kostnader för ekonomiskt bistånd. Enheten har i år kostnader för en extern LSS-placering som inte finns med i budget och 
beräknar totalt ett underskott med 2,4 mkr för placeringar och öppenvård. 
Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar en budget i balans.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 289 -12 589 -3 300 -35,5%

Placeringar IFO -15 508 -19 008 -3 500 -22,6%

Öppenvård IFO -6 346 -5 246 1 100 17,3%
Försörjningsstöd -9 271 -5 671 3 600 38,8%

Totalt -40 414 -42 514 -2 100 -5,2%

Investeringar (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%

Inventarier och data -5 529 -5 529 0 0,0%
Byggnadsansluten utrustning -11 500 -11 500 0 0,0%

Totalt -17 429 -17 429 0 0,0%

Nämnden har ett investeringsutrymme på 17 429 tkr, varav 15 000 tkr är riktade till det nya vårdboendet Blomsterängen. 

Förvaltningen har även fått 929 tkr överförda från år 2021. Hela investeringsutrymmet bedöms användas under året.

Externa boende LSS:  Beräknat underskott med 3 300 tkr, då platser utöver budget behövts köpas in. 

Placeringar IFO: Underskottet beror dels på köp av en extern plats LSS med 1 900 tkr samt underskott med 4 200 tkr för 
institutionsvård. Familjehemsvård BoU visar dock ett överskott med 2 600 tkr som delvis beror på intäkter från Migrationsverket 
och statsbidrag till familjehem. 

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett ett överskott med 1 100 tkr.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjninsstöd är betydligt lägre än 2021 och beräknar ett överskott med 3 600 tkr, varav 300 tkr 
avser återbetalning av tidigare utbetalda medel. 
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Personalkostnadskurvor

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en 
framräknad lönekurva över årets 12 månader. 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 3 mkr jämfört med samma 
period 2021, och beräknas 2022 generera ett överskott med 3,3 mkr.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett budgetunderskott med 4,2 mkr.

482

681

435

564

476 505 517

440
394

801

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Utbetalat försörjningsstöd 2022 (tkr)

Utfall 2022 Budget

171
164 144

80

336

544
632

1907

0 0 0
0

534

0

267

534

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Institutionsvård 2022 (tkr)

Utfall 2022 Budget

Page 13 of 38



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid/fyllnadstid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

SAF övertid/fyllnadstid 2021 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 231 220 256 292 349 327 2 769

Hemtjänst 123 189 108 164 78 181 115 184 125 1 267

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 59 171 123 128 142 287 1 295

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 27 24 21 6 1 8 88

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

Totalt 2021 597 861 451 481 493 582 541 678 747 0 0 0 5 431

SAF övertid/fyllnadstid 2022 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2022/2021 Diff i % Diff 2022/2020 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 19 0 18 11 49 47 0% 49 0%

Äldreomsorg 570 824 685 650 447 427 507 1 209 1 249 6 568 2 532 91% 3 448 191%

Verksamheten för funktionshindrade 188 195 210 148 131 233 132 162 162 1 560 265 20% 437 39%

Individ- och familjeomsorg 8 6 7 11 32 3 1 6 6 79 -9 0% 66 502%

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 -7 -72% -4 -57%

Totalt 2022 766 1 025 902 810 610 682 641 1 394 1 429 0 0 0 8 259 2 828 52% 3 996 94%

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

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

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

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

Övertid 2022 766 1 025 902 810 610 682 641 1 394 1 429 8 259

Differens 2022 och 2021 169 164 451 330 117 101 100 716 682 2 828

Kommentar:
Övertiden/fyllnadstiden har ökat med 2 828 tkr, 
motsvarande 52% jan-sep 2022 jämfört med samma
period 2021.

Övertiden/fyllnadstiden har ökat med 3 996 tkr, 
motsvarande 94% jan-sep 2022 jämfört med samma 
period 2020.

2022-10-21 15:27 1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 101 - Mål och budget år 2023–2025 
(22/SAN/216)

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jaana Jansson och ekonom Karin Björnram informerar om arbetet och 
prioriteringar i flerårsplanen
2023–2025
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. 
De största utmaningarna för förvaltningen2023, är att rekrytera personal, behålla personal 
och kompetensutveckla vår personal. Vi har under 2022 haft hög sjukfrånvaro vilket beror på 
pandemin då alla uppmanas att stanna hemma vid symptom.
Ett omfattande arbete för att bygga upp vårt kvalitetsledningssystem har pågått under 2022 
och kommer att pågå under en tid framöver för hela förvaltningen.
Förslag till viss revidering av mål och indikatorer bifogas.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner flerårsplanen för år 2023–2025.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner flerårsplanen för år 2023–2025.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna flerårsplanen för år 2023–2025.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Mål och budget 2023-2025 Social- och arbetsmarknadsnämnden
 Mål och budget 2023-2025 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Paragrafen är justerad
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Mål och budget år 2023–2025
§ 101

22/SAN/216
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/216 

Mål och budget år 2023–2025

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen
2023–2025
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. 
De största utmaningarna för förvaltningen2023, är att rekrytera personal, behålla personal 
och kompetensutveckla vår personal. Vi har under 2022 haft hög sjukfrånvaro vilket beror på 
pandemin då alla uppmanas att stanna hemma vid symptom.
Ett omfattande arbete för att bygga upp vårt kvalitetsledningssystem har pågått under 2022 
och kommer att pågå under en tid framöver för hela förvaltningen.
Förslag till viss revidering av mål och indikatorer bifogas.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
flerårsplanen för år 2023–2025.

Ärendet 
För social- och arbetsmarknadsförvaltningens del innebär den nya och okända situationen inte bara 
de redan kända utmaningarna, pandemin väntas få långvariga konsekvenser. Det finns indikationer 
på att pandemin även påverkat den psykiska hälsan. De ekonomiska utmaningarna framåt kvarstår, 
där andelen äldre ökar i snabbare takt än den arbetsföra befolkningen. Rekrytering av personal är 
också en framtida utmaning där förvaltningen arbetar med personalförsörjning på flera plan. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Mål och budget 2023 – 2025 Social- och arbetsmarknadsnämnden
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Mål och budget 2023-2025
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022 2(11)

Innehållsförteckning

1 Verksamhet och uppdrag......................................................................... 3

2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar............................................... 4

3 Mål.......................................................................................................... 7

3.1 HÅLLBAR KOMMUN................................................................................ 7

3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar..................... 7

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE.............................................................................. 7

3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning 
för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för 
ett lärande genom hela livet.................................................................................... 7

3.3 ALLAS INFLYTANDE.................................................................................. 8

3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med 
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter................................. 8

3.4 GOD SERVICE........................................................................................... 8

3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett 
professionellt bemötande och god service............................................................... 8

4 Driftbudget.............................................................................................. 9

5 Investeringsbudget................................................................................ 10

6 Personalplan.......................................................................................... 11
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Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022 3(11)

1 Verksamhet och uppdrag
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp 
och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, 
hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och 
sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integrations- och 
arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har också 
ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i 
samhällsplaneringen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har som uppgift att 
utifrån individuella behov stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller 
rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild 
uppmärksamhet ska ges till barn i behov av stöd..
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för individens självständighet genom 
delaktighet och ett förebyggande förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, 
kvalitet och hemmaplanslösningar. Det når vi genom arbete utifrån gällande 
lagstiftning av professionell personal och med effektiva arbetssätt. De största 
utmaningarna för förvaltningen är att rekrytera personal, behålla personal och 
kompetensutveckla vår personal. Vi har under året haft hög sjukfrånvaro vilket beror 
på pandemin då alla uppmanas att stanna hemma vid symptom.

Ett omfattande arbete för att bygga upp vårt kvalitetsledningssystem har pågått under 
året och kommer att pågå under en tid framöver för hela förvaltningen.

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 när vi ska fortsätta arbetet med "Nära vård".

Under året kommer den nya organisationen för äldreomsorgen att implementeras. Det 
kan genera snabba effekter i form av bättre ekonomiresultat, då främst genom bättre 
scheman.

Förväntad utveckling kommer framförallt ske under nästkommande år.

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 om den antas.

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 (EHFA) 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 kan

Individ- och familjeomsorg, IFO

Individ- och familjeomsorgen har under 2022 använt vakansavdrag för att utöka 
verksamheterna från en till två sakkunniga socialsekreterare på barn- och 
familjeenheten samt två sakkunniga socialsekreterare på vuxenenheten. Även flera 
medarbetare till enheterna har rekryterats. Förväntan är att det kommer att medföra 
ett bättre stöd till medarbetarna på individ- och familjeomsorgen och minska stress. 
Det kommer även leda till att utvecklingsarbetet på IFO kan följas upp och 
implementeras bättre på enheterna. I och med denna omorganisation, som kommer 
träda i kraft när personal är rekryterad och på plats, så förväntas arbetsgrupperna få 
mera stöd och nära ledarskap av sakkunniga socialsekreterare vilket kommer att ge en 

Page 22 of 38



Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022 5(11)

förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Tyvärr har det en längre tid varit 
svårt att rekrytera erfarna socionomer till verksamheten.

Individ- och familjeomsorgens kvalitetsledningssystem som nu är på plats, förväntas ge 
stöd och trygghet i rollen till medarbetarna och öka kvalitén på utredningar och 
insatser samt göra dem mer rättssäkra.

Ett pågående samarbete sker med elevhälsan och bildningsförvaltningen där vi arbetar 
med samsyn och gemensamma arbetsmetoder för att ge stöd till barn och deras 
föräldrar.

Barn- och familjeenhetens öppenvård, Familjeteamet, ska arbeta fram en mer 
strukturerad arbetsmetod att erbjuda till ungdomar i begynnande kriminalitet, 
missbruk och skolfrånvaro.

En satsning har gjorts på familjehemsenheten för att utbilda medarbetare och 
familjehem för att möta barn som upplevt trauma. En umgängeslägenhet som är 
barnanpassad har tillkommit så att placerade barn kan erbjudas positiva umgängen 
med sitt biologiska nätverk.

Öppenvården Stegen har genomgått en utbildning för att möta flera målgruppers 
vårdbehov, bland annat samsjuklighet. Förväntningen är att denna kunskap ska 
implementeras i verksamheten under hösten år 2022 och förbereda oss för en 
eventuell lagändring.

En förväntad utveckling är att utfallet för försörjningsstödet kan öka utifrån den 
rådande situationen med krig och flyktingar från Ukraina. Människor som har flytt till 
Sverige mår inte bra, många har psykisk ohälsa, och en förväntan är också att antalet 
ärenden på barn- och familjeenheten kommer att öka med anledning av detta.

En annan förväntad negativ utveckling är att flertal personer med alkohol- och 
drogmissbruk kan vara i behov av LVM-vård om inte insatser genom frivillig väg kan 
tillgodose behovet.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Det pågår ett generationsskifte på våra gruppbostäder. Det betyder att dom brukare 
som är äldre, blir allt äldre och därmed kräver mer omvårdnad. De brukare som är 
yngre och har en större delaktighet i samhället, kräver också personalresurser men på 
ett helt annat sätt.

Ett arbete med finjustera i scheman för deltagarna på daglig verksamhet Sörängen och 
Träffen kommer att leda till en större delaktighet..

Planering inför Servicegruppens flytt till Blomsterängen kommer att påbörjas under 
hösten.

På en av våra gruppbostäder är personalgruppen i princip helt ny efter sommaren. Här 
kommer ett stort arbete med samarbete, schema, rutiner med mera att prägla höstens 
arbete.

Arbetskonsulenten som arbetar med våra deltagare på externa platser har drygt 50 
personer i olika sysselsättningar (socialtjänstlagen och LSS) Två deltagare har under 
våren gått från daglig verksamhet till anställning. Ytterligare två har påbörjat studier, 
en på heltid och en på deltid. Till hösten kommer ytterligare en person att helt avslutas 
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för att gå till anställning.

Under förra året beslutades att under ett år anställa en arbetsledare till tre 
gruppbostäder, samt en verksamhetsstödjare inom personlig assistans. En utvärdering 
av dessa funktioner är påbörjad. Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till 
grund för fortsatta beslut huruvida dessa funktioner ska permanentas.

En översyn av de lokaler som Träffen inryms i är påbörjad.

AMI

Arbetsmarknaden ser i nuläget god ut för många kommuninvånare men sämre för dem 
som står långt från arbetsmarknaden. Enheten ser en förväntad utveckling i att dessa 
människor har behov av omfattande insatser för att bli anställningsbara. Målgruppen 
är kommuninvånare med språkproblem, lågutbildning, utrikesfödda kvinnor eller de 
som har olika funktionsvariationer. Utifrån att arbetsförmedlingen reformeras så 
innebär det även att det direkta stödet till dessa människor läggs över på kommunen.

Arbetsmarknadsenheten kommer även att ta emot kommuninvånare som tidigare fick 
stöd av Finsam och Coachingteamet i vår verksamhet på AMI från 2023. Den 
målgruppen startas ofta på få timmars sysselsättning inledningsvis (under 10 timmar i 
veckan), vilket innebär att de förväntas vara längre tid på AMI innan de kan gå ut i 
praktik inom andra kommunala verksamheter..
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3 Mål

3.1 HÅLLBAR KOMMUN

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

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

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

Alla innevånare ska så långt som möjligt erbjudas stöd 
och tidiga insatser på hemmaplan

Antalet besökare/deltagare i SAF:s 
öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska 
öka mot föregående år.  

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

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

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

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

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

Kommuninvånare som står utanför arbetsmarknaden 
eller saknar behövlig förankring på arbetsmarknaden, 
ska få ett förändringsinriktat stöd för att nå 
självförsörjning genom arbete eller studier Den genomsnittliga bidragstiden för personer som 

uppburit försörjningsstöd ska minska i jämförelse med 
samma mätperiod föregående år.

3.3 ALLAS INFLYTANDE

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

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

Minst 90 % av brukarna inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med 
graden av inflytande och delaktighet.
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3.4 GOD SERVICE

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

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

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

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

Förvaltningen ska anpassa kommunikationen utifrån 
kommuninvånarnas behov

Verksamheten ska organiseras utifrån 
brukarens/klientens behov

Alla brukare/klienter ska ha en genomförandeplan där 
det framgår när och hur insatsen önskas.
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4 Driftbudget
Belopp i tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025
Intäkter 95 883 76 753 77 521 78 296 79 079
Kostnader -438 523 -437 257 -453 498 -461 973 -464 855
varav personalkostnader -315 783 -320 372 -319 772 -326 872 -327 804
varav kapitalkostnader -1 878 -2 044 -2 064 -2 085 -2 106
varav lokalkostnader -30 254 -30 493 -44 635 -45 081 -45 532
varav övriga kostnader -90 608 -84 348 -87 026 -87 935 -89 413
Nettokostnader -342 640 -360 504 -375 977 -383 677 -385 776

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har 2022 fått ökad budgetram med 6 167 tkr 
för löneökningar april-december 2022. Dessa medel finns inte med i GPF 2023-2025, 
men är med i ovan tabell för dessa år.

Det tillfälliga anslaget för att förstärka individ- och familjeomsorgens familjeteam 
2021-2022 med 600 tkr dras bort från budgetramen 2023, medan en förstärkning av 
ramen samma år görs med 17 500 tkr för det nya vårdboendet Blomsterängen.

Personalkostnaderna grundar sig på grundbemanningens månadslöner för alla 
yrkeskategorier samt kostnader för vikarier, sjuklön, semestertillägg och ob-tillägg. 
Förvaltningen får kompensation för löneökningar, vilka ännu inte utfördelats till 
förvaltningarna, utan budgeteras centralt för perioden 2023-2025.

Intäkter och övriga kostnader är uppräknade med 1 procent per år. Fördelningen inom 
kategorierna intäkter, personal mm kan förändras efter genomgång av detaljbudget 
eftersom förvaltningen kan behöva göra omfördelningar.
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5 Investeringsbudget
Belopp i tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 -400 -400
Inventarier och datorer -1 100 -1 100 -1 100 -1 100
Totalt -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Fördelningen inom kategorierna arbetstekniska hjälpmedel samt inventarier och 
datorer kan förändras efter genomgång av detaljbudget eftersom förvaltningen kan 
behöva göra omfördelningar.
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6 Personalplan
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har stora utmaningar i rekrytering av 
personal, kompetensutveckla personal och minska sjukfrånvaron. Vi behöver attrahera 
nya medarbetar samtidigt som vi behöver utveckla och behålla befintlig personal. 
Arbetet med att öka sysselsättningsgraden till heltid är också en viktig del i 
kompetensförsörjningsarbetet. Förvaltningen behöver på både kort- och lång sikt 
säkerställa att verksamheterna har tillgång till medarbetare med rätt kompetens för 
sina uppdrag. Vi behöver också utveckla nya arbetssätt och metoder, för att vara så 
effektiva som möjligt, samt ge en bra introduktion. Vi behöver säkra en god 
arbetsmiljö så att medarbetarna trivs och vill/kan utvecklas i sina yrkesroller och på så 
sätt bli goda ambassadörer för våra olika verksamheter. Chefer och ledare behöver få 
rätt förutsättningar för att kunna leda och utveckla medarbetare och verksamhet. Vi 
behöver ständig se om vi kan göra något ännu lite bättre i våra olika verksamheter. Vi 
behöver vara en attraktiv arbetsgivare. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 102- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Inkomna frågor till förvaltningschef från Ingela Hagenfors (KD).
I mål och budget står det under punkt 6 Personalplan att SAN har stora utmaningar i 
rekrytering av personal, kompetensutveckla personal och minska sjukfrånvaron. Det står 
också att förvaltningen behöver både på kort-och lång sikt säkerställa att verksamheterna 
har tillgång till medarbetare med rätt kompetens för sina uppdrag.
 1. Finns det någon plan för fortbildning av medarbetarna inom SAN?
 Svar: Verksamheterna har kompetensplaner och/eller individuella kompetensplaner för 
medarbetare.
2 Finns det nu pågående fortbildning av personal?
 Svar: Ja, bland annat äldreomsorgslyftet och Yrkesresan.
3 Hur får förvaltningen kunskap om vilka utbildningar som kan erbjudas personal inom SAN?
 Svar: Förvaltningen sitter med i den lokala styrgruppen för vård- och 
omsorgscollege.  Regionen skickar regelbundet ut information utbildningar. Likaså många 
företag. Vi har också många egna utbildningar i kommunen, tex förflyttningsutbildning, 
kvalitetsledningssystem.
4 Finns det fortbildning på Örebro universitet som medarbetare kan söka på eget initiativ? 
På vilket sätt kan i så fall kommunen ge stöd?
 Svar: Medarbetare kan alltid söka utbildningar på eget initiativ. Kommunen erbjuder stöd 
för utbildning som ryms inom äldreomsorgslyftet.
5. Tas fortbildning upp som en fråga under det årliga medarbetarsamtalet?
 Svar: Kompetensutveckling är en punkt i medarbetarsamtalet. Kompetensutveckling kan 
betyda fler saker än bara utbildning, t ex handledning.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 103- Information från förvaltningschef/ordförande

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om förvaltningens verksamheter.
 1. Omorganisationen inom hemtjänst, information finns på kommunens hemsida. 
 2. Nationell granskning av IVO.
Ordförande meddelar att Olle Isacsson framför ett tack till nämnden för blomsterbukett.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Informationen ges på nämndens sammanträde. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 104- Meddelanden för kännedom 

Ärendebeskrivning
För perioden 2022-09-23 - 2022-10-20.
Inga inkomna meddelanden. Punkten utgår.
Paragrafen är justerad
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Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 105- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut fattade under perioden 2022-09-23 - 2022-10-21.
1. Förordnande MAS 10-14 okt 2022. 22/SAN/210
2. Förordnande ordförande 21-24 okt 2022. 22/SAN/56
3. Förordnande förvaltningschef 10 okt 2022. 22/SAN/209
4. Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 133-152
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.
Delegeringsbeslut 

 /SAN/2212655 22/SAN/106-22  Anmälan av delegationsbeslut - avslag på begäran av 
utlämnande av handling

 /SAN/2212749 22/SAN/211-2  Anmälan av delegationsbeslut 
personuppgiftsbiträdesavtal

 /SAN/2212762 22/SAN/213-3  Anmälan av delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212763 22/SAN/213-4  Anmälan av delegationsbeslut - polisanmälan
 /SAN/2212834 22/SAN/219-2  Anmälan av delegationsbeslut - polisanmälan av brott 

som riktar sig mot nämndens verksamhet
 /SAN/2212847 22/SAN/219-5  Anmälan av delegationsbeslut - avslag på begäran om 

utlämnande av handling

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 106 - Borttagen på grund av sekretess 
(22/SAN/223)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-10-26

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 107- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning
Ordförande förklarar sammanträdet för avslutat.

Paragrafen är justerad
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