KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-11-24

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

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

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

13:00-17:00

Kullängen, Hallsberg

Övriga
Jaana Jansson, Förvaltningschef
Helena Blomberg, Områdeschef
Josefin Bäck, Nämndsekreterare
Maria Johansson Engdahl, Områdeschef
Clary Starck, Områdeschef
Karin Björnram, Ekonom
Gabriella Jörgensen, Enhetschef
Mikael Hellberg, HR-konsult
Marjut Alfalk, MAS
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Föredragande Veronica Wallgren
13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare. Justering föreslås ske senast den 29 november.
5. Anmälan av jäv.
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2 - Ekonomisk uppföljning oktober 2021

Föredragande Karin Björnram 13:10

(21/SAN/61)

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Ekonom Karin Björnram redogör för den ekonomiska uppföljningen för oktober 2021.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning okt 2021
Månadsrapport okt 2021
Övertid SAF 2019 - 2021
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3 - Uppföljning investeringar 2021 (21/SAN/314)

Föredragande Karin Björnram, Jaana
Jansson 13:20

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett överskott med 500 tkr på
investeringsbudget 2021.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Investeringar 2021
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4 - Statistik individ- och familjeomsorgen
oktober 2021 (21/SAN/28)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 13:30

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Statistik individ- och familjeomsorgen oktober 2021
Statistik IFO oktober 2021
Statistik IFO jan-dec 2020
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5 - Redovisning av ej verkställda beslut,
kvartal 3 2021 (21/SAN/59)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl, Helena Rolandsdotter
Blomberg 13:40

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

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivlese Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2021
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6 - Gemensam målbild AMI/IFO (21/SAN/309)

Föredragande Jaana Jansson 13:50

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur individ- och familjeomsorgen (IFO)
och arbetsmarknadsenheten (AMI) arbetar med framtida arbetssätt kring deltagare på AMI.

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.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Gemensam målbild AMI/IFO
Rutin AMI-IFO
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7 - Omprövning av umgängesbegränsning
(21/SAN/318)

Ärendebeskrivning
Handling läggs på bordet vid nämndes sammanträde.
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8 - Omprövning av umgängesbegränsning
(21/SAN/319)

Ärendebeskrivning
Handling läggs på bordet vid nämndens sammanträde.
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9 – Information om föreningsbidrag.

Föredragande Jaana Jansson 14:20

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Diskussionsärende. Ärendet innehåller inga handlingar.
Beredningsutskottet beslutar att social- och arbetsmarknadsnämnden informeras om
de föreningsbidrag som betalas ut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.
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10 – Information om apoteksinköp för personer
utan biståndsbeslut

Föredragande Jaana Jansson 14:45

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Diskussionsärende. Ärendet innehåller inga handlingar.
Beredningsutskottet beslutar att social- och arbetsmarknadsnämnden informeras om hur
förvaltningen hanterar ärenden där den enskilde inte själv kan genomföra apoteksinköp, inte kan få
hjälp av anhörig och inte har ett biståndsbeslut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.
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11 - Återrapportering av den interna
kontrollen kvartal 3, 2021 (20/SAN/333)

Föredragande Jaana Jansson 14:55

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för tredje kvartalet 2021 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden:
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet 2021.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
tredje kvartalet 2021.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet 2021.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
tredje kvartalet 2021.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivlese Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 3, 2021
Internkontrollrapport kvartal 3 2021
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12 – Heltid som norm och delade turer

Föredragande Clary Starck, Gabriella
Jörgensen 15:05

Ärendebeskrivning
Gabriella Jörgensen och Clary Starck informerar muntligt om arbetet med heltid som norm och
delade turer. Ärendet innehåller inga handlingar.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet informeras om arbetet med heltid som norm och delade turer.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.
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13 - Redovisning av värdighetsgarantier inom
vård och omsorgsboende (21/SAN/310)

Föredragande Clary Starck 15:20

Ärendebeskrivning
Den årliga redovisning av hur arbetet fortgår utifrån värdighetsgarantierna. Informationen ges på
nämndens sammanträde.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet lämnar ärendet till social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Redovisning av värdighetsgarantier inom vård- och omsorgsboende
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14 - Beläggningsgrad vård- och
omsorgsboende november 2021 (21/SAN/26)

Föredragande Clary Starck 15:30

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

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 om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 5
november 2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende november 2021
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15 - Inköp via internet för enskilda med
hemtjänst (21/SAN/158)

Föredragande Clary Starck 15:40

Ärendebeskrivning
Allt fler kommuner inför inköp via internet med hemleverans istället för att hemtjänsten handlar
dagligvaror till brukare som beviljats insatsen inköp. Att själv kunna göra sina inköp via internet ger
en större delaktighet och oberoende för de personer som har insatsen.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att införa Inköp av
dagligvaror via internet för enskilda med hemtjänst.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta att införa Inköp av dagligvaror via internet för enskilda med hemtjänst.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Inköp via internet för enskilda med hemtjänst
Utredning Inköp via internet för enskilda med hemtjänst
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16 - Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 3,
2021 (21/SAN/131)

Föredragande Mikael Hellberg 15:50

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och
tillbud.

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 från arbetsmiljökommittén för kvartal 3, 2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 3. 2021
Arbetsmiljökommitté SAF 2021 kvartal 3
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17 - Redovisning gällande handläggningen av
de registrerades rättigheter enligt
dataskyddsförordningen (21/SAN/46)

Föredragande Josefin Bäck 16:05

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden gav på nämndens sammanträde 2021-10-20, som ett led i
utövandet av sitt personuppgiftsansvar, förvaltningen i uppdrag att redovisa hur förvaltningen
hanterar handläggningen av de registrerades rättigheter.

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner redovisningen gällande handläggningen av de registrerades rättigheter.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Redovisning gällande de registrerades rättigheter
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18 – Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast den 23 november kl 12:00.
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Föredragande Veronica Wallgren
16:25

19 – Information från ordförande
Ärendebeskrivning

Muntlig information från ordförande. Ärendet innehåller inga handlingar.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen.
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20 – Information från
förvaltningschef/verksamhetschef

Föredragande Jaana Jansson 16:35

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar muntligt om förvaltningens verksamheter. 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.
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21 – Information om meddelanden

Föredragande Josefin Bäck 16:50

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att läsa på sammanträdet:
1. Protokoll från verksamhetsbesök på HSL-enheten.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.
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22 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande Josefin Bäck 16:55

Ärendet i korthet
Följande delegeringsbeslut redovisas på nämndens sammanträde:
1. Personuppgiftsbiträdesavtal Sokego. 21/SAN/306
2. Personuppgiftsbiträdesavtal Phoniro Care. 21/SAN/305
3. Förordnande äldreomsorg. 21/SAN/304
4. Förordnande IFO. 21/SAN/303
5. Förordnande IFO. 21/SAN/301
6. Förordnande IFO. 21/SAN/300
7. Förordnande ordförande. 21/SAN/168-6
8. Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 173-186

Beredningsutskottets behandling av ärendet:

Nämndsekreterare redogör för delegeringsbesluten. Beredningsutskottet föreslår att social- och
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.
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Tjänsteskrivelse
2021-11-09

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/61

Ekonomisk uppföljning oktober 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 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 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. Minskade nettokostnader för placeringar och
öppenvård inom IFO samt en förbättrad prognos inom hemtjänst är den främsta förklaringen
till det ökade överskottet jämfört med tidigare prognos.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

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

2021-11-09

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

Budget 2021 Prognos 2021
-2 916
1 984
-92 759
-92 759
-115 092
-116 092
-82 107
-82 707
-54 567
-50 967
-5 162
-4 062
-352 603
-344 603

Avvikelse Avvikelse %
4 900
168,0%
0
0,0%
-1 000
-0,9%
-600
-0,7%
3 600
6,6%
1 100
21,3%
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. Minskade nettokostnader
för placeringar och öppenvård inom IFO samt en förbättrad prognos inom hemtjänst är den främsta förklaringen till det ökade överskottet jämfört med
tidigare prognos.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser intäkter från för äldreomsorgssatsning och pandemi samt ofördelad budget.
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. 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
-13 666
-7 157
-5 457
-7 516
-9 466
-40 974
-38 524

Avvikelse Avvikelse %
-600
-6,4%
3 300
19,5%
1 700
23,8%
-1 950
-25,9%
2 450
6,0%

Externa boende LSS: Underskott då ny plats behöver köpas in.
Placeringar IFO: Familjehemsvård för barn & unga beräknar ett överskott med 2,6 mkr, vilket framförallt 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 0,3 mkr.
Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett överskott med 1,7 mkr på grund av en vakant tjänst på Stegen samt ett budgetöverskott för
placeringar 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

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.

14%

12%

10,9%

8,0%

8%

10,3%

9,4%

10%
7,7%

7,9%

8,3%

8,4%

8,1%

8,1%

6,5%

6,4%

6%
4%
2%
0%

Jan

Feb Mars Apr

Budget % per mån

Lönekurva Hemtjänst 2021

11,2%

8%

10,7%

9,4%

10%
7,9%

7,6%

7,7%

8,1%

8,2%

8,1%

8,2%

6,5%

6,4%

6%
4%
2%
0%
Jan

Feb Mars Apr

Budget % per månad

Maj Juni

Juli

Aug Sept Okt

Utfall per mån

Juni

Juli

Aug

Utfall per mån

Sept

Okt

Nov

Budget ack.

Dec
Ack. utfall

Lönekurva VFF exkl personlig assistans 2021

14%
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14%
12%

10,5%

8%

10,0%

9,4%

10%
7,8%
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8,2%

8,2%

8,3%

7,0%

6,8%
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2%
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Budget % per mån
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Maj

Juni

Juli

Utfall per mån

Aug

Sept

Okt

Budget ack.

Nov

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Dec
Ack. utfall

Institutionsvård 2021 (tkr)

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

1000
1 026

900
938

929

853

743

800

854

823

700

753
615

675

600

629

651

572

500

455
390

400

337

320

300
215

200

213

100
0
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Utfall 2021

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

0

Jan

0

Feb

Mars

Apr

Maj

Juni

Utfall 2021

Budget

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 270 tkr jämfört med samma
period 2020, och beräknas 2021 generera ett budgetunderskott med 2 mkr.

Juli

Aug

Sept

13

Okt

Budget

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar 700 tkr i överskott 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

675

576

Karin Björnram
Ekonom
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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

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

Totalt 2020

382

360

399

538

565

484

422

493

619

453

0

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

Totalt 2020

597

861

451

481

493

582

541

678

747

468

0

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

Dec

Totalt
26
2 265
981
1 006
44
3
4 325

Dec

Totalt
0
2 019
1 473
1 209
8
6

0

SAF övertid 2020 (tkr)

4 715

SAF övertid 2021 (tkr)
Dec

Dec

0

2021-11-08 16:59

Totalt
1
3 017
1 362
1 420
88
10

Diff 2021/2020 Diff i %

Diff 2021/2019

Diff i %

1
0%
998
49%
-110
-8%
211
17%
81 1065%
3
0%

-25
753
381
414
44
7

-95%
33%
39%
41%
100%
0%

5 899

1 184

25%

1 574

36%

Totalt
4 325
4 715
5 899
1 184

Kommentar:
Övertiden har ökat med 1 184 tkr, motsvarande 25 %
jan-okt 2021 jämfört med samma period 2020.
Övertiden har ökat med 1 574 tkr, motsvarande 36 %
jan-okt 2021 jämfört med samma period 2019.

1
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen - övertid 2019-2021 (tkr)
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Uppföljning investeringar 2021
3
21/SAN/314

Page 32 of 106

Tjänsteskrivelse
2021-11-09

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/314

Uppföljning investeringar 2021
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett överskott med 500 tkr på
investeringsbudget 2021.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Investeringsbudget 2021 uppgår till 2 124 tkr. Under perioden jan-okt 2021 är investeringsutgiften
1 052 tkr. Förvaltningen har hittills köpt in sängar, madrasser, bord, skrivbord, stolar, förvaringsskåp,
el cyklar, raizer, persienner, soffa, fåtölj, soffbord, rullstol samt teknikutrusning. Möbler till daglig
verksamhet, Sörängen, kommer att köpas in senare under året.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom
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Statistik individ- och familjeomsorgen oktober
2021
4
21/SAN/28
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/28

Statistik individ- och familjeomsorgen oktober 2021
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen för oktober 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 oktober 2021.

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen oktober 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Verksamhetschef IFO

Bilagor
Statistik IFO jan-okt 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

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

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

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
37
15
0

53
889
277
217
0

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

439
159
84
30
30
147

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

74
64
14
0
71
0
4
0
8
1
165
6
101
196
1
185
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Nov

Dec

S:a
1796
241
185
33

Nov

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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Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3
2021
5
21/SAN/59
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/59

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
redovisningen av ej verkställda beslut.

Ärendet

För kvartal 3, 2021 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 23 beslut att rapportera till
IVO som ej verkställts inom tre månader. Kvartal 3 2020 var antalet beslut 13 st.
- Tre av besluten avser SoL 4:1, insats av kontaktperson. I ett av dessa ärenden har personen tackat
nej efter matchning av kontaktperson, i de två andra har personerna valt att avvakta med insatsen.
- Två av besluten avser LSS 9 § 4, insats av kontaktperson som inte har verkställts på grund av
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare).
- Två av besluten avser LSS 9 § 3, insats av ledsagare, som inte har verkställts på grund av resursbrist
(saknas lämplig personal/uppdragstagare).
- Två av besluten avser LSS 9 § 5, avlösarservice i hemmet, som inte har verkställts på grund av
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare).
- Två av besluten avser LSS 9 § 9, boende vuxna, där ett beslut inte verkställts pga. resursbrist och ett
beslut där personen meddelat att hen inte vill bo på ett boende men inte har återkallat beslutet.
- Elva av besluten avser LSS 9 § 10, daglig verksamhet, där tre personer avvaktat pga. Covid-19. Två
personer vill avvakta ledig plats på en specifik daglig verksamhet. En person har ett beslut men har
ännu inte flyttat till kommunen. Två personer är erbjudna plats men kommer inte på träffar/svarar
inte vid försök till kontakt. En person har anmälts av vårdnadshavare men vill själv inte gå. Två av
besluten har inte verkställts pga. resursbrist.
- Ett av besluten avser LSS 9 § 6, korttidsvistelse, där beslutet om kolloverksamhet inte verkställts
pga. Covid-19.

☐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

Maria Johansson Engdahl
Verksamhetschef IFO
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Helena Rolandsdotter
Blomberg
Verksamhetschef VFF

Gemensam målbild AMI/IFO
6
21/SAN/309
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/309

Gemensam målbild AMI/IFO
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur individ- och familjeomsorgen (IFO)
och arbetsmarknadsenheten (AMI) arbetar med framtida arbetssätt kring deltagare på AMI.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Det gemensamma målet för AMI och IFO är att tillsammans hjälpa människor ut i egen försörjning på
ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. AMI och IFO ska verka för att alla
deltagare/klienter får sina individuella behov bedömda. Rutinen är framtagen av arbetskonsulenter
och socialsekreterare i syfte att tydliggöra ärendegången och vikten av en tydlig och kontinuerlig
dialog mellan verksamheterna och deltagarna.
Det här arbetssättet kommer gynna de barn vars föräldrar är aktuella inom IFO och AMI:s
verksamheter. Detta kan öka föräldrarnas möjlighet att på sikt erhålla ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden och genom det blir självförsörjande. Detta kan bland annat medföra att familjer
inte bli beroende av försörjningsstöd över tid. I Artikel 27 Barnkonventionen ska konventionsstaterna
verka för att föräldrar eller de som ansvarar för barnen får lämpliga åtgärder för att kunna tillgodose
barnen goda levnadsvillkor. Genom detta arbetssätt kan möjligheterna till att barnens levnadsvillkor
förbättras.

☒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

Sandra Leontiou

Förvaltningschef

Enhetschef IFO

Bilagor
Rutin AMI/IFO
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Rutin för AMI och IFO anvisning, uppföljning och
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Rutin
Anger detaljerade instruktioner för hur en arbetsuppgift ska utföras.
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1 Mål och syfte
Det gemensamma målet för AMI och IFO är att tillsammans hjälpa människor ut i
egen försörjning på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. AMI och
IFO ska verka för att alla deltagare/klienter får sina individuella behov bedömda.
Rutinen är framtagen av arbetskonsulenter och socialsekreterare i syfte att
tydliggöra ärendegången och vikten av en tydlig och kontinuerlig dialog mellan
verksamheterna och deltagarna.

2 Anvisning till AMI
2.1 Innan du anvisar
Inför en anvisning till AMI är det viktigt att socialsekreteraren först avgör om
klienten ska anvisas till AMI eller till Mottagningsteamet. Vid platsbrist på AMI
prioriteras de med störst behov. Diskutera frågan i socialsekreterarens
arbetsgrupp och/eller med arbetskonsulent på AMI.
Vid vetskap om tidigare missbruk i närtid eller pågående missbruk bör deltagaren
påvisa nykterhet/drogfrihet i minst två veckor innan uppstart kan påbörjas. En
individuell bedömning görs i samråd med socialsekreterare, arbetskonsulent och
deltagare om deltagaren ska påvisa nykterhet/drogfrihet även efter uppstart.
Detta ska dokumenteras i genomförandeplanen.
Ska klienten anvisas till AMI tar IFO en kontakt med utsedd arbetskonsulent Eldin
Memic, tfn: 0582-68 56 11, för att informera om klienten. Samtalet ska utreda om
personen är aktuell för AMI och om insatsen är i kompetenshöjande syfte eller
arbetsträning för rehabilitering.
Utifrån det samtalet avgör sedan AMI vem som ska vara ansvarig för deltagaren.
Utvald arbetskonsulent tar sedan en kontakt med socialsekreterare för
avstämning och bokning av ett första trepartssamtal som ska ske så nära i tid som
möjligt. Undantag kan ske från rutinen efter dialog mellan parterna.

2.2 Det första trepartssamtalet
Under det första trepartssamtalet mellan AMI, IFO och deltagare ska följande
utredas, informeras och beslutas om:


Finns planering hos annan aktör, t.ex. Regionen eller Arbetsförmedlingen?



I vilken tidsomfattning ska deltagaren delta?



En genomförandeplan skrivs under mötet som deltagaren skriver under
innan mötets slut.



Boka in tid för uppföljning. Den första uppföljningen ska ske fyra veckor
efter start, sedan en gång varannan månad (kortare uppföljningar) och
slutligen vid avslut av insats. Ett gemensamt avslutningssamtal ska alltid
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bokas in oavsett när eller varför insatsen avslutas. Tid för den första
uppföljningen bokas direkt, under kommande möten bokas tid för nästa
uppföljning osv.


Under vilken tidsperiod ska deltagaren vara anvisad? Det kan vara svårt
att redan från början veta hur lång tid deltagaren behöver för att nå
målet. I sådana fall bokas alltid ett trepartssamtal in efter sex månader för
att göra fortsatt planering.



Konsekvenser vid misskötsel. Ska alltid diskuteras mellan arbetskonsultent
och socialsekreterare och ev. chef beroende på allvarlighetsgrad av
misskötseln. Det är viktigt att informera klienten om konsekvenser av
varningar och eventuellt avslut.

Efter mötet skickar IFO en uppdragsbeskrivning till AMI. Även om båda parter vet
vad uppdraget innebär ska det läggas in i systemet som underlag för statistik.
Använd det ni skrivit i genomförandeplanen till uppdragsbeskrivningen.

2.3 Under anvisningstiden
Vid mottagning på AMI går arbetskonsulent igenom ordningsregler,
säkerhetsrutiner, stämpelklocka, underskrift av samtycke, frånvaroregler och
varningar vid misskötsel. Arbetskonsulent delar ut arbetskläder till deltagaren och
visar runt i lokalerna.
IFO och AMI utbyter information om deltagaren genom att skriva i Lifecare. Vid
större händelser tar en arbetskonsulent alltid direktkontakt med socialsekreterare
omgående.

2.4 Avslutningssamtal
Det avslutande samtalet är även det ett trepartssamtal där vi går igenom
måluppfyllelsen. Ett avslutningssamtal ska alltid hållas, oavsett anledning till
avslut.

2.5 Kriterier för avslut
Insatsen kan avslutas när deltagaren har nått målen i genomförandeplanen eller
är redo för nästa steg eller efter diskussion mellan IFO och AMI om deltagaren
inte kan tillgodogöra sig insatsen.
Insatsen kan även avslutas om klienten missköter sig. Vid mindre allvarlig
misskötsel som t. ex sen ankomst, oanmäld frånvaro eller om deltagaren
underlåter att sköta sina arbetsuppgifter kan en varning delas ut om
arbetskonsulent anser det befogat. AMI meddelar IFO om detta händer. Upprepas
händelsen och deltagaren får en andra varning så bokas ett trepartssamtal för
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uppföljning av händelserna, där vi hjälper deltagaren att undvika att händelsen
upprepas. Vid tredje varningen avslutas insatsen. Vid hot, våld, stöld och missbruk
avslutas insatsen direkt. AMI kontaktar socialsekreteraren direkt om detta
händer. Möjlighet att åter skrivas in hos AMI ska bedömas fortlöpande. Diskussion
sker mellan AMI och IFO för individuell bedömning när återinskrivning kan ske.

3 Övrigt samarbete AMI/IFO
Arbetskonsulent deltar på IFO:s gruppmöten en gång i månaden.
Vid introduktionen av en ny socialsekreterare ingår information om AMI:s
verksamhet. Ett besök ska bokas in på AMI inom de två första veckorna för nya
socialsekreterare som arbetar på vuxenenheten. Ansvarig för introduktionen på
AMI är arbetskonsulent Eldin Memic, tfn 0582- 68 56 11.
AMI bjuder in till Öppet Hus en gång per termin. Då är alla socialsekreterare
välkomna, även från öppenvården, barn och familj och bistånd.
AMI bjuder in öppenvården Stegen till informationsträff för deltagare och
personal ett antal gånger per år.
AMI bjuder in IFOs enheter till samhällsorientering ett antal gånger per år.
Vid eventuell oenighet diskuterar först socialsekreterare och arbetskonsulent för
att finna en lösning. Nästa steg är att lyfta frågan om oenighet till närmsta chef
som i sin tur får ha en dialog med chefen på AMI/IFO.
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Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 3, 2021
Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för tredje kvartalet 2021 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet 2021.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under tredje
kvartalet 2021.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får
allvarliga konsekvenser ska prioriteras.
Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning.
Vid upptäckta brister lämnas också information om vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollen.
Återrapporteringen för tredje kvartalet 2021 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda
åtgärder av brister finns i bifogad återrapportering.

☐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
Internkontroll kvartal 3, 2021
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens
rapporteringsskyldighet.
Av riktlinjerna framgår följande:
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta
om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och
kommunstyrelsen.
Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda
interna kontrollplanen.
Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation
Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:
•
•

En organisation upprättas för den interna kontrollen
Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
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god intern kontroll kan upprätthållas.
Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

1.3 Riskbedömningsmatris
2

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

14 18 19 20

4

1

12 13

3

4

5

9

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)

16

21

3

7

15

6

8

10 11 17

22

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens
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11

Område
Ekonomi

Personal

Administration

Verksamhetsspecifik

Allvarlig

9

Kännbar

2

Lindrig Totalt: 22

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

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
3. Kännbar

Riskvärde
9

2

Att ingångna avtal inte följs

4. Sannolik

3. Kännbar

12

3

Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk
uppföljning

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

4

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

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

5

Att sjukfrånvaron ökar

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

6

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

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

7

Att dokumenthanteringsplan inte är
uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen.

2. Mindre sannolik

3. Kännbar

6

8

Att handlingar inte registreras enligt lag

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

9

Att personuppgiftsincidenter sker

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

10

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

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

11

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

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

12

Att alla deltagare inte är registrerade i
verksamhetssystemet.

3. Möjlig

3. Kännbar

9

13

Att alla kommunbosatta inte är registerförda och
har en introduktionsplan per hushåll

3. Möjlig

3. Kännbar

9

1
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Område

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

14

Att anmälningarna inte hanteras omedelbart

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

15

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

2. Mindre sannolik

3. Kännbar

6

16

Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd
försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

17

Att utbetalning inte endast görs till
bidragsberättigad person

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

18

Att utredningar inte är avslutade inom fyra
månader.

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

19

Kontrollera lyftar enligt plan

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

20

Att förhandsbedömningar inte sker inom två
veckor

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

21

Att narkotiska preparat hos brukare försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

22

Att utbetalning inte görs till rätt person.

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8
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2 Uppföljning
2.1 Område: Ekonomi
2.1.1 Risk: Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt reglemente och förteckning, att
obligatoriska uppgifter inte finns på leverantörsfakturor
Kontrollmoment
Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och förteckning
Vad ska kontrolleras och hur?
genom stickprov

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent
Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor
Vad ska kontrolleras och hur?
Genom stickprov

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Uppföljning
Attester Uppföljning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-04-01

Attester Uppföljning Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Attester uppföljning Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Uppföljning
Attester uppföljning Q4

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2021-12-31

Uppgifter leverantörsfakturor Q1

Inga avvikelser

2021-04-01

Uppgifter leverantörsfakturor Q2

Mindre avvikelser

2021-06-30

Uppgifter leverantörsfakturor Q3

Mindre avvikelser

2021-09-30

Uppgifter leverantörsfakturor Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

Verifikationsnr: 20285093, Hojab
Parkeringsservice. Fakturanummer 80707029573938-122, summa 400 kr. Står inte på
påminnelsen att företaget innehar F-skattsedel.
Kollar allabolag.se. Företaget är kopplat med
Svea ekonomi och de har F-skattsedel.
3 avvikelser - fakturor där det inte framgått om
företaget har F-skattsedel. Kontroll visar att alla
tre innehar F-skattsedel.

2.1.2 Risk: Att ingångna avtal inte följs
Kontrollmoment
Att ingångna avtal följs
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Årsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Metod
Stickprovskontroll har gjorts med urval av 12 fakturor på hela förvaltningen med konto 4633 och 6469. Av de 12 fakturorna avser 6 st
köp av huvudverksamhet från företag och 6 st inköp av förbrukningsmaterial.
Uppföljning
Kontroll av avtal

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2021-09-30

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Uppföljning

Status

Slutdatum

Kommentar
länsgemensam upphandling som Örebro
kommun skulle genomföra avseende ramavtal
för byggvaror, men den upphandlingen är
försenad. Verksamheten är hänvisad till att
handla på ramavtalet för järnhandelsvaror med
Ahlsell i första hand. Startar inte den
länsgemensamma upphandlingen inom en snar
framtid behöver egen upphandling genomföras.
Frågan har lyfts med Fastighetsavdelningen.

Resultat
Inom konto 4633 Köp av huvudverksamhet från övriga företag, framkom att alla fakturor hade avtal med kommunen.
Inom konto 6469 Övrigt förbrukningsmaterial, framkom att tre av sex fakturor inte hade ramavtal med kommunen. Två av fakturorna
som saknar ramavtalsleverantörer ligger dock inom beloppsgränsen för tillåten direktupphandling utan lagstadgat dokumentationskrav.
En faktura, som avsåg byggvaror, kom från en leverantör (Optimera) där ramavtal ska finnas, men saknas. Hallsberg har anmält sig till
länsgemensam upphandling som Örebro kommun skulle genomföra avseende ramavtal för byggvaror, men den upphandlingen är
försenad. Verksamheten är hänvisad till att handla på ramavtalet för järnhandelsvaror med Ahlsell i första hand. Startar inte den
länsgemensamma upphandlingen inom en snar framtid behöver egen upphandling genomföras. Frågan har lyfts med
Fastighetsavdelningen.

2.1.3 Risk: Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning
Kontrollmoment
Prognos
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning.
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Enhet

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Uppföljning
Prognos uppföljning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Prognos uppföljning Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Prognos uppföljning Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Prognos uppföljning Q4

Ej kontrollerad

2022-12-31

Kommentar

2.2 Område: Personal
2.2.1 Risk: Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas ut till rätt person och för rätt period
Kontrollmoment
Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Löneutbetalningar uppföljning halvår 1
Löneutbetalningar uppföljning halvår 2

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-06-30

Ej kontrollerad

2021-12-31

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
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2.2.2 Risk: Att sjukfrånvaron ökar
Kontrollmoment
Att sjukfrånvaro inte ökar
Vad ska kontrolleras och hur?
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar.

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Sjuktal Q1

Status
Större avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Sjukfrånvaron för januari och februari är
fortsatt hög, som en följd av pandemin och
gällande rekommendationer.
2020 visas inom parentes
Förvaltning totalt januari: 12,06 % (9,02 %)
Åldersindelat jan 2021:
= 29 år: 10,52 % (6,99 %)
30-49 år: 13.64 % (9,39 %)
= 50 år: 10,70 % (9,45 %)
Förvaltning totalt februari: 11,18 % (9,40 %)
Åldersindelat jan-feb 2021:
= 29 år: 9,67 % (7,83 %)
30-49 år: 13.07 % (9,94 %)
= 50 år: 10,75 % (8,98 %)
Förvaltning totalt mars: 11,83 % (13,69 %)
Åldersindelat jan 2021:
= 29 år: 10,41 % (8,50 %)
30-49 år: 13,22 % (11,75 %)
= 50 år: 10,81 % (10,77 %)
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för
kvartal 1 11,89 % (10,82 %)
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Uppföljning
Sjuktal Q2

Sjuktal Q3

Status
Större avvikelser

Slutdatum
2021-06-30

Större avvikelser

2021-09-30

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Sjukfrånvaron för kvartal två är fortsatt hög,
som en följd av pandemin och gällande
rekommendationer.
2020 visas inom parentes
Förvaltning totalt april: 10,59 % % (12,33 %)
Åldersindelat jan-april 2021:
= 29 år: 10,16 % (10,86 %)
30-49 år: 12,80 % (10,51 %)
= 50 år: 10,62 % (13,05 %)
Förvaltning totalt maj: 9,77 % (11,84 %)
Åldersindelat jan-maj 2021:
= 29 år: 9,99 % (11,18 %)
30-49 år: 12,37 % (10,61 %)
= 50 år: 10,29 & (13,19 %)
Förvaltning totalt juni: 7,44 % (7,14 %)
Åldersindelat jan-juni 2021:
= 29 år: 8,39 % (9,70 %)
30-49 år: 11,79 % (10,07 %)
= 50 år: 9,89 % (12, 83%)
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för
kvartal två 2021 är 9,22 %
Sjukfrånvaron för kvartal 3 är fortsatt hög.
Rekommendationen att stanna hemma vid
symtom gäller fortfarande.
2020 visas inom parentes.
Förvaltning totalt juli:
7,38 % (6,95 %)
Åldersindelat jan-juli
<= 29 år: 8,38 % (7,76%)
30-49 år: 10,97 % (10,76 %)
>= 50 år: 9,60 % (10,54%)
Förvaltning totalt augusti:
8,44 % (8,00 %)
Åldersindelat jan-aug
= 29 år: 8,52 % (7,98%)
30-49 år: 10,60 % (10,26 %)
= 50 år: 9,45 % (10,37%)
Förvaltning totalt september:
11,19 % (9,70 %)
Åldersindelat jan-sept
= 29 år: 8,73 % (8,26%)
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Uppföljning

Status

Sjuktal Q4

Ej kontrollerad

Slutdatum

Kommentar
30-49 år: 10,74 % (10,40 %)
= 50 år: 9,66 % (10,55%)
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för
kvartal 3 2021 9,00 % (8,76 %).

2021-12-31

2.3 Område: Administration
2.3.1 Risk: Att begärd handling/uppgift inte lämnas ut, inte lämnas ut skyndsamt, utan eventuell besvärshänvisning
Kontrollmoment
Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Utlämnande av handling/uppgift Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Utlämnande av handling/uppgift Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Utlämnande av handling/uppgift Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

utlämnande av handling/uppgift Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.3.2 Risk: Att dokumenthanteringsplan inte är uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen.
Kontrollmoment

Enhet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs.
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom stickprov

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Dokumenthantering och arkivering Q1

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Dokumenthantering och arkivering Q2

Större avvikelser

2021-06-30

Dokumenthantering och arkivering Q3

Mindre avvikelser

2021-09-30

Dokumenthantering och arkivering Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar
Arkivering sker enligt dokumenthanteringsplan
- inga avvikelser.
Gällande uppdatering av
dokumenthanteringsplan så pågår arbetet. Vi
har fått en ny mall för
informationshanteringsplan (som planen
kommer att heta) som är den mall vi kommer
att använda framåt. Arkivenheten kommer att
ha en genomgång av mallen i april för att vi
sedan ska kunna gå vidare i arbetet.
I samband med genomgång av ett arkiv inom
individ- och familjeomsorgen har flera
avvikelser gällande arkivering upptäckts. Hela
arkivet har nu gåtts igenom och avvikelserna är
åtgärdade.
Arbete med ny informationshantering pågår.
Målsättningen är att den ska vara klar till
årsskiftet.
Arbete med ny informationshantering pågår.
Målsättningen är att den ska vara klar till
årsskiftet.

2.3.3 Risk: Att handlingar inte registreras enligt lag

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Registrering av handling
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom stickprov

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Registrering av handling Q1

Status
Mindre avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Registrering av handling Q2

Mindre avvikelser

2021-06-30

Registrering av handling Q3

Mindre avvikelser

2021-09-30

Registrering av handling Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar
Vid ett fåtal tillfällen har handling inte
registrerats i samband med att den inkommit.
Detta beror sannolikt på att många arbetar
hemifrån under pandemin och handlingar kan
bli liggandes någon dag extra. Ska de sedan
skickas för diarieföring kan det ta ytterligare
någon dag. Detta har endast berört handlingar
av mindre vikt och har inte påverkat
verksamheten.
Avvikelser har upptäckts. Handlingar har inte
registrerats förrän flera dagar efter att de
inkom. Detta beror på att många arbetat
hemma under pandemin. Medarbetare påminns
om att direkt lämna in inkomna handlingar för
diarieföring.
Avvikelser har upptäckts. Handlingar har inte
registrerats förrän flera dagar efter att de
inkom. Detta beror sannolikt på att många
fortsatt arbetar hemma. Medarbetare påminns
åter om att direkt lämna in inkomna handlingar
för diarieföring.

2.3.4 Risk: Att personuppgiftsincidenter sker

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Att personuppgifteincidenter inte sker
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Personuppgiftsincident uppföljning Q1

Personuppgiftsincident uppföljning Q2

Status
Mindre avvikelser

Mindre avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

2021-06-30

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Under kvartal 1 har vi fått in fyra anmälda
personuppgiftsincidenter. Två gäller utskrift på
fel skrivare. Där har information igen gått ut om
att vara noga med att kontrollera skrivaren
innan utskrift. Tillägg har gjorts på
sjuksköterskornas att göra-listor om att
kontrollera skrivarinställningar. En incident
gäller utskick av brev till 9 brukare där det i
adressfältet skrevs att brevet skulle gå till den
personliga assistenten. På så sätt kunde
utomstående förstå att adressaten har insatsen
personlig assistans. Som åtgärd har rutinen för
utskick av brev uppdaterats. den fjärde
incidenten gäller ett kuvert för internpost som
felaktigt lades i facket för utgående post.
Kuvertet var adresserat till en person på
socialtjänsten. Aktören som handhar
kommunens utgående post tog med sig
internpostkuvertet och det delades ut på
socialtjänsten i Örebro som kontaktade
förvaltningen och informerade om incidenten.
Brevet återsändes omgående. Den åtgärd som
vidtagits är att facken för intern och extern post
flyttats längre ifrån varandra för att minska
risken att post läggs i fel fack.
Ingen incident har ansetts vara allvarlig och har
inte anmälts till Datainspektionen.
En personuppgiftsincident har inkommit under
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Uppföljning

Status

Slutdatum

Personuppgiftsincident uppföljning Q3

Mindre avvikelser

2021-09-30

Personuppgiftsincident uppföljning Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar
kvartal två, en handling som skrivits ut på fel
skrivare.
Ett brev har skickats i ett kuvert med Hallsbergs
kommuns logga till en annan kommun. Av
någon anledning kommer brevet tillbaka till
Hallsbergs kommun. Brevet innehåller
uppgifter om en person med skyddad identitet.
personen är inte registrerad hos
bildningsförvaltningen eller social- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Brevet skickas
till berörd person via Skatteverkets
förmedlingsuppdrag.
Känsliga personuppgifter har skickats i
svarsmejl till klienter/brukare i fall där
personal inte känt till att det ursprungliga
mejlet ligger kvar när man besvarar det.
Uppgifterna har skickats tillbaka till svarsmejl
till avsändaren. Personal är nu informerad.
Ingen av incidenterna har bedömts vara
allvarliga nog att anmälas till
Integritetsskyddsmyndigheten.

2.3.5 Risk: Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller inte återrapporteras till nämnden
Kontrollmoment
Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
i Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Uppföljning
Verkställighet uppföljning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Verkställighet uppföljning Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Verkställighet uppföljning Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Verkställighet uppföljning Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.3.6 Risk: Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet och återrapport
Kontrollmoment
Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Tidsangivelser uppföljning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Tidsangivelser uppföljning Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Tidsangivelser uppföljning Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Tidsangivelser uppföljning Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.4 Område: Verksamhetsspecifik
2.4.1 Risk: Att alla deltagare inte är registrerade i verksamhetssystemet.
Kontrollmoment

Enhet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Kontroll av registrering i verksamhetssystem
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Registrering i verksamhetssystem halvår 1
Registrering i verksamhetssystem halvår 2

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2021-06-30

Kommentar

2021-12-31

2.4.2 Risk: Att alla kommunbosatta inte är registerförda och har en introduktionsplan per hushåll
Kontrollmoment
Se över registreringar och introduktionsplaner
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Registrering, introduktionsplaner Q1

Registrering introduktionsplaner Q2

Status
Inga avvikelser

Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Kommentar
Vi väntar i dagsläget fortfarande på två
kvotpersoner från 2020. Beräknas komma
senare under året på grund av pandemin.
Inga avvikelser.

2021-06-30

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Uppföljning
Registrering introduktionsplaner Q3
Registrering introduktionsplaner Q4

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-09-30

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.4.3 Risk: Att anmälningarna inte hanteras omedelbart
Kontrollmoment
Att anmälningar hanteras omedelbart
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av hantering av anmälningar Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Kontroll av hantering av anmälningar Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Kontroll av hantering av anmälningar Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Kontroll av hantering av anmälningar Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.4.4 Risk: Att avvikelsehantering inte görs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och patientsäkerhetslagen.
Kontrollmoment
Kontroll av avvikelsehantering
Vad ska kontrolleras och hur?
Att avvikelser hanteras enligt rutin.

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment

Enhet

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av avvikelsehantering Q 1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Kontroll av avvikelsehantering Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Kontroll av avvikelsehantering Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Kontroll av avvikelsehantering Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.4.5 Risk: Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner
Kontrollmoment
Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd
Vad ska kontrolleras och hur?
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor
Allkontroll ska göras

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Uppföljning
Narkotiska preparat uppföljning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
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Uppföljning
Narkotiska preparat uppföljning Q2
Narkotiska preparat uppföljning Q3

Status

Kommentar

Inga avvikelser

Slutdatum
2021-06-30

Större avvikelser

2021-09-30

Augusti 2021
saknas 84 ampuller narkotiska preparat.
Kullängens akut och buffertförråd
Åtgärd: Polisanmälan
•
Alla narkotiska preparat flyttas till
akut- och buffertförråd Nytorgsgatan.
•
Utredning leder till att en person
frivilligt avslutar sin anställning
(person2)
saknas 20 ampuller narkotiska preparat
Nytorgsgatan akut- och buffertförråd
Åtgärd: Polisanmälan.
•
Rutiner samt vikten av kontroll av
narkotika gås igenom igen med
sjuksköterskor
•
Ny rutin att narkotika kontrolleras 2
ggr/månad
•
Utredning leder till att en person
frivilligt avslutar sin anställning
(person2)
Sept 2021
Vid kontroll av narkotika i akut och
buffertförråd Nytorgsgatan upptäcks att
flytande narkotiska preparat är är utspätt med
annan vätska, oklart vad.
Åtgärd: Polisanmälan
•
Utredning leder till att en person
frivilligt avslutar sin anställning
(person2)

Narkotiska preparat uppföljning Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

2.4.6 Risk: Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person
Kontrollmoment
Att bidrag går till bidragsberättigad person

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av bidrag Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Kontroll av bidrag Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Kontroll av bidrag Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Kontroll av bidrag Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.4.7 Risk: Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader.
Kontrollmoment
Att utredningar avslutats efter fyra månader
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Uppföljning av utredningar Q1

Status
Större avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
Vi inte har kunnat genomföra
kontrollmomentet med anledning av brist på
personal i tjänst. Vi följer frågan kontinuerligt i
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Uppföljning

Uppföljning av utredningar Q2

Status

Inga avvikelser

Slutdatum

Kommentar
form av att sakkunnig socialsekreterare har
ärendegenomgångar med handläggarna, men
har inte kunnat ta fram ett sammanställt svar
till internkontrollen i Q1.

2021-06-30

Uppföljning av utredningar Q3

Mindre avvikelser

2021-09-30

Uppföljning av utredningar Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Enheten avslutar utredningar inom
utredningstiden men viss dokumentation har
skett efter att beslut har fattats om att avsluta
utredning. Avvikelserna har lyfts med
sakkunnig socialsekreterare som har pratat
med berörda socialsekreterare

2.4.8 Risk: Kontrollera lyftar enligt plan
Kontrollmoment
Kontroll av lyftar
Vad ska kontrolleras och hur?
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Q4 (vartannat år) Senast utförd 2018
Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation av hjälpmedelstekniker
Ansvarig funktion?
Hjälpmedelstekniker

Uppföljning
Kontroll av lyftar

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2021-12-31

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar
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2.4.9 Risk: Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor
Kontrollmoment
Att förhandsbedömningar skett inom två veckor
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av förhandsbedömningar Q1

Status
Större avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Kontroll av förhandsbedömningar Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Kontroll av förhandsbedömningar Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Kontroll av förhandsbedömningar Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar
Gällande vuxen - inga avvikelser.
Gällande barn - vi inte har kunnat genomföra
kontrollmomentet med anledning av brist på
personal i tjänst. Vi följer frågan kontinuerligt i
form av att sakkunnig socialsekreterare har
ärendegenomgångar med handläggarna, men
har inte kunnat ta fram ett sammanställt svar
till internkontrollen i Q1.

2.4.10 Risk: Att narkotiska preparat hos brukare försvinner
Kontrollmoment
Att räkna narkotiska preparat hos brukare
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
I Stratsys

Enhet

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Uppföljning
Preparat hos brukare uppföljning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Preparat hos brukare uppföljning Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Preparat hos brukare uppföljning Q3

Större avvikelser

2021-09-30

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Kommentar

Juli 2021
saknades vid 3 olika tillfällen under kort tid
narkotiska tabletter hos patient i hemvården
Norr.
Åtgärd: Polisanmälan
•
Loggbart medicinskåp hos patient
efter första tillfället av svinn.
•
Rutiner samt vikten av kontroll av
narkotika gås igenom igen med
sjuksköterskor
•
Utredning leder till viss person som
väljer att avsluta sin anställning
(person 1).
Sept 2021
Saknas 2 st patientbundna kasserade flaskor
med narkotisk flytande preparat Kullängens
akut- och buffertförråd
•
Polisanmälan
•
Rutin revideras gällande kasserade
flaskor flytande narkotiska preparat.
Kasserade flaskor lämnas direkt till
apotek.
•
Utredning leder till att en person
frivilligt avslutar sin anställning
Saknas stora mängder narkotiska tabletter hos
6 olika patienter på Werners backe
•
Polisanmälan
•
Rutiner samt vikten av kontroll av
narkotika gås igenom igen med
sjuksköterskor

26(28)
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Uppföljning

Status

Preparat hos brukare uppföljning Q4

Ej kontrollerad

Slutdatum

Kommentar
•
Utredning leder till att en person
frivilligt avslutar sin anställning
(person2).

2021-12-31

2.4.11 Risk: Att utbetalning inte görs till rätt person.
Kontrollmoment
Att utbetalning görs till rätt person
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av utbetalning Q1

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2021-03-31

Kontroll av utbetalning Q2

Inga avvikelser

2021-06-30

Kontroll av utbetalning Q3

Inga avvikelser

2021-09-30

Kontroll av utbetalning Q4

Ej kontrollerad

2021-12-31

Kommentar

2.5 Slutsatser av uppföljning
Förvaltningen ser att många moment fungerar bra. Vissa moment har återkommande avvikelser och förvaltningen fortsätter att lyfta de
frågorna internt, t ex genom påminnelser. Gällande sjuktalen är vi fortsatt väldigt påverkade av pandemin. Vi tolkar de höga sjuktalen
som att våra medarbetare tagit till sig uppmaningen om att stanna hemma vid minsta symtom för att skydda våra sköraste.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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2.6 Åtgärder
Vi analyserar avvikelserna och försöker finna olika åtgärder för att åtgärda bristerna.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Redovisning av värdighetsgarantier inom vård
och omsorgsboende
13
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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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende
november 2021
14
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/26

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende november 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 5 november 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 50 (54), Werners Backe 21 (24), Nytorgsgatan 10 (10), Sköllergården 25 (29), Esslatorp 10
(11). Total beläggningsgrad 2021-10-05 uppgår till 91 %, 116 (128).

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Verksamhetschef äldreomsorg
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/158

Inköp via internet för enskilda med hemtjänst
Ärendebeskrivning

Allt fler kommuner inför inköp via internet med hemleverans istället för att hemtjänsten handlar
dagligvaror till brukare som beviljats insatsen inköp. Att själv kunna göra sina inköp via internet ger
en större delaktighet och oberoende för de personer som har insatsen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta att införa Inköp av dagligvaror via internet för enskilda med hemtjänst.

Ärendet

I Hallsbergs kommun har ca 90 personer beviljats insatsen planering och inköp av dagligvaror.
Schablontiden för ett inköp är 30 min, vilket innebär att mer än en heltidstjänst tas i anspråk till en
årskostnad av 574 tkr. Omvårdnadspersonal kan också behöva lägga tid på administrativa åtgärder
som felaktiga inköpslistor och avsaknad av pengar på kontot. De positiva aspekter som identifierats i
Hallsbergs kommun är:


Ett större oberoende för våra brukare.



Mer tid finns för vårdpersonal att lägga på vårdinsatser istället för serviceinsatser.



Alla brukare får tillgång till samma sortiment och får samma pris på varorna, oavsett var de
bor.



Säkerheten höjs, eftersom ingen hantering av kontanter/betalkort förekommer.



Arbetsmiljö och hygien förbättras när personalen inte behöver utföra insatser i mataffärer.

☐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

Bilagor
Utredning Inköp via internet för enskilda med hemtjänst

Page 82 of 106

RAPPORT

Sida

1(9)

Datum
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Inköp via internet för
enskilda med hemtjänst

Uppdragsgivare: Social- och arbetsmarknadsnämnden
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Sammanfattning
Allt fler kommuner inför inköp via internet med hemleverans istället för att
hemtjänsten handlar dagligvaror till brukare som beviljats insatsen inköp. Att själv
kunna göra sina inköp via internet ger en större delaktighet och oberoende för de
personer som har insatsen.
I Hallsbergs kommun har ca 90 personer beviljats insatsen planering och inköp av
dagligvaror. Schablontiden för ett inköp är 30 min, vilket innebär att mer än en
heltidstjänst tas i anspråk till en årskostnad av 574 tkr. Omvårdnadspersonal kan
också behöva lägga tid på administrativa åtgärder som felaktiga inköpslistor och
avsaknad av pengar på kontot. De positiva aspekter som identifierats i Hallsbergs
kommun är:
•

Ett större oberoende för våra brukare.

•

Mer tid finns för omvårdnadspersonal att lägga på vårdinsatser istället för
serviceinsatser.

•

Alla brukare får tillgång till samma sortiment och får samma pris på
varorna, oavsett var de bor.

•

Säkerheten höjs, eftersom ingen hantering av kontanter/betalkort
förekommer.

•

Arbetsmiljö och hygien förbättras när personalen inte behöver utföra
insatser i mataffärer.
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1 Inledning
Vi står inför en framtid där antalet äldre ökar i förhållande till antalet personer i
arbetsför ålder. Vi lever längre, håller oss friska längre och bor således hemma
längre. I dagsläget bor ca 10,5 % av invånarna i Hallsbergs kommun som är över
80 år i ordinärt boende. För de som har beviljats hemtjänst, har möjligheten att få
mer kvalificerad vård i hemmet ökat.
I Hallsbergs kommun önskas alltid utbildade undersköterskor till lediga tjänster
inom hemtjänst, men det är svårt att hitta kvalificerad omvårdnadspersonal. Som
exempel kan nämnas att 43 personer har tagit examen från Alléskolans utbildning
till undersköterska sedan 2019. Alla söker inte arbete inom kommunen. Det
innebär att vi behöver vara rädda om personalens tid och noga med vad vi
använder den till.

2 Uppdrag och syfte
Social- och arbetsmarknadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda
inköp av matvaror via e-handel för personer som beviljats insatsen inköp.
Syftet är att ta reda på om detta är genomförbart i Hallsbergs kommun och
om/hur det kan leda till ett större oberoende hos våra brukare.

3 Beskrivning av nuläge
Allt fler kommuner i Sverige inför inköp via internet med hemleverans istället för
att hemtjänsten handlar dagligvaror till brukare som beviljats insatsen Inköp.
Bland dessa kommuner kan nämnas bland andra Trollhättan, Falkenberg,
Landskrona, Eskilstuna och Järfälla. Syftet är ofta att frigöra tid för
hemtjänstpersonalen för att kunna fokusera på omvårdnadsinsatser istället för
rena serviceinsatser, men också att möjliggöra för brukare att vara mer delaktiga i
sina inköp.

3.1 Omvärldsbevakning
Järfälla
Järfälla kommuns utredning från 2018 har visat ett flertal positiva aspekter med
inköp via internet:
•

Den enskilde kan få möjlighet till större variation i kosten och ett större
utbud av dagligvaror genom att handla via internet än i den lokala
butiken.

•

Priserna på dagligvaror kan vara lägre hos en stor butik som har
hemleverans än i en liten lokal butik.

•

Personal slipper hantera kort, kontanter och kvitton. Risken för att kort
och kontanter tappas bort eller missbrukas minskar med inköp via
internet.

•

Risk för felinköp kan minska.
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•

Inköp av dagligvaror är en serviceinsats som kräver mycket personaltid. Ju
fler personaltimmar desto större kostnader för verksamheten.

•

Om man minskar på serviceinsatser så kan personalen ha fokus på
omsorgsinsatser.

•

Hemleverans kan ske flera gånger per vecka/ varje dag. Det är en fördel
när en person exempelvis vårdplaneras hem från sjukhus. Då kan
matleverans beställas till samma dag som han/ hon kommer hem från
sjukhuset

•

Om upphämtning av mat och leverans sker av kommunen kan man
exempelvis anställa personer långt från arbetsmarknaden för detta
uppdrag.

Järfälla kommuns utredning har också visat på en del negativa aspekter med inköp
via internet som behövs ta i beaktande:
•

En övergång till inköp via internet kräver utbildning av personal och
eventuellt inköp av surfplattor för att kunna beställa dagligvaror.

•

Vad händer om den enskilde beställer hem mat som inte levereras/ inte
levereras i tid? Om kommunen inte har ett avtal så kan kommunen inte
ställa några särskilda krav eller ge sanktioner till företagen. Då är det upp
till den enskilde att föra sin klagan om något går fel.

•

Vid inköp via internet ingår ofta bara hemleverans till dörren. Vissa
personer behöver också hjälp med att packa upp dagligvarorna. Man
behöver därför fundera på hur uppackningen ska lösas.

•

Den enskilde kan bli missnöjd med att bara begränsas till en matvarubutik
om kommunen sluter ett avtal med en leverantör.

Karlshamn
Karlshamns kommun har upphandlat internethandling av dagligvaror och ett avtal
finns med Coop som leverantör. Tjänsten tillhandahålls via webbutik och omfattar
beställning, plockning och packning av varor samt förvaring tills distribution sker.
Leverans av varorna till den enskilde kunden sker av kommunens
internserviceavdelning. Karlshamns kommun är ansvarig för tillkommande
kostnader utöver den enskildes inköpta varor (plockning etc.). Specificerad faktura
debiteras omsorgsförvaltningen en gång per månad. Kostnaden per beställning i
Karlshamn var ca 99 kr för 2017.
Verksamhetschef för stöd i ordinärt boende i Karlshamn uppger att personalen är
nöjda ur ett arbetsmiljöperspektiv eftersom de slipper bära tunga kassar och det
sparar tid. Flera brukare är dock inte nöjda med att utbudet i nätbutiken är
kraftigt begränsat och lokala rabatterbjudanden inte kan nyttjas i nätbutiken.
Några brukare är inte nöjda med att begränsas till endast en butik. Det händer
ibland att varorna packas fel.
De brukare som önskar vara delaktiga i samband med beställningen kan oftast
vara det genom att hemtjänstpersonalen kommer till brukarens hem med en
bärbar dator. Flera brukare nöjer sig dock med att lämna en inköpslista och låter
medarbetarna välja vad som ska inhandlas och då sker beställningen i
hemtjänstens grupplokal.
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Eskilstuna
I Eskilstuna har kommunen också upphandlat tjänsten inköp av dagligvaror.
Förvaltningen har ett avtal med Samhall AB som har Coop som underleverantör.
Det är Samhall som beställer, plockar och levererar varorna och hemtjänsten
hjälper brukarna att skriva och skicka notan och möter upp hos de brukare som
inte själva kan öppna dörren vid leverans. Insatsen beviljas vanligen som ett
veckoinköp. Tjänsten gäller alla brukare inom hemtjänst som har beslut om inköp
av dagligvaror, med några få undantag där det är olämpligt ur ett
brukarperspektiv. Samhall sköter beställningarna via surfplattor hemma hos vissa
brukare. Eskilstuna kommun kan se att de gör en besparing men har inga exakta
siffror. Kostnaden per leverans är 106 kronor.
Områdeschef för ordinärt boende i Eskilstuna uppger att de vid införandet fick
många synpunkter från brukare som inte vill handla på Coop. Andra nackdelar är
att det fanns problem med att registrera korten och personalen tyckte det var
krångligt. De har också haft problem med kvalitén på varorna och korta datum på
till exempel mejeriprodukter. Problemen upphörde när tydliga rutiner för ehandeln upprättats. En fördel som områdeschefen nämner var att personalen
upplever det skönt att slippa släpa tunga kassar.
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3.2 Hallsbergs kommun
I Hallsbergs kommun arbetar vi för att öka individens oberoende. Vi vill att inköp
av dagligvaror via internet ska vara ett lärande, med intentionen att så få som
möjligt ska behöva vår hjälp med sina beställningar.
Så här ser processen ut idag för inköp av dagligvaror:

Personal
kommer till
brukare

Personal
hämtar
inköpslistan,
alt. hjälper
till att skriva
den

Personal åker
till affären
Personal plockar,
betalar och packar
varor

Personal hjälper,
om så behövs,
till med att ta
reda på vad som
behöver handlas

Personal kör
varorna hem
till brukaren

Personal lämnar varorna
hos brukaren och, om så
behövs, hjälper till att
packa upp och plocka in
varorna

Inköpen sker oftast i den butik som är närmast, majoriteten handlar på ICA och
har ICA-kort. Hanteringen av kort och kontanter skiljer sig åt mellan de olika
hemtjänstområdena. Det finns idag ingen gemensam rutin för hur detta ska gå till.
Ett fåtal brukare i Hallsberg har inget betalkort, i de fallen hanteras kontanter.
I ett område betalar de flesta med ICA-kort, men utan kod. Istället legitimerar sig
personal i butiken, skriver under ett kvitto som ICA sedan sparar. I ett annat
område hanteras ofta betalkort, ICA-kort eller Coop-kort med kod, som hämtas
från brukarens hem i samband med att inköpslistan hämtas. Om inköpslistor
hämtas upp före handling så låser man in kort och kod fram till att personalen
åker och handlar. Kort, kod och kvitto lämnas sedan tillbaka tillsammans med
varorna.
I de fall brukare har God man överlämnas kvittona till denne om så önskas.
I Hallsberg skiljer sig avgifterna för plockning och packning av varor. Coop i
centrala Hallsberg tar ut en avgift på 39 kr vid upphämtning av varor, medan ICA
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Allé istället har 2 % högre pris i sin onlinebutik. Minimibeloppet för att genomföra
en order på Coop är 500 kr. Hos ICA finns inget minimibelopp. Coop har ingen
upphämtning av varor på helger, inte heller ICA, de plockar på vardagar och kan
lämna ut på helgen men kan då inte garantera det bästa datumet på varorna.
Lidl har ingen online-butik.

4 Analys
Den stora vinsten är ett större oberoende för våra brukare. För någon som kanske
inte kunnat handla själv på flera år öppnas möjligheten att äga hela, eller en
större del av processen själv - att kunna se vilka varor som finns att beställa, om
det har kommit ut nya produkter, vilka extrapriser som gäller.
Till en början ser vi ingen större tidsvinst för personalen, eftersom många kan
komma att behöva hjälp med sina beställningar. Allt eftersom fler lär sig att sköta
dem själva, kan mer personaltid läggas på omvårdnadsinsatser istället för på
serviceinsatser. I Hallsbergs kommun finns ingen livsmedelsbutik som erbjuder
tjänsten hemkörning av varor. Det innebär att förvaltningen själv behöver se till
behovet av transport.
En upphandling ger kommunen möjlighet att kravställa tjänsten. Det ger också
möjligheten att hjälpa våra brukare vid eventuella problem, istället för att den
enskilde driver ärendet.
Ytterligare en stor vinst är att hanteringen av betalmedel blir säkrare. Hanteringen
av kontanter försvinner helt. Vid köp i online-butik betalas antingen med
betalkort, butikens eget kort eller genom faktura via Klarna. Våra brukare kan
själva sköta sin betalning, eller få hjälp i hemmet och därmed inte behöva lämna
ifrån sig kontanter, kort och koder. Under beställningen går även att se vilken
summa man är uppe i, och den exakta summan köpet landar på, innan man
betalar.

5 Slutsats
Att se över våra serviceinsatser, och hur vi kan förbättra dem, är en integrerad del
i arbetet att se över hela hemtjänstens organisation.
Genom att införa digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten kan vi öka
oberoendet för de av våra brukare som har insatsen. Vi kan bistå dem i att ta
tillbaka en för många naturlig del av livet – att handla sin mat själv. De som redan
idag har förmågan att utföra själva inköpen, men kanske inte kan transportera
hem sin mat, behöver inte ansöka om hjälp som inte behövs.
Att tid kan flyttas från service till omvårdnad kommer att gynna både våra brukare
och vår personal, liksom att säkra hanteringen runt betalningar.
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Referenser
Utredning Vaxholms kommun – SN 2019/3.731
Statistik från Alléskolan
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Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 3, 2021
Ärendebeskrivning

Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och
tillbud.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 3, 2021.

Ärendet

Statistik gällande sjukfrånvaro, inrapporterade arbetsskador och tillbud för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen kvartal 3, 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Mikael Hellberg

Förvaltningschef

HR-konsult

Bilagor
Arbetsmiljökommitté SAF 2021 kvartal 3
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Arbetsmiljökommitté
Kvartal 3 2021
Samverkan SAF
2021-11-01
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid kvartalsvis
14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

kv 1

kv 2

kv 3
2017

kv 4

kv 1

kv 2

kv 3

kv 4

kv 1

kv 2

2018
Hallsbergs kommun

2021-05-11

kv 3

kv 4

kv 1

2019
KSF

BIF

Page 95 of 106

kv 2

kv 3
2020

SAF

DOS

kv 4

kv 1

kv 2
2021

kv 3

Sjukfrånvaro
Hallsbergs kommun, kvinnor och män sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro
SAF, kvinnor och män sjukfrånvaro
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Sjukfrånvaro
Hallsbergs kommun, sjukfrånvaro uppdelat på ålder
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Sjukfrånvaro
SAF, sjukfrånvaro uppdelat på ålder
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Arbetsskador
Hallsbergs kommun, arbetsskador, kvartal
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Arbetsskador
SAF, arbetsskador, kvartal
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Tillbud
Hallsbergs kommun, arbetsskador, kvartal
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Redovisning gällande handläggningen av de
registrerades rättigheter enligt
dataskyddsförordningen
17
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:21/SAN/46

Redovisning gällande handläggningen av de registrerades rättigheter
enligt dataskyddsförordningen
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden gav på nämndens sammanträde 2021-10-20, som ett led i
utövandet av sitt personuppgiftsansvar, förvaltningen i uppdrag att redovisa hur förvaltningen
hanterar handläggningen av de registrerades rättigheter.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
redovisningen gällande handläggningen av de registrerades rättigheter.

Ärendet

Enligt dataskyddsförordningen har de registrerade – våra klienter, brukare etc., rätt till följande:










Rätt att begära registerutdrag.
Rätt att få information om hur vi behandlar personuppgifter.
Rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas (rätten till ändring).
Rätt att begära begränsning av behandlingen (rätten till begränsning).
Rätt att återkalla samtycke till behandling.
Rätt att invända mot behandling av personuppgifter.
Rätt till radering av personuppgifter.
Rätt att få sina personuppgifter flyttade i vissa fall (dataportabilitet).
Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Det finns i dagsläget endast en känd begäran om registerutdrag. En sådan begäran hanteras genom
att personen legitimerar sig vid inlämnande av begäran. Berörda förvaltningar söker sedan igenom
sina register för att ta reda på i vilka system personen finns registrerad, ändamålet med
behandlingen, när den hämtades in och om den delats med en tredje part. Registerutdraget lämnas
sedan ut mot legitimering. Ärendet registreras i diariet.
I alla utgående mejl ges information om hur personuppgifter behandlas. Informationen finns även på
flertalet ansökningsblanketter. En översyn pågår för att säkerställa att informationen ges vid alla
första kontakter med förvaltningen. Den som registreras i socialregistret ska alltid informeras om
detta.
I de fall en person påpekar att registrerade personuppgifter är felaktiga så görs en rättelse. Detta
gäller även begäran om begränsning av behandling samt återkallande av samtycke. I vissa fall, till
exempel vid LVU och LVM, tillåter inte lagen dessa typer av begäran.
I de fall den berörda personen har synpunkter på uppgifter som denne enligt lag inte kan begära en
rättelse/begränsning av, görs en notering i personakten.
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Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:21/SAN/46

Att invända mot behandling av personuppgifter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen
innebär i de flesta fall att individen inte kan få hjälp med sin ansökan/ärende. Denna typ av
invändning har aldrig förekommit.
Inte heller har en begäran om radering av personuppgifter inkommit. En sådan begäran måste även
den alltid vägas mot annan lagstiftning.
Inte heller någon begäran om dataportabilitet har inkommit. Däremot förekommer detta
regelbundet, i fall där exempelvis en myndighet hämtar/lämnar uppgifter till annan myndighet i
enlighet med förvaltningslagen. En person kan vid begäran få sina uppgifter lämnade till tredje part,
uppgifterna skickas då direkt till den tredje parten.
Att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten står var och en fritt och är inget som
förvaltningen hanterar.

☐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

Dataskyddssamordnare
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