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Page 1 of 103



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-27  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare. Justering föreslås vara klar senast den 29 april.
5. Anmälan av jäv.
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Sammanträdesdatum  2022-04-27  

2 - Ekonomisk uppföljning mars 2022 
(22/SAN/59)

Föredragande Karin Björnram 

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Ekonom Karin Björnram föredrar ärendet. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
 - att godkänna informationen.
 - att lägga informationen till handlingarna.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning mars 2022
 Månadsrapport mars 2022
 Övertid SAF 2019 - 2022

Expedieras till
Ekonom.

Page 3 of 103



KALLELSE
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3 - Redovisning av ej verkställda beslut, 
kvartal 1 2022 (22/SAN/92)

Föredragande Jaana Jansson 

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 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1 2022.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 1 2022

Expedieras till
Verksamhetschefer för IFO och VFF.
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Sammanträdesdatum  2022-04-27  

4 - Återrapportering av den interna 
kontrollen kvartal 1, 2022 (22/SAN/94)

Föredragande Jaana Jansson 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2022 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
 Statistik för sjukfrånvaro mars 2022 redovisas muntligt på nämndens sammanträde.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till social- och 
arbetsmarknadsnämnden för beslut.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för första kvartalet 2022.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under 
första kvartalet 2022.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 1 2022
 Internkontrollrapport Q1

Expedieras till
Förvaltningsledning.
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Sammanträdesdatum  2022-04-27  

5 - Kvalitetsberättesle 2021 (22/SAN/93) Föredragande Helena Rolandsdotter 
Blomberg 

Ärendebeskrivning
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 
- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits,
- vilka åtgärder som vidtagits samt 
- vilka resultat som uppnåtts.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om 
kvalitetsberättelse för 2021.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om kvalitetsberättelse för 2021. 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse 2021
 Kvalitetsberättelse 2021

Expedieras till
Verksamhetschef VFF
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-27  

6 - Förbättrade åtgärder när barn misstänks 
för brott (SOU 2022:1) (22/SAN/100)

Föredragande Jaana Jansson, Maria 
Johansson Engdahl 

Ärendebeskrivning
Remissvar från Hallsbergs kommun, som bjudits in att lämna synpunkter på Förbättrade åtgärder 
när barn misstänks för brott (SOU 2022:1). Remissvaret från Hallsbergs kommun ska lämnas in till 
Justitiedepartementet senast den 2 maj 2022.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna och anta remissvaret 
som sitt.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna och anta remissvaret som sitt.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Remissvar Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott SOU 2022 1
 Remissvar Förbättrade åtgärder när barn misstänkt för brott (SOU 2022:1)

Expedieras till
Verksamhetschef IFO
 Justitiedepartementet
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Sammanträdesdatum  2022-04-27  

7 - Beläggningsgrad vård- och 
omsorgsboende april 2022 (22/SAN/26)

Föredragande Jaana Jansson 

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom vård- och 
omsorgsboende.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och 
omsorgsboende framtagen 4 april 2022.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 4 april 
2022.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad VoBo april 2022

Expedieras till
Verksamhetschef Äldreomsorg

Page 8 of 103



KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-27  

8 – Frågor till ordförande/förvaltningschef Föredragande  

Ärendebeskrivning 
Frågor ska vara inkomna senast den 26 april kl 12:00.
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2022-04-27  

9 – Information från 
förvaltningschef/verksamhetschef 

Föredragande Jaana Jansson 

Ärendebeskrivning 
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. Muntlig information om
 - Nuläge Covid-19.
 - Minskad arbetslöshet i kommunen. 
 - Avslutad tillsyn av IVO. 
 - Flyktingmottagande.

 Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen.
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10 - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
(22/SAN/97)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Handling läggs på bordet vid nämndens sammanträde.
Beredningsutskottets behandling av ärendet: 
Muntlig föredragning. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till 
social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.
Expedieras till
Handläggare IFO
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11 - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
(22/SAN/98)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Handling läggs på bordet vid nämndens sammanträde.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Muntlig föredragning. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till 
social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.
Expedieras till
Handläggare IFO
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12 - Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU 
(22/SAN/99)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Handling läggs på bordet vid nämndens sammanträde.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Muntlig föredragning. Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till 
social- och arbetsmarknadsnämnden för beslut.
Expedieras till
Handläggare IFO
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13 – Meddelanden för kännedom Föredragande  

Ärendet i korthet 
Inga inkomna meddelanden under perioden 23 mars till 22 april.
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Sammanträdesdatum  2022-04-27  

14 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  

Ärendet i korthet
Delegationsbeslut fattade under perioden 23 mars till 8 april.
1. Polisanmälan avseende hot mot tjänsteman. 21/SAN/83.
2. Personuppgiftsbiträdesavtal med Tunstall. 22/SAN/85
3. Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 41-51

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Ekonomisk uppföljning mars 2022

2

22/SAN/59
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-04-13 Dnr:22/SAN/59 

Ekonomisk uppföljning mars 2022

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att effektivisera 2 000 tkr inom tilldelad budgetram. Det är 
äldreomsorgen som ska verkställa effektiviseringsuppdraget, så detta område har tilldelats 
2 000 tkr i lägre budgetram, och dessa medel återfinns budgeterade som reserv inom 
förvaltningsgemensamt. Totalt prognostiserar förvaltningen dock inget överskott, då det i dagsläget 
krävs tre fler köp av externa platser LSS än budgeterat.
Inom äldreomsorgen pågar just nu en omorganisation för att bli effektivare i framtiden. 
Under 2022 beräknas dock inte dessa effektiviseringar få effekt i ekonomin. Äldreomsorgen 
beräknar ändå klara en budget i balans med hjälp av statsbidrag. Förvaltningen har 2022 
tilldelats budget med 14 mkr för det nya äldreboendet Blomsterängen, som planerades att 
öppna den 1 april i år. Del av dessa medel kommer inte att nyttjas 2022, då inflyttningsdatum 
blivit kraftigt försenat. I ovan prognos har inte hänsyn tagits till denna försening och prognosen 
för Blomsterängen är i denna rapport beräknad till noll.

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport mars 2022

Övertid SAF 2019-2022
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-04-13

Månadsrapport mars 2022

Verksamhet (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -6 890 -4 890 2 000 29,0%

Äldreomsorg -220 622 -220 622 0 0,0%

Verksamheten för funktionshindrade -83 073 -86 073 -3 000 -3,6%

Individ- och familjeomsorg -54 045 -53 045 1 000 1,9%
Arbetsmarknad och integration -4 290 -4 290 0 0,0%

Totalt -368 920 -368 920 0 0,0%

Förvaltningen beräknar en budget i balans. 

Förvaltningen har fått i uppdrag att effektivisera 2 000 tkr inom tilldelad budgetram. Det är äldreomsorgen som ska verkställa 
effektiviseringsuppdraget, så detta område har tilldelats 2 000 tkr i lägre budgetram och dessa medel återfinns budgeterade som 
reserv inom förvaltningsgemensamt. Totalt prognostiserar förvaltningen dock inget överskott, då det i dagsläget krävs tre fler 
köp av externa platser LSS än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet med 2 000 tkr avser effektiviseringskravet inom tilldelad budgetram.   

Äldreomsorg: Inom äldreomsorgen pågar just nu en omorganisation för att bli effektivare i framtiden. Under 2022 beräknas dock 
inte dessa effektiviseringar få effekt i ekonomin. Äldreomsorgen beräknar ändå klara en budget i balans med hjälp av statsbidrag.
Förvaltningen har 2022 tilldelats budget med 14 mkr för det nya äldreboendet Blomsterängen, som planerades att öppna den 1 
april i år. Del av dessa medel kommer inte att nyttjas 2022, då inflyttningsdatum blivit kraftigt försenat. I ovan prognos har inte 
hänsyn tagits till denna försening och prognosen för Blomsterängen är i denna rapport beräknad till noll.

Områdets kostnad för övertid jan-mars 2022 är mycket hög, och har ökat med 800 tkr jämfört med samma period 2021.

Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott med 3 000 tkr då fler externa platser än 
budgeterat behöver köpas in. 

Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för ekonomiskt bistånd är lägre än budget för perioden jan-mars och beräknar redovisa 
ett överskott med 2 000 tkr. Kostnaderna för placeringar och öppenvård visar dock ett beräknat underskott med totalt 1 000 tkr. 

Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar en budget i balans.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

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

Placeringar IFO -15 402 -16 872 -1 470 -9,5%

Öppenvård IFO -6 274 -5 774 500 8,0%
Försörjningsstöd -9 271 -7 271 2 000 21,6%

Totalt -40 236 -42 506 -2 270 -5,6%

Investeringar (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%

Inventarier och data -5 100 -5 100 0 0,0%
Byggnadsansluten utrustning -11 000 -11 000 0 0,0%

Totalt -16 500 -16 500 0 0,0%

Nämnden har ett investeringsutrymme på 16 500 tkr varav 15 000 tkr är riktade till det nya vårdboendet Blomsterängen.

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

Placeringar IFO: Underskottet beror framför allt på köp av en extern plats LSS, som inte är budgeterad. 

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett överskott med 500 tkr.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjninsstöd har minskat under mars månad och beräknas generera ett överskott med 2 mkr. 
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Personalkostnadskurvor

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

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 1 mkr jämfört med samma 
period 2021, och beräknas 2022 generera ett överskott med 2 mkr.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett budgetöverskott med 200 tkr.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2020 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 333

Hemtjänst 133 129 107 370

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 439

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 -7

Arbetsmarknad och integration 4 1 1 6

Totalt 2020 382 360 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141

SAF övertid 2021 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 1 095

Hemtjänst 123 189 108 420

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 385

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 1

Arbetsmarknad och integration 7 0 0 7

Totalt 2021 597 861 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 909

SAF övertid 2022 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0% 0 0%

Vård- och omsorgsboende 376 384 305 1 065 -29 -3% 732 220%

Hemtjänst 194 440 380 1 014 593 141% 644 174%

Verksamheten för funktionshindrade 188 195 210 593 208 54% 154 35%

Individ- och familjeomsorg 8 6 21 35 33 0% 42 -607%

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 -7 -100% -6 -100%

Totalt 2022 766 1 025 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 707 798 42% 1 566 137%

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

Övertid 2019 505 576 0 1 081

Övertid 2020 382 360 399 1 141

Övertid 2021 597 861 451 1 909

Övertid 2022 766 1 025 916 2 707

Differens 2022 och 2021 169 164 465 798

Kommentar:
Övertiden har ökat med 798 tkr, motsvarande 42% 
jan-mar 2022 jämfört med samma period 2021.

Övertiden har ökat med 1 566 tkr, motsvarande 137% 
jan-mar 2022 jämfört med samma period 2020.

2022-04-12 12:57 1
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Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 1 
2022

3

22/SAN/92
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/92 

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2022

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 för kvartal 1 2022.

Ärendet 
 För kvartal 1, 2022 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 19 beslut att rapportera till 
IVO som ej verkställts inom tre månader. Kvartal 1 2021 var antalet beslut sju st. 
- Sju av besluten avser LSS 9 § 4, insats av kontaktperson, där sex av besluten inte har verkställts på 
grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare) och ett på grund av hälsoskäl. 
- Två av besluten avser 4 kap 1 § SoL, insats av kontaktperson, där ett inte har verkställts på grund av 
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare) och ett inte verkställts på grund av missbruk. 
-  Ett av besluten avser LSS 9 § 6, korttidsvistelse, som inte har verkställts på grund av svårigheter att 
få till ett möte med utförare. Möte är nu inbokat v 15.
- Ett av besluten avser LSS 9 § 3, ledsagarservice, som inte har verkställts på grund av resursbrist 
(saknas lämplig personal/uppdragstagare).
- Tre av besluten avser LSS 9 § 9, boende vuxna, där två av besluten inte verkställts på grund av 
resursbrist och ett på grund av att brukare vill invänta specifik plats. 
- Fem av besluten avser LSS 9 § 10, daglig verksamhet, där två personer inte medverkar till 
verkställighet. En person avvaktar på grund av hälsoskäl, en person har tackat nej till erbjuden plats 
och ett av besluten har inte verkställts på grund av brist på lämplig verksamhet.

☐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 Helena Rolandsdotter Blomberg Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef                Verksamhetschef VFF Verksamhetschef IFO
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/94 

Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 1, 2022

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för första kvartalet 2022 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 första kvartalet 2022.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under första 
kvartalet 2022.
- 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 första kvartalet 2022 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda 
åtgärder av brister finns i bifogad återrapportering.

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Internkontroll kvartal 1 2022
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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 riktlimjerna 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
Allvarlig
Kännbar
Lindrig

Försumbar4

2 19

3

20 1 3 4 5 9 13

15 16 18 21 22

2

7 12 14 6 8 10 11 17

23

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår)

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk)

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten)

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig)

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 
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12 Allvarlig 7 Kännbar 4 Lindrig Totalt: 23

Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
1 Att attestförteckning inte är uppdaterad, att 

attester inte sker enligt reglemente och 
förteckning, att obligatoriska uppgifter inte finns 
på leverantörsfakturor

3. Möjlig 3. Kännbar 9

2 Att ingångna avtal inte följs 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Ekonomi

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 12Personal

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

Administration

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

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

12 Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för 
brukarundersökningar.

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6Verksamhetsspecifik

13 Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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Område Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
14 Att avvikelsehantering inte görs i enlighet med 

socialtjänstlagen (SoL) och 
patientsäkerhetslagen.

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

15 Att försörjningsstödet ökar och att personer blir 
kvar i arbetslöshet.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

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.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

19 Kontrollera lyftar enligt plan 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

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

3. Möjlig 2. Lindrig 6

21 Att förhandsbedömningar inte sker inom två 
veckor

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

22 Att narkotiska preparat hos brukare försvinner 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

23 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 Enhet
Att attestförteckning är uppdaterad, attester sker enligt reglemente och förteckning Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
genom stickprov

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion? 
Ekonomiassistent

Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Genom stickprov

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion? 
Ekonomiassistent

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Attester Uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Attester Uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Attester uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Attester uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

Uppgifter leverantörsfakturor Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 1 faktura saknar leverantörsadress.

Uppgifter leverantörsfakturor Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Uppgifter leverantörsfakturor Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Uppgifter leverantörsfakturor Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.1.2 Risk: Att ingångna avtal inte följs

Kontrollmoment Enhet
Att ingångna avtal följs Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov

Kontrollfrekvens?
Årsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av avtal  Ej kontrollerad 2022-09-30

2.1.3 Risk: Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning

Kontrollmoment Enhet
Prognos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning.
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett
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Kontrollmoment Enhet
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Prognos uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Prognos uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Prognos uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Prognos uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

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 Enhet
Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Löneutbetalningar uppföljning halvår 1  Ej kontrollerad 2022-06-30

Löneutbetalningar uppföljning halvår 2  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.2.2 Risk: Att sjukfrånvaron ökar

Kontrollmoment Enhet
Att sjukfrånvaro inte ökar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Sjuktal Q1  Ej kontrollerad 2022-03-31 2021 visas inom parentes

Förvaltning totalt januari: 13,44 % (12,06 %)
Åldersindelat jan 2022:
= 29 år: 11,84 % (10,52 %)
30-49 år: 13.88 % (13,64 %)
= 50 år: 13,55 % (10,70 %)
Förvaltning totalt februari: 12,52 % (11,18 %)
Åldersindelat jan-feb 2022:
= 29 år: 11,14 % (9,67 %)
30-49 år: 13.01 % (13,07 %)
= 50 år: 14,03 % (10,75 %)
Förvaltning totalt mars: x % (11,83 %)
Åldersindelat jan 2022:
= 29 år: x % (10,41 %)
30-49 år: x % (13,22 %)
= 50 år: x % (10,81 %)
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för 
kvartal 1 x % (11,89 %)
Siffror för mars är ännu inte klara.

Sjuktal Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Sjuktal Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Sjuktal Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.3 Område: Administration

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

Kontrollmoment Enhet
Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Utlämnande av handling/uppgift Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Utlämnande av handling/uppgift Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Utlämnande av handling/uppgift Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

utlämnande av handling/uppgift Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.3.2 Risk: Att dokumenthanteringsplan inte är uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen.
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Kontrollmoment Enhet
Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom stickprov

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Dokumenthantering och arkivering Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 Nuvarande dokumenthanteringsplan följs. 

Arbete pågår med revidering och uppdatering.
Dokumenthantering och arkivering Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Dokumenthantering och arkivering Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Dokumenthantering och arkivering Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.3.3 Risk: Att handlingar inte registreras enligt lag

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

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Registrering av handling Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 Handlingar kommer in sent för registrering .
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Registrering av handling Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Registrering av handling Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Registrering av handling Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.3.4 Risk: Att personuppgiftsincidenter sker

Kontrollmoment Enhet
Att personuppgiftsincidenter inte sker Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Personuppgiftsincident uppföljning Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 3 incidenter under kvartal 1. Ej bedömda som 

allvarliga.
Personuppgiftsincident uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Personuppgiftsincident uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Personuppgiftsincident uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

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

Kontrollmoment Enhet
Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
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Kontrollmoment Enhet
Hur dokumenteras kontrollen?
i Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Verkställighet uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Verkställighet uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Verkställighet uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Verkställighet uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

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

Kontrollmoment Enhet
Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Tidsangivelser uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Tidsangivelser uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Tidsangivelser uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Tidsangivelser uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31
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2.4 Område: Verksamhetsspecifik

2.4.1 Risk: Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för brukarundersökningar.

Kontrollmoment Enhet
Se över att avslutade deltagare fyllt i blanketten Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Se över att alla avslutade deltagare fyllt i 
deltagarundersökning halvår 1

 Ej kontrollerad 2022-06-30

Se över att alla avslutade deltagare fyllt i 
deltagarundersökning halvår 2

 Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.2 Risk: Att anmälningarna inte hanteras omedelbart

Kontrollmoment Enhet
Att anmälningar hanteras omedelbart Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av hantering av anmälningar Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Kontroll av hantering av anmälningar Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Kontroll av hantering av anmälningar Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Kontroll av hantering av anmälningar Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

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

Kontrollmoment Enhet
Kontroll av avvikelsehantering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Att avvikelser hanteras enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av avvikelsehantering Q 1  Inga avvikelser 2022-03-31

Kontroll av avvikelsehantering Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Kontroll av avvikelsehantering Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Kontroll av avvikelsehantering Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.4 Risk: Att försörjningsstödet ökar och att personer blir kvar i arbetslöshet.
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Kontrollmoment Enhet
Kontroll av hur många deltagare som gått ut i arbete/studier Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q1

 Mindre avvikelser 2022-03-31 Det är få deltagare under årets första tre 
månader som har kommit ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Däremot har flera kommit ut 
i anpassade anställningar.

Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q2

 Ej kontrollerad 2022-06-30

Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q3

 Ej kontrollerad 2022-09-30

Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q4

 Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.5 Risk: Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner

Kontrollmoment Enhet
Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor
Allkontroll ska göras

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
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Kontrollmoment Enhet
Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Sjuksköterska

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Narkotiska preparat uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Narkotiska preparat uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Narkotiska preparat uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Narkotiska preparat uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.6 Risk: Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person

Kontrollmoment Enhet
Att bidrag går till bidragsberättigad person Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av bidrag Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Kontroll av bidrag Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Kontroll av bidrag Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Kontroll av bidrag Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31
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2.4.7 Risk: Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader.

Kontrollmoment Enhet
Att utredningar avslutats efter fyra månader Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Uppföljning av utredningar Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 Utredningar avslutas med beslut inom fyra 

månader. Avvikelse har setts vid kontroll i 
verksamhetssystem genom att 
socialsekreterare i några ärenden har 
dokumenterat efter beslut om avslut. Sakkunnig 
har informerats om detta och de anställda har 
fått påminnelse om att man inte får 
dokumentera efter beslut om avsluta utredning.

Uppföljning av utredningar Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Uppföljning av utredningar Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Uppföljning av utredningar Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.8 Risk: Kontrollera lyftar enligt plan

Kontrollmoment Enhet
Kontroll av lyftar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur?
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan

Kontrollfrekvens?
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Kontrollmoment Enhet
En gång per år i kvartal 4

Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation av hjälpmedelstekniker

Ansvarig funktion? 
Hjälpmedelstekniker

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av lyftar  Ej kontrollerad 2022-12-31

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

Kontrollmoment Enhet
Se över uppföljningar av nya deltagare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Se över uppföljningar av deltagare Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Se över uppföljningar av deltagare Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Se över uppföljning av deltagare Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Se över uppföljning av deltagare Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31
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2.4.10 Risk: Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor

Kontrollmoment Enhet
Att förhandsbedömningar skett inom två veckor Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av förhandsbedömningar Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Kontroll av förhandsbedömningar Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Kontroll av förhandsbedömningar Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Kontroll av förhandsbedömningar Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.11 Risk: Att narkotiska preparat hos brukare försvinner

Kontrollmoment Enhet
Att räkna narkotiska preparat hos brukare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Sjuksköterska
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Preparat hos brukare uppföljning Q1  Större avvikelser 2022-03-31 Inget svinn rapporterat. Alla områden har inte 

gjort kontroll, därav avvikelse.
Preparat hos brukare uppföljning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Preparat hos brukare uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Preparat hos brukare uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.4.12 Risk: Att utbetalning inte görs till rätt person.

Kontrollmoment Enhet
Att utbetalning görs till rätt person Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar
Kontroll av utbetalning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31

Kontroll av utbetalning Q2  Ej kontrollerad 2022-06-30

Kontroll av utbetalning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30

Kontroll av utbetalning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31

2.5 Slutsatser av uppföljning

2.6 Åtgärder
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3 Ekonomi

3.1 Prognos
Risk

Att inte alla chefer följer rutiner för 
ekonomisk uppföljning

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Prognos

Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning.
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Prognos 
uppföljning 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Prognos 
uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Prognos 
uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar

Prognos 
uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

3.2 Leverantörsfakturor, utanordningar, bokföringsorder
Risk

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

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och 
förteckning

Vad ska kontrolleras och hur?
genom stickprov

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion? 
Ekonomiassistent

Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor

Vad ska kontrolleras och hur?
Genom stickprov

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion? 
Ekonomiassistent
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Kontrollmoment Resultat av kontroll

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Attester 
Uppföljning 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Attester 
Uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Attester 
uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Attester 
uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q1 

Mindre avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

1 faktura saknar 
leverantörsadress.

Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Uppgifter 
leverantörsfa
kturor Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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3.3 Avtal
Risk

Att ingångna avtal inte följs

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att ingångna avtal följs

Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov

Kontrollfrekvens?
Årsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Kontroll av 
avtal 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30
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4 Personal

4.1 Personalkostnader
Risk

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

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period

Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Löneutbetaln
ingar 
uppföljning 
halvår 1 

Ej kontrollerad 2022-01-01
2022-06-30

Löneutbetaln
ingar 
uppföljning 
halvår 2 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-12-31
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4.2 Sjukfrånvaro
Risk

Att sjukfrånvaron ökar

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att sjukfrånvaro inte ökar

Vad ska kontrolleras och hur?
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Sjuktal Q1 Ej kontrollerad 2022-01-01

2022-03-31
2021 visas inom 
parentes
Förvaltning totalt 
januari: 13,44 % 
(12,06 %)
Åldersindelat jan 
2022:
= 29 år: 11,84 % 
(10,52 %)
30-49 år: 13.88 % 
(13,64 %)
= 50 år: 13,55 % 
(10,70 %)
Förvaltning totalt 
februari: 12,52 % 
(11,18 %)

Page 56 of 103



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport Q1 30(50)

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Åldersindelat jan-feb 
2022:
= 29 år: 11,14 % 
(9,67 %)
30-49 år: 13.01 % 
(13,07 %)
= 50 år: 14,03 % 
(10,75 %)
Förvaltning totalt 
mars: x % (11,83 %)
Åldersindelat jan 
2022:
= 29 år: x % (10,41 
%)
30-49 år: x % (13,22 
%)
= 50 år: x % (10,81 
%)
Den totala 
sjukfrånvaron på 
förvaltningen är för 
kvartal 1 x % (11,89 
%)
Siffror för mars är 
ännu inte klara.

Sjuktal Q2 Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Sjuktal Q3 Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Sjuktal Q4 Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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5 Administration

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

Risk
Att politiskt fattade beslut inte 
verkställs och/eller inte 
återrapporteras till nämnden
Att beslut i nämnden inte innehåller en 
tydlig tidsangivelse för verkställighet 
och återrapport

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
i Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Verkställighe
t uppföljning 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Verkställighe
t uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Verkställighe
t uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Verkställighe
t uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Tidsangivels
er 
uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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5.2 Personuppgiftshantering
Risk

Att personuppgiftsincidenter sker

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att personuppgiftsincidenter inte sker

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q1 

Mindre avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

3 incidenter under 
kvartal 1. Ej 
bedömda som 
allvarliga.

Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Personuppgif
tsincident 
uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar

5.3 Utlämnande av handling/uppgift med eventuell tillhörande besvärshänvisning
Risk

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

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar

utlämnande 
av 
handling/up
pgift Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

5.4 Registrering av allmänna handlingar
Risk

Att handlingar inte registreras enligt 
lag

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Registrering av handling

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom stickprov

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Registrering 
av handling 
Q1 

Mindre avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Handlingar kommer 
in sent för 
registrering .

Registrering 
av handling 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Registrering 
av handling 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Q3 

Registrering 
av handling 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

5.5 Dokumenthantering/arkivering
Risk

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

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs.

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom stickprov

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Nämndsekreterare

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q1 

Mindre avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Nuvarande 
dokumenthanterings
plan följs. Arbete 
pågår med 
revidering och 
uppdatering.

Dokumentha
ntering och 
arkivering 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Q2 

Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Dokumentha
ntering och 
arkivering 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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6 Verksamhetsspecifik

6.1 Läkemedelshantering
Risk

Att narkotiska preparat i akut- och 
buffertförråd försvinner
Att narkotiska preparat hos brukare 
försvinner

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd

Vad ska kontrolleras och hur?
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor
Allkontroll ska göras

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Sjuksköterska

Att räkna narkotiska preparat hos brukare

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Sjuksköterska
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Narkotiska 
preparat 
uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q1 

Större avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Inget svinn 
rapporterat. Alla 
områden har inte 
gjort kontroll, därav 
avvikelse.

Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Preparat hos 
brukare 
uppföljning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar

6.2 Besikta arbetstekniska hjälpmedel
Risk

Kontrollera lyftar enligt plan

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Kontroll av lyftar

Vad ska kontrolleras och hur?
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan

Kontrollfrekvens?
En gång per år i kvartal 4

Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation av hjälpmedelstekniker

Ansvarig funktion? 
Hjälpmedelstekniker

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Kontroll av 
lyftar 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

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

Om uppföljning inte sker inom en 
månad finns risk att eventuella 
svårigheter inte upptäcks i ett tidigt 
skede.
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Kontrollmoment Resultat av kontroll
Se över uppföljningar av nya deltagare

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Se över 
uppföljninga
r av 
deltagare Q1 

Inga avvikelser 2021-12-01
2022-03-31

Se över 
uppföljninga
r av 
deltagare Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Se över 
uppföljning 
av deltagare 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Se över 
uppföljning 
av deltagare 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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6.4 Alla som avslutar aktivitet på AMI ska fylla i blanketten "deltagarundersökning".
Risk

Att AMI inte får ett tillräckligt underlag 
för brukarundersökningar.

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Se över att avslutade deltagare fyllt i blanketten

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Se över att 
alla 
avslutade 
deltagare 
fyllt i 
deltagarunde
rsökning 
halvår 1 

Ej kontrollerad 2022-01-01
2022-06-30

Se över att 
alla 
avslutade 
deltagare 
fyllt i 
deltagarunde
rsökning 
halvår 2 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-12-31
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6.5 Utbetalning av försörjningsstöd
Risk

Att utbetalning inte endast görs till 
bidragsberättigad person
Att utbetalning inte görs till rätt person.

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att bidrag går till bidragsberättigad person

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Att utbetalning görs till rätt person

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Kontroll av 
bidrag Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Kontroll av 
bidrag Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar

Kontroll av 
bidrag Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Kontroll av 
bidrag Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

Kontroll av 
utbetalning 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Kontroll av 
utbetalning 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Kontroll av 
utbetalning 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Kontroll av 
utbetalning 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

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

Att anmälningarna inte hanteras 
omedelbart
Att förhandsbedömningar inte sker 
inom två veckor

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att anmälningar hanteras omedelbart

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
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Kontrollmoment Resultat av kontroll
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Att förhandsbedömningar skett inom två veckor

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Kontroll av 
hantering av 
anmälningar 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Kontroll av 
förhandsbed
ömningar Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

6.7 Utredningar barn och unga
Risk

Att utredningar inte är avslutade inom 
fyra månader.

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Att utredningar avslutats efter fyra månader

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar

Uppföljning 
av 
utredningar 
Q1 

Mindre avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Utredningar avslutas 
med beslut inom fyra 
månader. Avvikelse 
har setts vid kontroll 
i verksamhetssystem 
genom att 
socialsekreterare i 
några ärenden har 
dokumenterat efter 
beslut om avslut. 
Sakkunnig har 
informerats om detta 
och de anställda har 
fått påminnelse om 
att man inte får 
dokumentera efter 
beslut om avsluta 
utredning.

Uppföljning 
av 
utredningar 
Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Uppföljning 
av 
utredningar 
Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Uppföljning 
av 
utredningar 
Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

6.8 Avvikelsehantering i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och patientsäkerhetslagen
Risk

Att avvikelsehantering inte görs i 
enlighet med socialtjänstlagen (SoL) 
och patientsäkerhetslagen.
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Kontrollmoment Resultat av kontroll
Kontroll av avvikelsehantering

Vad ska kontrolleras och hur?
Att avvikelser hanteras enligt rutin.

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Enhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q 1 

Inga avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q3 

Ej kontrollerad 2022-07-01
2022-09-30

Kontroll av 
avvikelsehan
tering Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31

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

Att försörjningsstödet ökar och att 
personer blir kvar i arbetslöshet.

Kontrollmoment Resultat av kontroll
Kontroll av hur många deltagare som gått ut i arbete/studier

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig funktion? 
Verksamhetschef

Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
Minst 15 % 
av deltagarna 
ska ha 
kommit ut på 
den reguljära 
arbetsmarkn
aden eller i 
studier Q1 

Mindre avvikelser 2022-01-01
2022-03-31

Det är få deltagare 
under årets första tre 
månader som har 
kommit ut på den 
reguljära 
arbetsmarknaden. 
Däremot har flera 
kommit ut i 
anpassade 
anställningar.

Minst 15 % 
av deltagarna 
ska ha 
kommit ut på 
den reguljära 
arbetsmarkn
aden eller i 
studier Q2 

Ej kontrollerad 2022-04-01
2022-06-30

Minst 15 % Ej kontrollerad 2022-07-01
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Uppföljning Status Start- & slutdatum Kommentar Åtgärd Start- & slutdatum Kommentar
av deltagarna 
ska ha 
kommit ut på 
den reguljära 
arbetsmarkn
aden eller i 
studier Q3 

2022-09-30

Minst 15 % 
av deltagarna 
ska ha 
kommit ut på 
den reguljära 
arbetsmarkn
aden eller i 
studier Q4 

Ej kontrollerad 2022-10-01
2022-12-31
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Kvalitetsberättesle 2021

Ärendebeskrivning 
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 
- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits,
- vilka åtgärder som vidtagits samt 
- vilka resultat som uppnåtts.

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

Ärendet 
Redovisning av social- och arbetsmarknadsnämndens kvalitetsarbete under 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef Verksamhetschef VFF
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1 Inledning  
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012.  
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det 
ska framgå: 
- hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits. 
- vilka åtgärder som vidtagits. 
- vilka resultat som uppnåtts. 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hållas informerad om 
förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Detta sker bland annat genom 
tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut. I förvaltningens årsplanering anges 
vid vilka sammanträden olika typer av rapportering ska ske. 
Internkontrollrapportering, liksom rapportering enligt brukarundersökningarna 
sker enligt särskilda rutiner. 

 

 

2 Kvalitetsarbetet 2021 

2.1 Gemensamt 
Hela året 2021 har präglats av Covid- 19, inom förvaltningens samtliga 
verksamheter. Majoriteten av boende inom äldreomsorgen och verksamheten för 
funktionshinder har vaccinerats tre gånger. Trots vaccinering har boende/brukare 
och personal återkommande haft symtom och smittspårning har skett. 
Förvaltningens kansli samt individ- och familjeomsorgen har ställt om och 
möjliggjort arbete hemifrån.  
Till följd av Covid-19 har det uppstått svårigheter för vuxenenheten under året att 
placera ut enskilda individer i kompetenshöjande sysselsättning/praktik när de har 
ansökt om ekonomiskt bistånd. 
På grund av pandemin och restriktioner är det svårt att analysera sjukfrånvaron, 
vilken har lett till högre kostnader för bemanning. 
En positiv effekt av Covid-19 är att arbetet med vårdhygien stramats upp och 
personal har blivit mer medvetna och verkligen arbetat med de basala 
hygienriktlinjerna. 
Kunskapen och användandet av digital teknik har fortsatt ökat markant. Digitala 
möten har blivit en vardag, vilket sparar en del tid. 
Vi vet inte hur pandemin kommer att påverka det psykiska måendet för 
befolkningen. Det kan dock finnas en risk att inflödet av nya ärenden inom 
socialpsykiatrin kommer att öka. 
Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med IFO upprättat en ny rutin gällande 
placering av deltagare på AMI. Rutinen har förtydligat samarbetet mellan de båda 
verksamheterna för både anställda och klienter. De har även i samarbete med IFO 
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upprättat ett samarbete med Bra & Begagnat i syfte att upprätta fler platser för 
potentiell arbetsträning och sysselsättning. 

2.2 Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Under 2021 har IFO arbetat med att skapa och implementera ett systematiskt 
kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet kommer bidra till en högre 
kompetens hos medarbetare samt en trygghet och tidssparande effektivisering då 
medarbetarna har allt juridiskt stöd, lagkrav, riktlinjer och rutiner på ett och 
samma ställe.  
IFO har fortsatt arbetat med implementering av barnkonventionen i det dagliga 
arbetet inom samtliga områden. Man har idag exempelvis ett mer barnanpassat 
samtalsstöd med bilder så att barnet skall känna sig mer delaktigt. 
Projektet samverkan IFO/skola, samverkansteamet, startade på nytt i augusti 
2021 i syfte att på ett tidigt stadium förebygga att elever hamnar i hög 
skolfrånvaro samt att minska antalet anmälningar till socialtjänsten från skolan. 
Inledningsvis riktade sig projektet till Folkasboskolan men utökades i slutet av 
2021 till att även innefatta Långängskolan. Projektet kommer fortsätta till 
årsskiftet 2023–24. 
Under år 2021 ökande antalet inkomna anmälningar avseende vuxna. Antalet 
ansökningar om vård och behandling har dock minskat betydligt i jämförelse med 
år 2020. Antal insatser på Öppenvården Stegen har minskat under år 2021.  
Institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik har minskat i 
antal, liksom antalet beslut om LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall). 
IFO arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom att aktivt arbeta 
förebyggande och ha ett tätt samarbeta med Öppenvården Stegen samt barn- och 
familjeenheten. 

2.3 Äldreomsorg 
En stor förändring som skett under sommaren är sammanslagning av 
hemtjänstområdet och vård- och omsorgsområdet, som nu bildar 
verksamhetsområde äldreomsorg. Syftet är att driva utveckling samt 
kostnadseffektivitet utifrån en gemensam verksamhet. Äldreomsorgen vilar på 
fyra ben - enheten för förebyggande arbete, hemtjänst, vård- och omsorgsboende 
inklusive korttidsboende, samt hälso- och sjukvårdsenheten. Under hösten har en 
handlingsplan för äldreomsorgens uppdrag tagits fram i syfte att förtydliga 
uppdrag och roller.  
Ett antal projektplaner är framtagna för att bedriva utveckling. Utifrån 
primärvårdsreformen och arbetet mot Nära vård, är projektplanerna en 
beskrivning av vårt lokala arbete i samarbete med Hallsbergs kommuns 
vårdcentraler och Region Örebro län. 
Det nya vård- och omsorgsboendet med namnet Blomsterängen, framskrider och 
samverkan sker en gång per månad med de fackliga parterna för att kontinuerligt 
informera och samverka kring olika frågor.  Med stöd av statsbidrag har 
rekrytering av arbetsterapeuter, sjuksköterskor och så kallade undersköterskor 
med utökad delegering skett under hösten. 
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Alla enheter inom Hallsbergs kommun har blivit Stjärnmärkta utifrån den 
utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. 
Stjärnmärktutbildningen består av fyra utbildningssteg och vänder sig främst till 
vård- och omsorgsboenden och hemtjänstenheter, men även till 
biståndshandläggare. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått 
grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta 
personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer. 
Den förebyggande, ej biståndsbeslutade verksamheten har varit mer eller mindre 
obefintlig under pandemin. För att utveckla denna sker en översyn av 
verksamheten och vilka yrkesprofessioner som behövs för detta arbete.  
Under våren anställdes en anhörigkonsulent. Första tiden har den större delen av 
uppdragets resurser gått till att stötta upp på dagverksamheterna. 

2.4 Verksamheten för funktionshinder (VFF) 
I oktober startades en ny daglig verksamhet på Sköllergården med ungefär samma 
inriktning som Servicegruppen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är tvätt av 
personalkläder (något som hemtjänstpersonalen gjort själva tidigare), transport 
av matvagnar, återvinning och att slänga sopor. Gruppen har även tillgång till 
personalgym, vilket gör att fysisk aktivitet också står på deltagarnas schema. Vid 
2022 års början hade gruppen fem deltagare. 
Ett stort arbete har genomförts inom daglig verksamhet vilket berör 
Rättarevägen, Fyrklövern och Träffen. Sörängens lokaler har tillkommit och 
brukargrupperna setts över. Arbetet har varit omfattande och påverkar både 
personal och brukare.  
Korttidstillsynen Svalan flyttade sin verksamhet till Sörängen i september, vilket 
blev ett lyft för verksamheten.  
Verksamheten har en arbetskonsulent med sin dagliga tillhörighet på 
arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI). Arbetskonsulenten har under 
2021 arbetat med 36 personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, 
samt fyra personer med beslut om sysselsättning enlig socialtjänstlagen. 
Arbetskonsulenten matchar personen mot ett lämpligt företag, organisation eller 
någon av de externa dagliga verksamheter som finns inom Aniara. När personen 
har fått en plats sker uppföljning cirka en gång i månaden, tillsammans med 
ansvarig handledare och deltagaren. 
Var sjätte vecka har enhetscheferna en uppföljning tillsammans med 
arbetskonsulenten för att följa upp hur det har gått för deltagare i externa 
verksamheter. 
Arbetskonsulenten har ett bra samarbete med olika företag och organisationer 
som tar emot deltagare. Hon har även tät kontakt med Arbetsförmedlingen och 
syokonsulenter i de fall då en eventuell övergång till arbete eller studier är aktuell. 
Under 2021 fick fyra deltagare ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, två 
deltagare började studera. 
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2.5 Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) 
AMI har deltagit i satsningen Ungdomsjobb vars målgrupp är ungdomar som 
innevarande år avslutat sin gymnasieutbildning samt ungdomar som är föremål 
för insatser inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Sex ungdomar fick 
möjlighet att under sommaren arbeta i nyinrättade sommartjänster som 
kommunutvecklare och samhällsinformatörer och fick därmed möjlighet att ta ett 
steg in i arbetslivet i en tid då det råder ett svårt läge på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsenheten har i samarbete med IFO upprättat en ny rutin gällande 
placering av deltagare på AMI. Rutinen har förtydligat samarbetet mellan de båda 
verksamheterna för både anställda och klienter. Det har även i samarbete med 
IFO upprättats ett samarbete med Bra & Begagnat, i syfte att finna fler platser för 
potentiell arbetsträning och sysselsättning. 

3 Internkontroll 
Förvaltningen och nämnden följer fastställda instruktioner för internkontrollen. 
Respektive enhet identifierar ett antal riskområden, osäkra processer eller 
moment och genomför en så kallad risk- och väsentlighetsanalys. Samtliga 
enheters analyser sammanställs för genomgång i ledningsgrupp, vartefter 
förvaltningschef föreslår en internkontrollplan för kommande år till nämnden.  
Den beslutade internkontrollen redovisas årligen separat vid nämndens möte i 
februari. 
Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: verksamhetsspecifik, 
administration, ekonomi och personal. Förvaltningen har totalt 21 
kontrollmoment. Av dessa är samtliga utförda 2021, med rapport om avvikelser 
inom 11 områden. Åtgärder har bland annat vidtagits inom kontroll av 
narkotikaklassade läkemedel, som saknades vid tre olika tillfällen inom 
hemsjukvården, två olika tillfällen i akut- och buffertförråd samt hos sex boende 
på vård- och omsorgsboende. Åtgärderna innebar bland annat reviderade rutiner, 
samtal om vikten av kontroll av narkotikaklassade läkemedel samt polisanmälan.  

Under kvartal 1 har vi fått in fyra anmälda personuppgiftsincidenter. Två gäller 
utskrift på fel skrivare, en gäller utskick av brev med fel uppgift i adressfält, en 
gäller brev som skickats till fel person. Åtgärder har vidtagits genom bland annat 
revidering av rutiner och påminnelser. Ingen incident har ansetts vara allvarlig och 
har inte anmälts till Integritetskyddsmyndigheten. 

Kontroll av förhandsbedömningar, barn. Kontrollmomentet har inte kunnat 
genomföras 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. Resterande kontroller under året hade inga avvikelser. 
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4 Enkäter 

4.1 Brukarenkäter 
Förvaltningen genomför årligen en brukarundersökning i samtliga enheter. 
Undersökningen genomförs i enkätform. Inom verksamheten för funktionshinder 
(bostäder med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans och 
socialpsykiatrin) delas den ut till alla brukare. Inom IFO erbjuds brukarenkäten till 
samtliga som besöker verksamheten under en tvåveckorsperiod. Inom bostad 
med särskild service och daglig verksamhet användes ett digitalt program som 
ökar brukarens delaktighet. Samtliga intervjuer genomfördes av ett fåtal 
personer. 
Frågeställningarna rör hur nöjd man är med den hjälp man fått, tillgänglighet och 
delaktighet. Enkätsvaren redovisas till nämnden i samband med årsredovisningen, 
med fokus på de av nämnden uppsatta målområdena, men även i separata mer 
ingående redovisningar på nämndsammanträde. 
Enkäten består 15-16 frågor inom verksamheten för funktionshinder, 7 frågor 
inom IFO. Svarsfrekvensen var följande (2020 visas inom parentes): 
IFO – 58 % (73%) 
Arbetsmarknadsenheten – genomförde inte någon brukarundersökning. 
Socialpsykiatrin – 80% (84 %) 
Personlig assistans – 50% (genomfördes inte) 
Bostad med särskild service – 100 % (100%) 
Daglig verksamhet – 80% (98 %) 

4.2 Medarbetarenkät 
Under 2021 genomfördes inte någon medarbetarenkät. 

 

5 Tillsyn 
Arbetsmiljöverket genomförde 2021 tillsyn vid fyra tillfällen. Tre av dessa var 
kopplade till Covid-19.  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört sju tillsyner inom 
förvaltningen. Tre av dessa var kopplade till Covid-19 och fyra gäller 
samhällsviktiga tjänster, gruppbostäder (tvångs- och begränsningsåtgärder samt 
kränkningar, tillsyn genom enkät), omplaceringar av placerade barn (tillsyn genom 
enkät) och sist i vilken utsträckning kommunen anlitar privata utförare inom 
hemtjänst. 

6  Synpunkter och klagomål 
Förvaltningen har under 2021 tagit emot totalt 46 klagomål. Ett av klagomålen har 
pågått sedan 2019. Tre kom från kommunens personal. Inkomna synpunkter är 
totalt fyra, varav en från personal. Beröm till förvaltningen har inkommit tre 
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gånger och vi har fått in fem förslag. 11 av klagomålen har inkommit genom IVO. 
Nio av dem avslutades direkt utan åtgärd, två av dem avslutades efter att 
handlingar först begärts in.  
På varje inlämnad blankett kan flera kryss vara markerade. Enligt förvaltningens 
rutin för synpunktshantering, lämnas alltid underlaget till enhets-/områdeschefen 
som ansvarar för att synpunkten handläggs och att återkoppling snarast lämnas 
till den som inkommit med synpunkten. 

7  Beslut och domar inom individ- och 
familjeomsorgen 

Inom barn- och familjeenheten fattades totalt 1822 beslut (1348*), fördelat på 
barn och familj 1336 st (965) och ungdom 486 st. (361). Inom enheten för 
ensamkommande barn (EKB) fattades 5 (22) beslut. 

Ansökningar till Förvaltningsrätten fördelades enligt följande: 
2 (8) ansökningar enligt 2 § LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga) 
0 ansökan enligt 3 § LVU 
1 (0) ansökan enligt 2 och 3 § LVU 
Av dessa meddelade förvaltningsrätten bifall på samtliga ansökningar. 

Under 2021 gjordes 3 (8) beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 2 
§§ LVU, av dessa beslutade social och arbetsmarknadsnämndens individutskott 
att ansöka om vård med stöd av 2 § LVU i samtliga ärenden. Och under 2021 
gjordes 2 beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 3 §§, vid båda 
ärendena fullföljdes inte ansökan om vård. 
* siffror för 2020 visas i parentes 
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8 Nämndens årshjul 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011:9 
Lex Sarah  
Under 2021 rapporterades 11 lex Sarah, varav en skickades till IVO, som bedömde 
att ärendet inte faller inom ramen för Lex Sarah. Rapporterna har berört:  
Ej verkställt beslut/överenskommelse. 
Brister i personlig omsorg – tillsyn. 
Övergrepp – psykiska. 
Övergrepp – fysiska. 
Övergrepp eller kränkning – skrik, aggressivt bemötande. 
Brister i utförande av insats. 
Brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande. 

22 december 
Delegationsförteckning 
Internkontrollplan år 2021 
Attestförteckning 
Taxor och avgifter 
Budgetfördelning 
Mål för år 2022 
Förvaltningsplan 
Brukarundersökningar? 

 

16 februari 
Årsredovisning 
Ej verkställda beslut Q 4 
Internkontroll Q4 
Uppdrag: daglig verksamhet 
Uppdrag: e-tillsyn, ändrade riktlinjer 
Arbetsmiljöstatistik kvartal 4 + helår 
Delegation GDPR+ AMI 
Arkivbeskrivning 
Lex Maria 
Namnbyte dagcentral, anhörigstöd 
Personuppgiftsansvar 

 
 
 

24 november 
Investeringar 
Brukarundersökningar? 
Uppföljning av värdighetsgarantierna 
Dataskyddssamordnarrapport Ej 
verkställda beslut Q3 
Internkontroll Q3 
Arbetsmiljöstatistik kvartal 3 

 
 
 

24 mars 
Kvalitetsberättelse 
Patientsäkerhetsberättelse 
Investeringar 
Ärendetyngdsmätning IFO 
All In 
Ek bistånd uppföljning 
Revidering riktlinjer missbruk 
Redovisning personuppgifter 

20 oktober 
Delårsbokslut  
Ärendetyngdsmätning IFO 
Ej biståndsbedömda beslut – återrapport. 
Brukarundersökningar? 
Flerårsplan för budget 

 
 
 
 

22 september 
Internkontroll Q2  
Arbetsmiljöstatistik kvartal 2 
Uppföljning nöjdhet e-tillsyn 
Information om vissa ej delegerbara 
beslut 
Demensvårdsutvecklare 
Ej verkställda beslut Q2 

 

28 april 
Internkontroll Q1 
Ej verkställda beslut Q1 
Budgetbehov 
Äldreomsorgslyftet 
Sydnärkes folkhälsoteam 

 
 
 26 maj 

Tertialrapport 
Uppföljning måltidsprojekt 
Arbetsmiljöstatistik kvartal 1 

23 juni 
Ärendetyngdsmätning IFO 
Uppdrag: genomlysning av organisation 
Uppdrag: Överenskommelse om 
samverkan BIF 
Ek bistånd uppföljning 

 

Varje nämnd:  
IFO-statistik 

Ekonomisk rapport 
Beläggningsgrad VoBo 
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10 Statistik 
Hallsbergs kommun ingår i jämförelseprojekt avseende olika kvalitetsmått, som 
utgår från SKL:s jämförelseprojekt. Förvaltningen rapporterar årligen nyckeltal 
som tagits fram av RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser), till 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Utöver detta ingår förvaltningen i Öppna 
jämförelser och ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som rapporteras till och 
redovisas av Socialstyrelsen. 

10.1 KKIK 11:1 
Inom KKIK redovisas resultat inom några viktiga områden som bedöms vara av 
intressanta för allmänheten. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och 
effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  KKiK använder ett stort antal mått 
för att mäta förvaltningens prestationer inom 14 områden. Syftet är bland annat 
att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och 
verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna. Här redovisas mått som 
berör nämndens verksamhet för 2020 och 2021. 

 2021 2020 

Väntetid särskilt boende, dagar 39 _ 

Väntetid försörjningsstöd, dagar 9 9 

Personalkontinuitet i hemtjänst (antal olika personal på 14 dgr) 20 _ 

Kvalitetsaspekter SÄBO (andel av maxpoäng 100 %) 36 _ 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt SÄBO (%) _ 82 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) _ 92 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 
efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

58 66 

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats (%) ej rapp. ej rapp. 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, väntat längre än 14 dagar 

31 25 

    

10.2 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 11:2 
Till följd av pandemin, genomfördes inte Socialstyrelsen enkätundersökningen 
”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” 2021. 

10.3 Öppna jämförelser 11:3 
Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella aktörer, 
ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med att främja en 
god vård och omsorg för den enskilde. Öppna jämförelser kan användas som 
underlag för politiska beslut på olika nivåer och som underlag för kommuners och 
landstings förbättringsarbete. Öppna jämförelser finns inom följande områden: 
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Social barn- och ungdomsvård  
Ekonomiskt bistånd  
Motverka hemlöshet 
Missbruk- och beroendevård  
Funktionsnedsättning 
Socialpsykiatri 
Äldreomsorg  
Våld i nära relationer 
Kommunal hälso-och sjukvård 
Krisberedskap 

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen deltog i Öppna jämförelser inom samtliga 
områden 2021. Publicering sker under första halvåret och baseras därför på 
underlag från 2020. 
Nedan visas delar av resultaten för jämförelserna inom barn – och ungdomsvård, 
ekonomiskt bistånd, missbruk – och beroendevård samt stöd till personer med 
funktionsnedsättning. Hela sammanställningen finns att läsa på Socialstyrelsens 
hemsida under länken: http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser 

 

Barn och ungdomsvård 
Helhetssyn och samordning 
Extern samverkan i enskilda ärenden Extern samverkan i 

enskilda ärenden  

Aktuell överenskommelse om samverkan med förskola Aktuell överenskommelse om 
samverkan med skola 

 Ja   Ja 
  Nej (2020)  Nej (2020) 

 

Kunskapsbaserad verksamhet 
 

 

Standardiserade bedömningsmetoder Manualbaserade insatser i öppenvården 
 

Användning standardiserade 
bedömningsinstrument: Föräldra-förmåga 
 

Erbjuder minst en manualbaserad insats - 
föräldrastöd i grupp 

Nej Nej 
Nej (2020)  
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Missbruk och beroendevård 

Självbestämmande och integritet  

Brukarinflytande 

Aktuell rutin – erbjuda enskild att ta med stödperson på möten 

   Ja  
Nej (2020) 

Helhetssyn och samordning 
Aktuella överenskommelse om samverkan mellan missbruk- och beroendevården 
i regionen 

Nej 

Nej (2020) 

 

Ekonomiskt bistånd 
Indikatorer 
Kostnad per invånare för 
utbetalt ekonomiskt 
bistånd i kronor 

Kostnad per kommun-
/stadsdelsinvånare för 
utbetalt EB 2020, kr. 

 

722:-  (585:- 2019) 
 

Bakgrundsmått 
Låg inkomst Andel invånare (18-64 år) i 

kommunen/stadsdelen som 
har inkomst understigande 60 
% av medianinkomsten i 
riket för personer 18-64 år.  

15.5 (15,8 2019) 
 

Arbetslösa utan 
ersättning 

Andel arbetslösa invånare 
18-64 år utan 
arbetslöshetsersättning i 
kommunen/ stadsdelen. 

3,4 (3,5 2019) 
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Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 

Självbestämmande och integritet Extern samverkan i enskilda ärenden 
Aktuell rutin att pröva möjligheten till 
arbete eller praktikplats 

Aktuell överenskommelse om 
samverkan med Arbetsförmedlingen och 
LSS 

Nej Nej 
Nej (2020)  Nej 

 

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning 
Brukarinflytande på verksamhetsnivå Extern samverkan i enskilda ärenden 
Personligt ombud (PO) till personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Aktuell överenskommelse om 
samverkan med Arbetsförmedlingen 

Nej Nej 
Nej  

 

11 Systematiskt förbättringsarbete 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har i förvaltningsplanen 2021 fokuserat på 
följande utvecklingsområden för förvaltningen: 

Rekrytering av personal 
Rekrytering av socialsekreterare, socionomer med yrkeserfarenhet, har under 
2021 fortsatt att vara en utmaning för verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdsenheten hade en tuff sommar, då två sjuksköterskor valde att 
avsluta sina anställningar innan sommaren. Detta föranledde också en hel del 
uppmärksamhet av media.  
En utökning av arbetsterapeuter ska stärka det rehabiliterande/förebyggande 
arbetet. Ledningsorganisationen för hälso- och sjukvården behöver ses över, en 
arbetsgrupp ska ta fram ett förslag. 
Efter att stödpedagogen inom personlig assistans avslutade sin tjänst beslutades 
att i stället anställa en verksamhetsstödjare i projekt under ett år. 
Verksamhetsstödjaren anställdes hösten 2021 och arbetet har redan visat sig vara 
positivt och främjande för verksamheten. 

Säkra kompetensförsörjning 
För att ge stöd till socialsekreterare på barn- och familjeenheten som är nya i 
rollen så har sakkunnig socialsekreterare genomfört en utbildning, 
Kunskapsguidens/Socialstyrelsens webbaserade utbildningsstöd. Alla 
medarbetare på barn- och familjeenheten har genomgått en större utbildning 
genom Rädda Barnen för att bättre rustas för att möta föräldrar i svåra 
separationskonflikter och deras barn. 
Verksamheten för funktionshinder genomför kontinuerligt kompetensutveckling 
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enligt verksamhetens kompetensutvecklingsplan. Enhetschef och medarbetare 
diskuterar och beslutar om utvecklingsbehov vi varje medarbetarsamtal. 

Minska sjukfrånvaron 
Sjukfrånvaron har under 2021 legat på en hög nivå. Analysen är att det är till följd 
av Covid-19 och de restriktioner som gällt för personal. 

Översyn av placeringar för såväl barn som vuxna 
Individ- och familjeomsorgen arbetar mer på hemmaplan med stöd av vårt eget 
Familjeteam och Öppenvården Stegen. Målet är att kunna arbeta mer intensivt på 
hemmaplan med familjer för att undvika att barn och vuxna placeras, eller korta 
ned placeringstiden, utanför det egna hemmet och de ärendena ska prioriteras. 

Bibehålla försörjningsstödet på låg nivå genom en tydlig arbetslinje 
Under år 2021 har antalet hushåll samt summan för utbetalt ekonomiskt bistånd 
minskat i jämförelse med år 2020. 

Arbetsmarknad och integration 
Trots en hög efterfrågan på arbetskraft har arbetslösa i åldern 55–64 samt 
arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund hamnat utanför. Målgruppen har över 
tid förändrats samtidigt som kraven på utbildning har höjts och ett livslångt 
lärande i allt högre grad behövs för att möta arbetsmarknadens ständiga 
utveckling. På grund av pandemin erbjöds SFI på distans och detta medförde att 
ett större antal deltagare blivit utskrivna från SFI med motiveringen att ingen 
språkprogression gjorts. 

Arbeta med funktionshinderområdets utmaningar 
Det ökade antalet personer med beslut om daglig verksamhet har medfört att en 
ny daglig verksamhet startats upp under senare delen av året.  

Ett långsiktigt arbete har inletts för att Nytorgsgatans serviceboende ska ha 
boende som har lite lägre omsorgsbehov. Det här är en utmaning för en mindre 
kommun. 

Fortsätta arbetet med att implementera heltid som norm inom förvaltningen 
En enhetschef för planering- och bemanningsenheten är rekryterad med 
uppdraget att framför allt driva utveckling av scheman inom äldreomsorgen 
utifrån heltid som norm, samt att på sikt ta bort delade turer. 

Arbeta för digitala lösningar 
Under år 2021 har IFO arbetat med att implementera en digital och 
automatiserad tjänst avseende ekonomiskt bistånd. Tjänsten har driftsatts under 
året och socialsekreterare har varit drivande i att motivera klienterna att använda 
e-tjänsten. IFO har i samarbete med andra kommuner i Sydnärke arbetat fram 
formen för digital orosanmälan. E-tjänsten implementeras först för 
kommunanställda innan den lanseras för allmänheten. 
Det har även pågått ett arbete med att införa en e-tjänst för inlämnande av 
sjuklöner inom personlig assistans. Denna e-tjänst kommer att sättas i drift i 
januari 2022 och kommer att innebära ett enklare och effektivare sätt för 
assistansbolagen att ansöka om ersättningen. 
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Arbeta med lokalförsörjning 
En behovsanalys av framtidens boendeformer är påbörjad utifrån 
äldreomsorgsplanen 2016–2030.  
Verksamheten för funktionshinder har fått ny lokal, Sörängen. Svalans 
korttidstillsyn flyttade in i de nyrenoverade lokalerna. Under första delen av 2022 
kommer även delar av daglig verksamhet att flytta. 

 

12 Utmaningar 
Äldreomsorg 
Utmaningarna för kommande år är många och komplexa. En stor del av vår 
verksamhet påverkas av andra organisationer och vårdgivare och behöver således 
förändras i samverkan med andra, exempelvis vårdcentral och övriga delar av 
regionen. Den största utmaningen är att vända kulturen från personalcentrerat till 
personcentrerat. Heltid som norm är också en utmaning, att vända en kultur där 
rättigheten att arbeta utifrån sitt eget önskemål är viktigare än behoven i 
verksamheten. Ansvarstagandet måste höjas för vår personal, utifrån en ökad 
delaktighet och förståelse för verksamhetsutveckling. Hälso- och 
sjukvårdsenheten ska vara självförsörjande och inte vara beroende av 
bemanningssjuksköterskor. 
En ny lag för äldreomsorgen är ute på remiss. Vad denna lag kommer att innebära 
för kommunen är svårt att sia om. Lagen kommer definitivt att betyda utmaningar 
för äldreomsorgen. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
IFO står inför stora utmaningar gällande personalrekrytering och 
kompetenshöjning. Under 2021 har det varit särskilt svårt att rekrytera 
socionomer med erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänst. 
Digitaliseringen är ett område som behöver bevakas och arbetas med i ett 
långsiktigt perspektiv. I en relativt snar framtid kommer vi behöva rekrytera 
personal som kan hantera våra olika system och digitala hjälpmedel. 

Verksamheten för funktionshinder (VFF) 
En utmaning är att kunna hitta och rekrytera bra timvikarier, månadsvikarier och 
tillsvidarepersonal. En utmaning för socialpsykiatrin under året kommer att vara 
samverkan med Region Örebro län då det råder brist på både läkare och 
sjuksköterskor. Intentionen är att på chefsnivå och medarbetarnivå fortsätta de 
samverkansforum som redan finns för att utveckla metoden R-ACT (Resursgrupps-
ACT). 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) 
AMI behöver fortsätta att utveckla samverkan med olika aktörer inom 
utbildningsområdet, arbetsgivare samt de externa aktörer som arbetar med 
Arbetsförmedlingens tjänst "Rusta och matcha". 
Under det kommande året kommer en koordinator arbeta med att kartlägga 
målgruppen arbetssökande med låg eller ingen utbildning, samt ungdomar som 
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tillhör det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att utifrån kartläggningen 
utforma insatser som leder till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden för 
denna grupp. 
Även att engagera vårdnadshavare för nyanlända barn ännu mer än idag är 
fortsatt en utmaning.  
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:22/SAN/100 

Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)

Ärendebeskrivning 
Remissvar från Hallsbergs kommun, som bjudits in att lämna synpunkter på Förbättrade åtgärder när 
barn misstänks för brott (SOU 2022:1). Remissvaret från Hallsbergs kommun ska lämnas in till 
Justitiedepartementet senast den 2 maj 2022.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
och anta remissvaret som sitt.

Ärendet 
Utredningen gällande förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott har haft i uppdrag att se över 
regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott, i syfte att förbättra detta regelverk 
och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar.

Barn som inte har fyllt 15 år och som misstänks för brott kan bli föremål för en brottsutredning enligt 
bestämmelserna i 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). 

I uppdraget har ingått att analysera om bestämmelserna om dessa så kallade § 31-utredningar är 
ändamålsenliga och om de tillämpas på avsett sätt. Utredningen har också haft till uppgift att lämna 
förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som bedöms nödvändiga i syfte att brott som 
barn under 15 år misstänks för ska utredas i större utsträckning än som är fallet i dag.

Genom en bevistalan enligt 38 § LUL kan skuldfrågan för ett icke-straffmyndigt barn som misstänks 
för att ha begått ett brott prövas i domstol. Utredningen har haft i uppdrag att se över systemet med 
bevistalan och att ta ställning till om även åklagare på eget initiativ bör kunna väcka bevistalan. I 
uppdraget har dessutom ingått att analysera hur en påföljd ska kunna dömas ut om det efter det att 
en dom beträffande bevistalan fått laga kraft skulle framkomma att gärningspersonen, i motsats till 
vad som tidigare antagits, hade fyllt 15 år då brottet begicks.

Regelverket kring barn som misstänks för brott innefattar en rad olika delfrågor. I uppdraget har 
ingått att ta ställning till om bestämmelserna om förhör med barn under 18 år som misstänks för 
brott är ändamålsenliga och att utreda behovet av en ökad närvaro av företrädare för socialtjänsten 
vid inledande förhör med sådana barn. Utredningen har också haft till uppgift att ta ställning till om 
gällande bestämmelser om socialnämndens yttranden om unga lagöverträdare är ändamålsenligt 
utformade och att, vid behov, föreslå åtgärder för att säkerställa att yttrandena håller hög kvalitet. 
Dessutom har uppdraget omfattat frågan om gällande bestämmelser angående rätten för ett barn 
som misstänks för brott att ha insyn i utredningen och att ta del av utredningsmaterialet behöver 
förtydligas i något avseende. Det har också ingått i uppdraget att ta ställning till om det bör vara 
möjligt att förordna ett juridiskt biträde för målsäganden när en § 31-utredning inleds. Utredarna har 
vidare tagit ställning till hur samverkan mellan olika berörda myndigheter kan stärkas när det gäller 
barn som misstänks för brott.
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Dnr:22/SAN/100 

Barn under 15 år kan under vissa förutsättningar drogtestas. Utredarna har haft i uppdrag att 
utvärdera bestämmelserna om drogtester av barn under 15 år och att bedöma om bestämmelserna 
är ändamålsenligt utformade, liksom att lämna de förslag som kan krävas för att säkerställa att 
drogtester kan genomföras i tillräcklig omfattning.

Under vissa förutsättningar kan åklagare meddela ett strafföreläggande i stället för att väcka åtal. I 
utredningens uppdrag har ingått att ta ställning till om möjligheten att utfärda strafföreläggande bör 
utvidgas till att också omfatta ungdomstjänst och i vilka situationer det i så fall bör vara möjligt.

Genom ett tilläggsdirektiv har utredningen också haft i uppdrag att analysera behovet av utökade 
möjligheter att företa beslag, husrannsakan och kroppsvisitation mot barn under 15 år och att lämna 
förslag på de författningsändringar och andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att nämnda 
tvångsmedel ska kunna användas mot barn under 15 år i tillräcklig omfattning.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i betänkandet. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
Remissvar Hallsbergs kommun; Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (SOU 2022:1)
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg

Remissvar Hallsbergs kommun; Förbättrade 
åtgärder när barn misstänks för brott, SOU 2022:1
Hallsbergs kommun ser inga hinder i genomförandet av de förslag som 
presenteras i betänkandet kring författningsförslagen och dess regelverk.

Hallsbergs kommun anser det vara positivt att barnperspektivet har belysts 
genomgående i betänkandet, bland annat genom hänvisningar till 
barnkonventionen. 

Flera av förslagen i betänkandet anser Hallsbergs kommun vara 
brottsförebyggande preventiva åtgärder. Nedan kommenteras några av dessa 
förslag. 

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare

36 b § 6

Hallsbergs kommun ser positivt på att åklagare i större omfattning kan få 
möjlighet att besluta om kroppsbesiktning genom provtagning. Detta då det kan 
underlätta socialtjänstens arbete att gå in med tidigare insatser, då provtagning 
kan bli ett tydligt underlag för bedömning av behov av insatser.

Hallsbergs kommun tycker att beslut om drogtest ska kunna fattas av polis och 
inte av åklagare. En sådan förändring skulle öka möjligheterna att arbeta 
förebyggande.

7 §

Hallsbergs kommun anser att författningsförslaget betonar socialtjänstens ansvar 
när unga har begått allvarliga brott för vilket fängelse kan följa. Ett ansvar som vi 
anser åligger socialtjänsten.
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4.7.7 Åtgärder för att säkerställa att brott som barn under 15 år misstänks för 
utreds i större utsträckning,

Kunskapshöjande åtgärder hos socialtjänsten

Det är viktigt att öka kunskapen om socialnämndens möjlighet att initiera en § 31-
utredning. En brottsutredning är många gånger till hjälp vid socialtjänstens 
utredningsarbete. Hallsbergs kommun ställer oss positiva till att nödvändiga 
kunskapshöjande åtgärder sker via ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen, detta 
för att det ska kunna bli en samstämmighet i hela landet.

5.4.1 Bestämmelserna om bevistalan bör ändras

5.4.2 Närmare om de utvidgade bevistalebestämmelserna

Hallsbergs kommun ser att det finns ett intresse från samhället att 
omständigheterna kring ett allvarligt brott ska kunna redas ut. Vi ser att bevistalan 
för barn under 15 år som misstänks för allvarliga brott och upprepad tidig 
kriminalitet behöver prövas i domstol i större omfattning än idag, detta för att 
skydda unga under 15 år från att utnyttjas av tyngre kriminella och äldre. Om 
regelverkets skulle förändras kan det antas att det leder till att socialtjänsten i 
form av olika insatser kan tillgodose behov av åtgärder som föreligger.

Om skuldfrågan för barn under 15 år som misstänks för brott ska prövas i domstol 
vid mycket allvarlig brottslighet så är det sannolikt att behovet av insatser från 
socialtjänsten sida är större än vid misstanke om mindre allvarlig kriminalitet.

Om skuldfrågan klarläggs kan det förbättra möjligheterna för socialtjänsten att 
vidta relevanta åtgärder för barnet. Hallsbergs kommun ser positivt på att en 
presumtionsregel ska införas i 38 § LUL.

6.7.1 Samverkansskyldighet regleras i viss mån i lag

Hallsbergs kommun ser positivt på de förslag kring samverkan som presenteras. 
Detta då en nära och fungerande samverkan är betydelsefullt när det gäller 
förutsättningarna för att kunna vidta relevanta och effektiva åtgärder för barn 
som misstänks för brott. Förhoppningarna är att samverkansskyldigheten kan 
förtydligas ytterligare i framtiden.

Hallsbergs kommun

2022-04-07
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende april 2022

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 4 april 2022.

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 2022-04-04. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 51 (54), Werners Backe 21 (24), Nytorgsgatan 8 (10), Sköllergården 28 (29), Esslatorp 10 
(11). Total beläggningsgrad 2022-04-04 uppgår till 92 %, 118 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef Äldreomsorg
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