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Sammanträdesdatum 2020-10-28

Föredragande 13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare samt tid för justering.
5. Anmälan av jäv.
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2 – Genomgång av personuppgiftsansvar

Föredragande Birgitta Rydén 13:10

Ärendebeskrivning
Muntlig information från dataskyddsombudet gällande innebörden av personuppgiftsansvar.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om personuppgiftsansvar.
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3 - Ekonomisk uppföljning september 2020

Föredragande Karin Björnram 13:40

(20/SAN/25)

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.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning sept 2020
Månadsrapport sep 2020
Övertid SAF 2018 - 2020
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4 - Mål och budget år 2021-2023 (20/SAN/284)

Föredragande Jaana Jansson 13:55

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen
2021-2023.
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. År 2020 konstaterades det att kommuner och
regioner gick in i arbetet inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av att konjunkturen
försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Det ingen visste var att Coronapandemin
skulle få så stor påverkan på såväl verksamhet som de ekonomiska förutsättningarna.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna flerårsplanen för år 2021-2023.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse mål och budget 2021-2023
Mål och budget 2021-2023
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5 - Återrapportering av den interna
kontrollen kvartal 3, 2020 (19/SAN/403)

Föredragande Jaana Jansson 14:10

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för tredje kvartalet 2020 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut
att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet 2020
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
tredje kvartalet 2020.
- 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 3, 2020
Internkontroll Q 3 2020

Page 6 of 96

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-10-28

Föredragande Clary Starck 14:20

6 - Beläggningsgrad vård- och
omsorgsboende 2020 (20/SAN/251)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2020
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7 - Utvärdering av ledningsorganisation

Föredragande Clary Starck 14:30

(20/SAN/273)

Ärendebeskrivning
Information angående utvärdering av ledningsorganisation

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Utvärdering av ledningsorganisation
Utvärdering av ledningsorganisationen
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8 - Redovisning av brukarundersökning

Föredragande Clary Starck 14:55

(20/SAN/279)

Ärendebeskrivning
Redovisning av Så tycker äldre om äldreomsorgen på vård och omsorgsboende år 2020

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2020
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Föredragande Clary Starck 15:00

9 – Information om nya vård- och
omsorgsboendet.
Ärendebeskrivning

Muntlig information om den pågående byggnationen av nytt vård- och omsorgsboende.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsförvaltningen att
godkänna informationen om byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet.
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10 - Social- och arbetsmarknadsnämndens
redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3
2020 (20/SAN/26)

Föredragande Jaana Jansson 15:10

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

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, 2020

Page 11 of 96

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2020-10-28

11 - Statistik individ- och familjeomsorgen
september 2020 (20/SAN/71)

Föredragande Jaana Jansson 15:20

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen september 2020.

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

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Statistik IFO september 2020
Statistik IFO - september
Statistik IFO mars - dec 2019
IFO statistik jan-feb 2019
IFO statistik 2017-2018
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Föredragande Anette Dybeck 15:30

12 - Hemtjänst utan föregående
behovsprövning (19/SAN/196)
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen lade den 19 juni 2019 fram en utredning i ärendet om
hemtjänst utan föregående behovsprövning. ”Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
återremittera ärendet till dess det går att utläsa resultat av införandet av hemtjänst utan
föregående behovsprövning i andra kommuner. Ärendet återremitteras till oktober 2020.”

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att
ärendet skjuts upp ytterligare ett år för att kunna få ett bättre underlag för beslut om ärendet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Hemtjänst utan biståndsbedömning
Skrivelse till nämnd om hemtjänst utan föregående behovsprövning
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13 – Redovisning av schemaupplägg hemtjänst

Föredragande Anette Dybeck 15:35

Ärendebeskrivning
Muntlig redovisning av schema inom hemtjänst.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om schemaupplägg hemtjänst.
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14 – Brukarundersökning hemtjänst

Föredragande Anette Dybeck 15:55

Ärendebeskrivning
Muntlig presentation av brukarundersökning hemtjänst.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om brukarundersökningar.
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15 - Sammanträdestider social- och
arbetsmarknadsnämnden 2021 (20/SAN/274)

Föredragande Jaana Jansson 16:05

Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider 2021

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godta föreslagna sammanträdestider för 2021

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse sammanträdestider SAN 2021
Sammanträdestider SAN 2021
Sammanträdestider IU 2021
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16 - Förändringar av kommunens delegation
enligt alkohollagen (2010:1622). (19/SAN/401)

Föredragande 16:10

Ärendebeskrivning
Utökad delegation till tjänsteman enligt alkohollagen (2010:1022).

Förslag till beslut
Social-och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att
delegera beslut som innebär meddelande av tillstånd avseende stadigvarande serveringstillstånd
enligt alkohollagens 8 kap. 2 § till tjänsteman.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Förslag till ändrad delegation alkoholtillstånd
Ändrad delegation alkoholtillstånd
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17 - Förändringar av kommunens taxa för
tillsyn enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. (19/SAN/199)

Föredragande 16:15

Ärendebeskrivning
Differentiering av tillsynen och tillsynsavgiften enligt tobakslagen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social-och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av
tillsynen och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per
år så att tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Förslag till ändrad taxa tobak Hallsberg
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18 - Utredning i serveringsärende enligt 8
kap.2§ alkohollagen (20/SAN/272)

Föredragande 16:25

Ärendebeskrivning
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa drycker samt spritdrycker enligt 8
kap. 2 § alkohollagen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att meddela Robert Topalian med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
- att serveringstiderna bestäms till kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar inomhus.
- att serveringstiderna utomhus bestäms till kl. 11:00 till kl. 24:00 fredag och lördag och till kl. 11:00
till kl. 22:00 söndag till torsdag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Utredning i serveringsärende enligt 8 kap. 2 § alkohollagen
20H - Cedars Restaurang 2020-SAN141
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19 – Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast den 27 oktober kl 12:00.
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Föredragande Jaana Jansson 16:45

20 – Information från
förvaltningschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och
arbetsmarknadsnämnden att godkänna informationen.
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21 – Information om meddelanden
Ärendebeskrivning
Inga inkomna meddelanden.
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22 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande 16:55

Ärendet i korthet
Följande delegationsbeslut redovisas på nämndens sammanträde:
1. Individärenden 179-200 §§
2. Polisanmälan enligt 12 kap 10 § SoL, 10 kap 23 § OSL.
3. Fullmakt.
4. Utredning/beslut om återkallelse av serveringstillstånd.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och
arbetsmarknadsnämnden att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
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3
20/SAN/25
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/25
20/SAN/25

Ekonomisk uppföljning september 2020
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 prognostiserar en budget i balans. Prognosen har beräknats med hänsyn till införandet
av heltid som norm och den pågående Corona-pandemin, men dessa faktorer bidrar ändå till en viss
osäkerhet av höstens intäkter och kostnader. Sökta statsbidrag för merkostnader till följd av
sjukdomen Covid-19 förutses beviljas, och är medräknade i prognosen. Förvaltningen har även fått
ersättning med 2 mkr för extra sjuklönekostnader under perioden april-juli.
Tidigare i år har förvaltningen prognostiserat ett underskott mot budget, men räknar nu med en
budget i balans. Den viktigaste faktorn för att klara en budget i balans är det politiska beslut som togs
i april, att minska vård-och omsorgsboende med elva lägenheter, samt öka korttids- och
växelvårdsplatser med fem platser. Denna åtgärd beräknas sänka personalkostnaderna med 4 mkr på
helårsbasis, varav 2 mkr beräknas ge effekt redan i år. Fler bidragande faktorer till en budget i balans
är den ersättning förvaltningen fått för sjuklöner med 2 mkr samt möjligheten att söka statsbidrag för
merkostnader på grund av sjukdomen Covid-19.

Social- och arbetsmarknadsförvaltning
Jaana Jansson

Karin Björnram

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Månadsrapport sep 2020
Övertid SAF 2018-2020
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

2020-10-08

Månadsrapport sep 2020
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2020 Prognos 2020
-4 778
-956
-94 999
-95 910
-112 977
-114 059
-79 019
-82 507
-52 643
-51 484
-6 929
-6 429
-351 345
-351 345

Avvikelse Avvikelse %
3 822
80,0%
-911
-1,0%
-1 082
-1,0%
-3 488
-4,4%
1 159
2,2%
500
7,2%
0
0,0%

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen har beräknats med hänsyn till införandet av heltid som norm och den
pågående Corona-pandemin, men dessa faktorer bidrar ändå till en viss osäkerhet av höstens intäkter och kostnader. Sökta
statsbidrag för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19 förutses beviljas, och är medräknade i prognosen. Förvaltningen
har fått ersättning med 2 mkr för extra sjuklönekostnader under perioden april-juli.
Förvaltningsgemensamt: Förvaltningsgemensamt beräknas redovisa ett överskott med 3,8 mkr, vilket beror på ofördelad budget
samt sökta statsbidrag för merkostnader på grund av Covid-19, som förutses beviljas.
Vård- och omsorgsboende: I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva lägenheter, samt öka
korttids- och växelvårdsplatser med fem platser. Denna åtgärd beräknas sänka personalkostnaderna 4 mkr, varav 2 mkr ger
effekt redan i år. Området prognostiserar ett underskott med 0,9 mkr som beror på ökade kostnader för inköp av
skyddsutrustning och hygienartiklar på grund av Covid-19. Förvaltningen har sökt bidrag för dessa kostnader, och denna intäkt
återfinns i prognosen för förvaltningsgemensamt.
Hemtjänst: Hemtjänsten beräknar ett underskott med 1 mkr. Underskottet beror framför allt på att området under 2020
succesivt infört heltid som norm. Det är en utmaning för verksamheten att inte överskrida tilldelad budgetram, när fler
medarbetare väljer att arbeta heltid. Även ökade kostnader på grund av Covid-19, som förvaltningen sökt statsbidrag för och
avser övertid och Covid-19 ambassadörer, är bidragande orsaker till underskottet.
Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar 3,5 mkr i underskott, varv 2 mkr är underskott inom personlig
assistans som framför allt beror på att det finns brukare med större behov än deras SFB-beslut medger samt att verksamheten
gått in i heltid som norm. Brukare på gruppboende som kräver extra mycket resurser och fler köp av externa placeringar, är
andra orsaker till områdets underskott.
Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas 2020 överstiga budget med 2 mkr. Öppenvården och
externa placeringar prognostiserar dock överskott och personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat , vilket medför att
verksamheten totalt räknar med 1,2 mkr i överskott 2020.
Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Page 26 of 96

Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Budget 2020 Prognos 2020
-8 395
-9 114
-18 162
-17 266
-6 101
-5 095
-7 516
-9 566
-40 174
-41 041

Avvikelse Avvikelse %
-719
-8,6%
896
4,9%
1 006
16,5%
-2 050
-27,3%
-867
-2,2%

Externa boende LSS: Underskottet beror på fler köp av externa placeringar.
Placeringar IFO: Överskottet återfinns inom institutionsvård för vuxna och barn. Kostnaden för famijehem är i balans med budget.
Öppenvård IFO: Överskottet beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar samt en vakant tjänst på
Stegen som finansieras med tillfällig ramförstärkning under år 2020.
Försörjningsstöd: Underskottet beror bland annat på att arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott

Belopp
3 300
-4 000
-700

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till 4 mnkr (4,7 mnkr 2019). Verksamheten prognostiserar överskott på löner med
3,3 mnkr (4,5 mnkr 2019). Nettounderskottet beräknas uppgå till 700 tkr (153 tkr 2019).
Investeringar (tkr)
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

Budget 2020 Prognos 2020
-300
-300
-1 312
-1 312
-1 612

-1 612

Avvikelse Avvikelse %
0
0,0%
0
0,0%
0

0,0%
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Lönekurva Vobo exkl Sjuksköterskor 2020

Personalkostnadskurvor
12%

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Vård- och
omsorgsboende (Vobo) exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst inkl. Esslatorp
och Sköllergården samt Verksamheten för funktionshindrade (VFF) exkl.
personlig assistans.
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Lönekurva Hemtjänst 2020
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Lönekurva VFF exkl personlig assistans 2020
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Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett överskott med 0,9 mkr.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef
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Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 2,2 mkr jämfört med samma period
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Nov

Dec

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
SAF övertid 2018 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

Jan
5
457
251
100
5
0

Feb
16
411
306
107
15
0

Mar
3
358
271
125
0
0

Apr
11
360
382
134
5
0

Maj
12
310
241
151
6
0

Jun
5
276
162
132
11
0

Jul
2
287
142
124
2
3

Aug
7
362
212
92
0
0

Sep
5
310
280
123
-2
0

Okt

Nov

Dec

Totalt
67
3 131
2 248
1 086
41
4

Totalt 2018

818

854

757

892

720

585

560

673

716

Jan
0
274
125
100
5
0
505

Feb
3
308
120
132
13
0
576

Mar
1
238
196
99
1
0
535

Apr
0
224
57
144
7
0
431

Maj
0
209
78
100
3
0
390

Jun
22
232
62
111
5
0
432

Jul
0
141
74
70
18
0
304

Aug
0
293
132
81
0
3
510

Sep
0
149
78
104
-8
0
323

Okt

Nov

Dec

Totalt
26
2 068
922
941
45
3
4 006

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

Jan
0
111
133
132
1
4

Feb
0
105
129
139
-14
1

Mar
0
117
107
168
6
1

Apr
0
189
220
128
0
0

Maj
0
254
133
179
-1
0

Jun
0
282
121
78
3
0

Jul
0
226
70
123
3
0

Aug
0
231
184
78
0
0

Sep
0
290
219
95
15
0

Okt

Nov

Dec

Totalt
0
1 805
1 316
1 122
13
6

Totalt 2020

382

360

399

538

565

484

422

493

619

Jan
818
505
382
-123

Feb
854
576
360
-216

Mar
757
535
399
-136

Apr
892
431
538
107

Maj
720
390
565
174

Juni
585
432
484
52

Juli
560
304
422
118

Aug
673
510
493
-17

Sep
716
323
619
296

6 576

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

SAF övertid 2020 (tkr)

Övertid (tkr)
Övertid 2018
Övertid 2019
Övertid 2020
Differens 2020 och 2019

4 262

Okt

Nov

Dec

2020-10-07 10:33

Totalt
6 576
4 006
4 262
257

Diff 2020/2019 Diff i %

Diff 2020/2018

Diff i %

-26 -100%
-263
-13%
393
43%
181
19%
-32
-71%
3 103,7%

-67
-1 326
-932
36
-28
3

-100%
-42%
-41%
3%
-68%
78%

6%

-2 314

-35%

257

Kommentar:
Övertiden har ökat med 257 tkr eller 6 % jan-sep
2020 jämfört med samma period 2019.
Övertiden har minskat med 2 mnkr eller 35 % i jansep 2020 jämfört med samma period 2018.

1
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Dnr:20/SAN/284

Mål och budget år 2021-2023
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen
2021-2023.
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen. År 2020 konstaterades det att kommuner och
regioner gick in i arbetet inställda på ett år med en ansträngd ekonomi till följd av att
konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Det ingen visste var
att Coronapandemin skulle få så stor påverkan på såväl verksamhet som de ekonomiska
förutsättningarna.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
flerårsplanen för år 2021-2023.

Ärendet

För Hallsbergs del innebär den nya situationen inte bara de redan kända utmaningarna som
fanns med i kommunens beslutade budget för 2020-2022, utan pandemin och dess
konsekvenser påverkar både verksamhet och ekonomi vilket blir extra utmanande för socialoch arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde som är stort. Det består av hjälp och
stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn, hjälp och
stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser
till personer med funktionsnedsättning, integration- och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Mål och budget 2021-2023
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1 Verksamhet och uppdrag
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Det består av
hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande
barn, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg,
hälso- och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integrationoch arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har
också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att
delta i samhällsplaneringen. Socialförvaltningen har som uppgift att utifrån
individuella behov stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller
rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild
uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Förvaltningen står inför stora utmaningar gällande personalrekrytering och
kompetenshöjning av den personal vi har inom verksamheterna för att kunna
behålla personalen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har arbetat med att
ta fram en kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. Som arbetsgivare
behöver vi synas mer och göra mer reklam för våra olika yrkeskategorier.
Verksamheterna behöver visa upp sig och tala positivt om den verksamhet man
representerar. Förvaltningen behöver finna "nya" samverkanspartners och behålla
och utveckla samarbetet med befintliga samverkanspartners. Gemensamt behöver
man fundera på om det går att erbjuda insatser mer i samverkan och/eller på nya
sätt. Inom förvaltningens olika verksamheter behöver man ta till vara
medarbetarnas kompetens och arbeta med delaktighet för att varje medarbetare
ska vilja och kunna ta ansvar och utveckla verksamheten. Stora förändringar leder
nödvändigtvis inte alltid till goda resultat, precis som att små förändringar kan ge
oväntat positiva effekter.
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.
Hemtjänst
En utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för brukarna så att
fokus ligger på individens behov. Ytterligare en utmaning är de svårigheter som
det förväntas bli att rekrytera den stora mängd personal som kommer att behövas
till äldreomsorgen och som har den kunskap och kompetens som krävs för att
arbeta med bland annat avancerad vård i hemmet.
Utvecklingen går mot allt mer digitalisering och det blir en utmaning för mindre
kommuner att kunna följa med i den. Bland annat kommer en annan kategori
personal att behövas till de digitala systemen för att kunna administrera, sköta det
och utbilda annan personal i systemen.
För att kunna möta det ökade behovet av dagvård för demenssjuka personer,
framför allt yngre dementa, har en omorganisation gjorts, Befolkningsprognosen
visar att det blir allt fler äldre äldre och det är viktigt att arbeta med förebyggande
arbete och individens eget ansvar för sin hälsa och att hålla sig aktiv så länge som
möjligt. I enhetens omorganisation ingår också att kunna arbeta utifrån ett mer
tydliggjort fokus på förebyggande verksamhet och anhörigstöd.
Ett arbete för att utveckla demensvården i Hallsbergs kommun pågår. En
demensvårdsutvecklare har rekryterats och började sin tjänst den 2:a mars.
I flera enheter är det en utmaning att komma tillrätta med och utröna orsakerna
till den höga korttidsfrånvaron.
Vår största utmaning är att nå målet för budget i balans och vi fortsätter med det
effektiviseringsarbete som påbörjats.
Vård och omsorgsboende, VoBo
Det finns många utmaningar inom hälso- och sjukvården men också inom
omsorgen. Främsta utmaningen är personalbemanning. Det arbete som påbörjas
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under hösten för personcentrerad vård kommer också att innebära en
kartläggning av kompetenskrav av alla professioner inom verksamheten.
Trygg hemgång via utredningsteam kommer förhoppningsvis leda till att trygghet
skapas och individens självständighet ökar. Samverkan mellan olika vårdgivare är
också en utmaning.
För att öka individens självständighet är digitalisering en viktig del i
kvalitetsarbetet. Det handlar om en kulturförändring där personalen lätt kan
uppleva digitala hjälpmedel som en svårighet. Digitala system och hjälpmedel
innebär också en stor kostnad.
Under vecka 36 och 37 flyttade Regnbågens korttidsboende till lokaler på
Kullängen. Arbetsgruppen kommer att förändras i sin konstellation, då personal
från Kullängen och nuvarande Regnbågen kommer att bilda en ny arbetsgrupp. En
flytt kan ses som en nystart. Det är ett tillfälle för förbättringar, för att se över
verksamheten och att vi arbetar utifrån riktlinjer och rutiner samt utifrån
måluppfyllelse. Eftersom det börjar nya medarbetare i arbetsgruppen behöver vi
gå igenom arbetssätt och rutiner så att alla är med.
Utifrån projektplanerna finns stora möjligheter att i delaktighet skapa framtidens
äldreomsorg. Våra medarbetare är inte vana vid att arbeta systematiskt mot
ständiga förbättringar eller att testa nya arbetsmetoder. Det arbetet som har
utförts inom området visar dock att det går att ändra en kultur samt vända
förtroende. Det krävs tydliga mål och tålamod. Utmaningen ligger i att hålla i och
hålla ut.
Hälso - och sjukvård
HSL kommer att fortsätta jobba mot Nära vård och en bättre kvalitet för
personerna som vi är till för samt en effektivare och roligare arbetsplats för
arbetsterapeuter, tekniker och sjuksköterskor. Vi ska vara en attraktiv
arbetsgivare man är stolt över att arbeta för. Vårt mål är att ha egna sjuksköterskor
som täcker det behov som finns i kommunen.
Individ- och familjeomsorg, IFO
En av de stora utmaningarna för barn- och familjeenheten är att klara
personalförsörjningen. Långtidssjukskrivningar på enhetens vitala funktioner
utöver handläggare gör planeringen svår. Mycket tid går åt till att introducera nya
medarbetare som inte producerar fullt ut även om de är ambitiösa.
Introduktionsplanen som finns är till stor hjälp och strukturerar upp
introduktionen. Själva hantverket finns det inga genvägar till, det tar flera år innan
medarbetarna kommer upp i full kapacitet.
Familjehemsenheten har arbetat fokuserat med att hitta familjehem som inte är
konsulentstödda, eftersom sådana lösningar oftast är ett dyrare alternativ än egna
familjehem. Enheten har också minskat antalet ärenden där köp av extern
öppenvårdsinsats har skett och arbetar mer på hemmaplan med stöd av vårt eget
familjeteam. Det leder till att familjebehandlarna haft ett ökat tryck för att kunna
arbeta mer intensivt på hemmaplan med familjer för att undvika att barn placeras
(eller korta ned placeringstiden). IFO ser ett fortsatt ökat behov av att hitta
lösningar på hemmaplan. Ett sätt att nå detta mål skulle kunna vara att utöka
enhetens öppenvård Familjeteamet. Familjeteamets strukturerade arbetssätt
tilltalar de föräldrar som hunnit prova. Helst vill vi att föräldrar söker stöd och
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insatser hos Familjeteamet utan omväg via anmälan.
Gällande ekonomiskt bistånd på vuxenenheten går det att utläsa att det finns ett
flertal flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt ifrån arbetsmarknaden
och som erhåller en betydande summa försörjningsstöd varje månad. Detta
påverkar storleken av det ekonomiska biståndet över tid. Sjukdomsbilden och
behovet av tid för rehabilitering gör att dessa personer sannolikt inte kommer att
erhålla ett arbete på arbetsmarknaden i närtid och i vissa fall inte innan
pensionsåldern. Ytterligare har Covid-19 medfört att de personer som har
bristande kunskaper i språket inte har fått erhålla en språkpraktik för att öka sina
kunskaper. Sammantaget ser vuxenenheten att detta påverkar storleken på det
ekonomiska biståndet över tid och det är en utmaning att hitta strategier för att få
personerna till egen försörjning. Pandemin har bidragit till att fler
kommuninvånare har hamnat i arbetslöshet och kommunens utbetalning av
ekonomiskt bistånd har ökat. Socialsekreterarna har under våren inte kunnat få ut
personer i arbetsträning då AMI på grund av Covid-19 inte har kunnat ta emot
deltagare. Detta beror både på att legoarbeten inte har kommit in och att få
externa arbetsplatser har tagit emot deltagare för arbetsträning.
Öppenvården Stegen står inför utmaningen att nå ut till fler personer som befinner
sig i ett risk- och missbruk av alkohol och narkotika i ett tidigare skede för att
tidigt kunna erbjuda stöd och hjälp. Utmaningen för missbrukshandläggaren är att
hitta alternativa behandlingsformer i kommunen som kan tillgodose vårdbehovet
för den enskilde.
Ytterligare en utmaning som biståndshandläggarna och socialsekreterarna
ständigt står inför är svårigheten att rekrytera familjehem, kontaktfamiljer,
kontaktpersoner och ledsagare. Få personer i vårt samhälle vill åta sig uppdrag.
Samverkan mellan Familjeteamet och Öppenvården Stegen behöver byggas upp
ytterligare för att barn till dem som går på Stegen ska kunna fångas upp och för att
ungdomar ska kunna få stöd och behandling för sitt missbruk.
Den minskning av inflödet till barn- och familjeenheten som varit under senare
delen av våren befaras motsvaras av en ökning under hösten då människor inte
gått på gymnasiet eller vuxenutbildning, en del har blivit av med jobbet, andra
arbetat hemma och utsatta kvinnor och barn har varit isolerade.
Verksamhetens för personer med funktionshinder, VFF
Arbetet med verksamhetsutveckling fortsätter med fokus på kvalitet. Meningsfullt
arbete och rätt förutsättningar bidrar till en god arbetsmiljö och ökad trivsel.
Brukarna får större möjlighet att leva som andra vilket är lagens (LSS) ambition.
Våra brukare blir allt äldre och kräver allt mer resurser. Dessa faktorer
tillsammans tenderar att också öka budgetbehovet.
Ungdomar med beslut om korttidstillsyn har minskat. Personalresurser har istället
flyttats till daglig verksamhet. Vi tror att en samlokalisering av daglig verksamhet
och korttidstillsyn möjliggör ett bättre nyttjande av resurser och kompetenser.
Framtiden ser oviss ut med tanke på utvecklingen av Covid -19, kommande
effektiviseringskrav, en ovisshet kring åldrande och allt sjukare brukare och nya
brukare med behov som vi tidigare inte mött. Det finns en oro för hur vi ska kunna
klara att arbeta på ett kvalitativt sätt och för att brukarna ska få det som de enligt
lag är berättigade. Oro finns också för hur vi ska kunna behålla personal under
dessa förutsättningar.
Besluten om daglig verksamhet ökar och vi kommer inte kunna verkställa alla
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beslut. De externa dagliga verksamheterna Aniara kultur kan inte heller ta emot
fler deltagare. Förvaltningen har just nu en dialog med Activa gällande Aniara
maskin- och fastighet och eventuellt kommer denna verksamhet att upphöra på
grund av ökade kostnader.
Merparten av de som får beslut om daglig verksamhet är personer med
neuropsykiatriska diagnoser (personer som tillhör personkrets 1 och 2 för att få
daglig verksamhet. Här ingår inte neuropsykiatriska diagnoser som ADHD). Flera
kommer från tidigare insatser via Finsam men blir efter dessa insatser hänvisade
att söka daglig verksamhet. Personerna klarar fysiskt av arbetena väl men behöver
exempelvis mer stöttning och påminnelser. Vi skulle behöva utöka våra
verksamheter med ytterligare en mer arbetsinriktad daglig verksamhet.
Utvecklingen av socialpsykiatrin är beroende av att alla led från utredning till
genomförandeplan fungerar i samklang med IBIC. Först då vi får fram de
utvecklingsmål som kan göra våra brukare mer självständiga och på sikt klara sig
utan boendestöd.
Till hösten kommer enhetschefer i södra Närke från kommunernas socialpsykiatri
och allmänpsykiatri träffas för att föra dialog kring samverkan och hur vi kan dra
nytta av varandra på ett mer effektivt sätt.
Arbetet med heltid som norm inom assistansen kommer fortsatt kräva mycket tid
av enhetschefen.
Arbetsmarknads- och Integrationsenheten, AMI
Covid-19 har ställt arbetsmarknads- och integrationsenheten inför utmaningar
första halvåret 2020 och framtiden är oviss. Det är exempelvis svårt att rekrytera
externa arbetsgivare som tar emot deltagare/praktikanter eller som anställer.
En annan utmaning är att få ut deltagare på den reguljära arbetsmarknaden som
inte påvisat en bra progression i det svenska språket och därmed blivit avslutade
från SFI och Arbetsförmedlingen samt de deltagare som saknar egna personliga
förutsättningar att klara ett arbete. På grund av Covid-19 löper även dessa
deltagare större risk att hamna ännu längre ifrån arbetsmarknaden, detta då
konkurrensen för arbete blir betydligt större.
Covid-19 har även påverkat antalet beredskapsanställningar från
Arbetsförmedlingen som är mycket färre än prognosen under första halvåret -20
vilket innebär mindre intäkter.
När det gäller flyktingmottagandet är vi nära det årliga antalet mottagande. Den
största utmaningen är att matcha mot reguljär utbildning enligt den
förordningsstyrda utbildningsplikten, där deltagarna inom etableringen generellt
sett inte kvalificerar sig till dessa utbildningar. Det leder till att
Arbetsförmedlingen, som inte längre har medel till utbildning, förväntar sig att
kommunen ska vara utbildningsanordnare.
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Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020

Sida
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3 Mål
3.1 HÅLLBAR KOMMUN
3.1.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors
livskvalitet ökar.
Nämndmål
Alla som har insatser av Socialoch arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen.
Alla barn, unga, vuxna och
familjer i kommunen ska
erbjudas goda livsvillkor och ska
så långt som möjligt erbjudas
stöd och tidiga insatser på
hemmaplan.

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

Indikatorer
Minst 90 % av de
personer som får insatser
ska uppleva trygghet med
insatserna.
Det förebyggande arbetet
ska stärkas genom att
antalet
besökare/deltagare i
social- och
arbetsmarknadsförvaltnin
gens
öppenvårdsverksamheter
/öppna verksamheter ska
öka mot föregående år.
Matsvinnet ska minska
med minst 5% per år på
våra särskilda boenden.

Mål 2021
90 %

Mål 2022

Mål 2023

5

3.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
3.2.1 Strategiskt mål: Allas lika rätt till en bra utbildning är en
förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett
gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela
livet.
Nämndmål
Förbereda personer som står
utanför arbetsmarknaden eller
inte har behövlig förankring på
arbetsmarknaden så att de kan få
sin försörjning tillgodosedd
genom arbete eller studier.

Indikatorer
Alla som kan bidra till sin
egen försörjning ska göra
det. Minst 80% av de
personer som uppbär
försörjningsstöd, med
arbetsförmåga, ska vara
självförsörjande inom sex
månader.
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Mål 2023

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020

Sida
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3.3 ALLAS INFLYTANDE
3.3.1 Strategiskt mål: Hallsbergs kommun ska värna om och
samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer
och synpunkter.
Nämndmål
Insatserna inom Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska anpassas
utifrån den enskildes behov där
den enskilde ges möjlighet till
delaktighet.

Indikatorer
Minst 90 % av brukarna
inom social- och
arbetsmarknadsförvaltnin
gen ska vara nöjda med
graden av delaktighet.

Mål 2021

Mål 2022

Mål 2023

3.4 GOD SERVICE
3.4.1 Strategiskt mål: Representanter för Hallsbergs kommun ska
alltid ge ett professionellt bemötande och god service.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt
bemötande.
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska
bidra till att förenkla kontakten
med våra verksamheter.
Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens
behov

Indikatorer
Minst 95 % av brukarna
inom social- och
arbetsmarknadsförvaltnin
gen ska vara nöjda med
personalens bemötande.
Förvaltningens del på
kommunens hemsida ska
uppdateras kontinuerligt
så att kontaktuppgifterna
är aktuella.
I 100 % av
genomförandeplanerna
ska det framgå när
brukaren/klienten önskar
insatsen.
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Mål 2021
95 %

100

Mål 2022

Mål 2023

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020

Sida

10(12)

4 Driftbudget
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
varav
personalkostnader
varav kapitalkostnader
varav lokalkostnader
varav övriga kostnader
Nettokostnader

Bokslut
2019
77 979
-412 106
-296 578
-1 465
-29 328
-84 735
-334 127

Budget 2020

Budget 2021

Plan 2022

Plan 2023

71 730
-423 075
-308 468

72 447
-421 129
-306 538

73 172
-430 098
-314 360

73 903
-437 954
-321 059

-1 662
-29 707
-83 238
-351 345

-1 679
-30 004
-82 909
-348 682

-1 695
-30 304
-83 738
-356 926

-1 712
-30 607
-84 575
-364 051

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har år 2020 fått tillfällig ramförstärkning
med 2,5 mnkr. Förvaltningen fick också en tillfällig ramförstärkning med 4,3 mnkr
för åren 2019 och 2020. Dessa förstärkningar, på sammanlagt 6,8 mnkr, är
avdragna budgetramen 2021.
Personalkostnaderna består av grundbemanningens månadslöner för alla
yrkeskategorier samt kostnader för vikarier, sjuklön, semestertillägg och OBtillägg. För perioden 2021-2023 har personalkostnaderna räknats upp med 2,3
procent per år, för finansiering av löneökningar.
Intäkter och övriga kostnader är uppräknade med 1 procent per år. Fördelningen
mellan kategorierna intäkter, personal mm kan förändras efter genomgång av
detaljbudget.
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5 Investeringsbudget
Belopp i tkr
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och datorer
Totalt

Budget 2020
-300
-1 312
-1 612

Budget 2021
-400
-1 100
-1 500

Plan 2022
-400
-1 100
-1 500

Plan 2023
-400
-1 100
-1 500

Budget 2020 består av årets budget på 1,5 mnkr samt överförd budget från 2019
med 112 tkr till inventarier och datorer.
Fördelningen mellan kategorierna arbetstekniska hjälpmedel samt inventarier och
datorer kan förändras efter genomgång av detaljbudget.
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6 Personalplan
Antal anställda
Per den sista juni 2020var totalt 584 (617) medarbetare anställda inom
förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 524 (89,7 %) kvinnor och 60
(10,3 %) män.
Åldersfördelning månadsavlönade
År

Totalt

Heltid

Deltid

20-29
30-39
40-49
50-59
60Totalt

88
127
146
159
64
584

67
99
106
105
28
405

21
28
40
54
36
179

2019-0630

Totalt

Heltid

Deltid

91
140
155
164
67
617

59
92
96
98
22
367

32
48
59
66
45
250

Sysselsättningsgrad
Av förvaltningens månadsanställda har 69,3 (59,4) % en heltidstjänst. Antalet
visstidsanställda är 52 (86) st medarbetare.
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/403

Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 3, 2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för tredje kvartalet 2020 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet 2020
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
tredje kvartalet 2020.
- 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 förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.
Återrapporteringen för tredje kvartalet 2020 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda
åtgärder av brister finns i bifogad återrapportering.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Internkontroll kvartal 3, 2020
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Följ upp kontrollmoment, uppföljningar och åtgärder - 2020 (Social- och arbetsmarknadsförvaltningen)
Område

Process (rutin/
system)

Ekonomi

Prognos

Risk

Att inte alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning

Kontrollmoment

Prognos
Vad ska kontrolleras och
hur?
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Resultat Följ upp
av
kontroll
Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Anette
Söderström,
Clary
Starck,
Maria
Johansson
Engdahl,
Helena
Blomberg

Uppföljning

Status

Start- &
Kommentar
slutdatum

Prognos uppföljning
Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-03-31

Prognos uppföljning
Q2

Mindre
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Prognos uppföljning
Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Prognos uppföljning
Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Attester Uppföljning
Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Attester Uppföljning
Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Attester uppföljning Q3 Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Ändra/ Följ upp

Åtgärd

Start- &
Kommentar Ändra/
slutdatum
Följ upp

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Operativt ansvarig
Områdeschef
Uppföljning av prognos har
gjorts av EC/OC.

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Operativt ansvarig
Områdeschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Operativt ansvarig
Områdeschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Operativt ansvarig
Områdeschef

Leverantörsfakturor,
utanordningar,
bokföringsorder

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

Att attestförteckning är
uppdaterad,attester sker
enligt reglemente och
förteckning
Vad ska kontrolleras och
hur?
genom stickprov

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Attester uppföljning Q4 Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-08

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

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

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Uppgifter
leverantörsfakturor Q1

Mindre
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Uppgifter
leverantörsfakturor Q2

Uppgifter
leverantörsfakturor Q3

Mindre
avvikelser

Mindre
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

2020-07-01
2020-10-02

Uppgifter
leverantörsfakturor Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-06

Kontroll av avtal

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-06

På två fakturor, från Kadirs
Pizzeria AB och Rasmusbyn
AB, står det ej att företaget
innehar F-skattsedel. Vid
kontroll visare det sig att
båda företag innehar Fskattsedel. De informeras
via telefon om saknad
uppgift på faktura.

Verifikationsnummer
20250582, Hallsbergs
Handelsträdgård. Står ej på
fakturan att företaget
innehar F-skattsedel.
Kontroll på allabolag.se företaget har F-skattsedel.
de rings upp och
informeras om att
informationen saknas på
fakturan.

Faktura från Hallsbergs
Bowlingcenter, saknar
information på fakturan att
företaget innehar Fskattsedel. Kontroll på
allabolag.se visar att Fskattsedel innehas.
Företaget informeras.

F-skattsedel
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Saknad uppgift på faktura
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Avtal

Att ingångna avtal inte
följs

Att ingångna avtal följs
Vad ska kontrolleras och
hur?
Stickprov
Kontrollfrekvens?
Årsvis

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Karin
Björnram

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Karin Björnram
Operativt ansvarig
Ekonom

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Personal

Personalkostnader

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

Att rätt person får rätt
lön och/eller rätt
ersättning för rätt period
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Malin
Carlos,
Anette
Söderström,
Clary
Starck,
Maria
Johansson
Engdahl,
Helena
Blomberg,
Anneli
Kyngäs,
Nilab Aziz,
Maj
Pettersson,
Anette
Broman,
Madeleine
Pedersén,
Peter
Åstrand,
Minette
Svensson,
Karin
Knutsson,

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-07-03

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Ej
2020-07-01
kontrollerad 2021-01-07

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Malin Carlos, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Linda Carlsen Selvin,
Marina Isgren, Peter
Åstrand, Minette
Svensson, Karin
Knutsson, Nilab Aziz,
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Sophia
Engström Lindh, Maj
Pettersson, Anette
Broman, Madeleine
Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef
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Beskrivning av åtgärd
På två fakturor, från Kadirs
Pizzeria AB och Rasmusbyn
AB, står det ej att företaget
innehar F-skattsedel. Vid
kontroll visare det sig att
båda företag innehar Fskattsedel. De informeras
via telefon om saknad
uppgift på faktura.

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Malin Carlos, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Linda Carlsen Selvin,
Marina Isgren, Peter
Åstrand, Minette

Beskrivning av åtgärd
Verifikationsnummer
20250582, Hallsbergs
Handelsträdgård. Står ej på
fakturan att företaget
innehar F-skattsedel.
Kontroll på allabolag.se företaget har F-skattsedel.
de rings upp och
informeras om att
informationen saknas på
fakturan.

2020-04-21
2020-04-21

2020-04-01
2020-06-30

Område

Process (rutin/
system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat Följ upp
av
kontroll

Uppföljning

Status

Start- &
Kommentar
slutdatum

Att sjukfrånvaron ökar

Att sjukfrånvaro inte
ökar

Åtgärd

Start- &
Kommentar Ändra/
slutdatum
Följ upp

Svensson, Karin
Knutsson, Nilab Aziz,
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Sophia
Engström Lindh, Maj
Pettersson, Anette
Broman, Madeleine
Pedersén

Elisabeth
Tjärnén,
David
Åström,
Linda
Carlsen
Selvin,
Marina
Isgren,
Maria
Lidberg,
Sandra
Leontiou
Sjukfrånvaro

Ändra/ Följ upp

Operativt ansvarig
Enhetschef

Sjuktal Q1

Större
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

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

Januari: sjukfrånvaro
totalt jan: 9,02 % (9,44 %
2019)
Åldersindelat: <= 29 år: 6,99
% (8,72 % 2019)
30-49 år: 9,39 % (9,54 %
2019)
>=50 år: 9,45 % (9,63 %
2019)
Totalt jan 2020: 9,02 %
(9,44 % 2019)

Ökad sjukfrånvaro
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Februari: sjukfrånvaro totalt
feb: 9,40 % (10,26 %)
Åldersindelat <=29 år: 7,83
% (8,97 %)
30-49 år: 9,94 % (10,09 %)
>= 50 år: 8,98 % (9,96 %
Totalt jan-feb 2020: 9,22 %
(9,85 %)

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Beskrivning av åtgärd
Vi ser för första gången på
lång tid en ökning av
sjukfrånvaron i mars
månad. Denna beror
sannolikt på pågående
pandemi och på
uppmaningen till alla
medarbetare att stanna
hemma om de upplever
symtom.

2020-01-01
2020-03-31

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Mars: totalt mars: 13,69 %
(8,48 %)
Åldersindelat: <= 29 år: 9,57
% (8,04 %)
30-49 år: 14,98 % (10,07 %)
>=50 år: 14,12 % (9,96 %)
Vi ser för första gången på
lång tid en ökning av
sjukfrånvaron i mars
månad. Denna beror
sannolikt på pågående
pandemi och på
uppmaningen till alla
medarbetare att stanna
hemma om de upplever
symtom.
Sjuktal Q2

Sjuktal Q3

Större
avvikelser

Större
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

2020-07-01
2020-10-02

Sjukfrånvaron för kvartal
2 är fortsatt hög, vilket
sannolikt beror på
pågående pandemi. Den är
dock lägre än den var i
början av pandemin.
Sjukfrånvaro totalt april:
12,33 % (2019 7,91%) Maj:
11,84% (2019 6,54%)
Sjukfrånvaro juni: 7,14 %
(2019: 5,60 %).
Sjukfrånvaron för kvartal 3
är fortsatt hög, som en följd
av pandemin och gällande
rekommendationer.
Sjukfrånvaro juli (2019 i
parentes)
Förvaltning: 6,95 % (5,06 %)
Jan-juli
<= 29 år: 7,76 % (6,68 %)
30-49 år: 10,76 % (4,48 %)
>= 50 år: 10,54 % (4,55 %)
Totalt jan-juli: 10,08 % (5,06
%)

Ökad sjukfrånvaro
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Beskrivning av åtgärd
Sjukfrånvaron är även
kvartal två högre än förra
året även om den har
minskat jämfört med början
av pandemin.

2020-04-01
2020-06-30

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Sjukfrånvaro augusti
Förvaltning: 8,00 %
= 29 år: 7,98 % (7,22 %)
30-49 år: 10,26 % (7,90 %)
= 50 år: 10,37 % (7,30 %)
Totalt jan-aug: 9,84 % (7,55
%)
Sjukfrånvaro september
ännu ej sammanställd.
Sjuktal Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Administration

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

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

Att politiskt fattade
beslut verkställs och/
eller återrapporteras till
nämnden
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Hur dokumenteras
kontrollen?
i Stratsys

Verkställighet
uppföljning Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Verkställighet
uppföljning Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Verkställighet
uppföljning Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Verkställighet
uppföljning Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Tidsangivelser
uppföljning Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Tidsangivelser
uppföljning Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Tidsangivelser
uppföljning Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Tidsangivelser
uppföljning Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

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

Kontroll av tydliga
tidsangivelser för
verkställighet och
återrapportering
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Personuppgiftshantering

Att
personuppgiftsincidenter
sker

Att
personuppgifteincidenter
inte sker
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q1
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Av de avvikelser som
inkommit under första
kvartalet rör fyra stycken
Ansvarig för
utskrifter på fel skrivare, två uppföljning i Stratsys
stycken internpost som
Josefin Bäck
skickats till el person och
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Utskrift på fel skrivare
Beskrivning av åtgärd
verksamheten som skrivit
ut till fel skrivare har
lokaliserats och kontakt har

2020-01-01
2020-03-31

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys

Område

Process (rutin/
system)

Risk

Kontrollmoment

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Resultat Följ upp
av
kontroll

Uppföljning

Status

Start- &
Kommentar
slutdatum

Bäck

en rör mail som skickats
med personuppgifter.

Ändra/ Följ upp

Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

Beskrivning av åtgärd
Verksamheten som skrivit
ut till fel skrivare har
lokaliserats och kontakt har
tagits med berörd
enhetschef för att påminna
personal om att kolla upp
sina skrivarinställningar.
Mail har skickats ut till
berörda enhetschefer om
att kontakta sina
medarbetare angående den
felskickade internposten.
Kontakt har tagits med
berörd enhetschef som följt
upp incidenten där
personuppgifter skickats i
mail.

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q2
avvikelser

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q3
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

2020-07-01
2020-10-02

Brev har skickats med
internpost till fel person.
Kontakt har tagits med
ansvarig enhetschef för att
förtydliga vem personen är
som de skickat till.
Utskrift på fel skrivare.
Enhetschef har
uppmärksammat
medarbetare på att de
skriver ut på fel skrivare.

Fel adressuppgifter har
uppgetts för boende inom
vård- och omsorg till TAN,
vilket lett till att TAN
skickade ut boendes
inkomstuppgifter till fel
anhöriga. Alla berörda
parter har kontaktats och
underrättats. åtgärd:
anhöriga får
fortsättningsvis själva
meddela adressuppgifter till
TAN.

Personuppgiftsincident Ej
2020-10-01
uppföljning Q4
kontrollerad 2021-01-07

Åtgärd

tagits med berörd
enhetschef för att påminna
personal om att kolla upp
sina skrivarinställningar.
Mail har skickats ut till
berörda enhetschefer om
att kontakta sina
medarbetare angående den
felskickade internposten.
Kontakt har tagits med
berörd enhetschef som följt
upp incidenten där
personuppgifter skickats i
mail.

Personuppgiftsincident
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

Start- &
Kommentar Ändra/
slutdatum
Följ upp

Beskrivning av åtgärd
Brev har skickats med
internpost till fel person.
Kontakt har tagits med
ansvarig enhetschef för att
förtydliga vem personen är
som de skickat till.
Utskrift på fel skrivare.
Enhetschef har
uppmärksammat
medarbetare på att de
skriver ut på fel skrivare.

Josefin
Bäck

2020-04-01
2020-04-30

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

Utlämnande av
handling/uppgift med
eventuell tillhörande
besvärshänvisning

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

Att utlämnande av
begärda handlingar/
uppgifter sker
skyndsamt
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Hur dokumenteras
kontrollen?
I stratsys

Utlämnande av
handling/uppgift Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Utlämnande av
handling/uppgift Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Utlämnande av
handling/uppgift

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Registrering av
handling Q2

Mindre
avvikelser

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Registrering av allmänna
handlingar

Att handlingar inte
registreras enligt lag

Registrering av handling
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom
stickprov
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

2020-04-01
2020-07-03

I samband med inkommet
beslut från IVO upptäcks att
den första handlingen i
Ansvarig för
samma ärende inte
uppföljning i Stratsys
diarieförts.
Josefin Bäck
Inkommen skrivelse från
Operativt ansvarig
privatperson som ej
Nämndsekreterare
diarieförts i samband med
ankomst. Trolig anledning
att ordinarie personal inte
varit på plats pga semester.
Nämndsekreterare följer vid
upptäckten upp ärendet och
lokaliserar den saknade
handlingen som diarieförs i
efterhand.

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Registrering av
handling Q3

Mindre
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Registrering av
handling Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Dokumenthantering
och arkivering Q2

Mindre
avvikelser

Handlingar kommer
registrator tillhanda för
sent. Några handlingar har
personal inte haft
kännedom om att de ska
diarieföras. Alla handlingar
registrerade i
efterhand. Utbildning i
allmänna handlingar har
hållits för chefer. Ytterligare
utbildning kommer att
hållas för fler personal.

Ej diarieförd handling
Beskrivning av åtgärd
Nämndsekreterare följer vid
upptäckten upp ärendet och
lokaliserar den saknade
handlingen som diarieförs i
efterhand.

2020-04-01
2020-08-03

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Dokumenthantering/
arkivering

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

Att
dokumenthanteringsplan
är uppdaterad och följs.
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom
stickprov

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

2020-04-01
2020-07-03

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Dokumenthantering
och arkivering Q3

Mindre
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Dokumenthantering
och arkivering Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Narkotiska preparat
uppföljning Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Narkotiska preparat
uppföljning Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Narkotiska preparat
uppföljning Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Kommunens arkivenhet
håller på att se över format
för
dokumenthanteringsplaner.
Mall är framtagen och
gemensamt arbete kommer
att påbörjas i höst. Tills
dess följs den senast tagna
dokumenthanteringsplanen.

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Gemensam
dokumenthanteringsplan

2020-04-01
2020-12-31

Beskrivning av åtgärd
Kommunens arkivenhet
håller på att se över format
för
dokumenthanteringsplaner.
Mall är framtagen och
gemensamt arbete kommer
att påbörjas i höst. Tills
dess följs den senast tagna
dokumenthanteringsplanen.

Ny
informationshanteringsplan
ännu ej färdigställd. Arbete Ansvarig för
pågår.
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Verksamhetsspecifik Läkemedelshantering

Att narkotiska preparat i
akut- och buffertförråd
försvinner

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

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Ingen avvikelse

Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Räkning av läkemedel
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska
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2020-04-22
2020-04-22

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Område

Process (rutin/
system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat Följ upp
av
kontroll

Uppföljning

Status

Start- &
Kommentar
slutdatum

Ändra/ Följ upp

Åtgärd

Start- &
Kommentar Ändra/
slutdatum
Följ upp

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Operativt ansvarig
Sjuksköterska
Narkotiska preparat
uppföljning Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-08

Preparat hos brukare
uppföljning Q1

Större
avvikelser

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Att narkotiska preparat
hos brukare försvinner

Att räkna narkotiska
preparat hos brukare

2020-01-01
2020-04-03

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Preparat hos brukare
uppföljning Q2

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Preparat hos brukare
uppföljning Q3

Större
avvikelser

Större
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

2020-07-01
2020-10-02

Preparat hos brukare
uppföljning Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Lyftar uppföljning Q4
2020

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-08

Allvarlig avvikelse
Beskrivning av åtgärd
Patienten har fått ett
loggbart läkemedelskåp
och sjuksköterska lämnar
ut begränsat antal
läkemedel
Fattas narkotiska preparat,
nio st sömntabletter, hos
patient inom
korttidsvården. Upptäcks i
maj. Ingen naturlig
förklaring finns efter
utredning av HSL-chef och
sjuksköterska.
Polisanmälan görs.
Fortsatta kontroller av
narkotiska preparat.
Personlig assistans på
Söder i juni 2020. Fattas 8
st T.Imovane
(sömntabletter) hos patient
inom personlig assistans.
Utredning gjord av HSL-chef
som visar att personal ej
följt rutin. Åtgärd:
Förtydligande av lm. rutin
för sjuksköterskor och
personal

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Kontrollera lyftar enligt
plan

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

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Clary Starck

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Clary Starck
Operativt ansvarig
Hjälpmedelstekniker

Kontrollfrekvens?
Q4 (vartannat år) Senast
utförd 2018
Hur dokumenteras
kontrollen?
Dokumentation av
hjälpmedelstekniker
Ansvarig funktion?
Hjälpmedelstekniker
Registrera alla
kommunbosatta
flyktingar i
verksamhetens
mottagningssystem och
upprätta
introduktionsplan

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

Se över registreringar
och introduktionsplaner
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Madeleine
Pedersén

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Registrering,
Inga
introduktionsplaner Q1 avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Registrering
Inga
introduktionsplaner Q2 avvikelser

2020-04-01
2020-07-02

Registrering
Inga
introduktionsplaner Q3 avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Registrering
Ej
2020-10-01
introduktionsplaner Q4 kontrollerad 2021-01-07

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Registrera alla deltagare
i verksamhetssystemet
som påbörjar sin
arbetsträning på AMI

Att alla deltagare inte är
registrerade i
verksamhetssystemet.

Kontroll av registrering i
verksamhetssystem
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Madeleine
Pedersén

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-07-02

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 2

Ej
2020-07-01
kontrollerad 2021-01-07

Kontroll av bidrag Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Utbetalning av
försörjningsstöd

Att utbetalning inte
endast görs till
bidragsberättigad
person

Att bidrag går till
bidragsberättigad person
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Sandra
Leontiou

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q2

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q3

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Att utbetalning inte görs
till rätt person.

Att utbetalning görs till
rätt person
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Sandra
Leontiou

Kontroll av utbetalning
Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Kontroll av utbetalning
Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef
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Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou

2020-04-22
2020-04-22

Beskrivning av åtgärd
Patienten har fått ett
loggbart läkemedelskåp
och sjuksköterska lämnar
ut begränsat antal
läkemedel.
Åtgärd saknade preparat

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Josefin Bäck

Operativt ansvarig
Sjuksköterska
Besikta arbetstekniska
hjälpmedel

Preparat hos brukare i
hemtjänsten

Beskrivning av åtgärd
Polisanmälan görs.
Fortsatta kontroller av
narkotiska preparat.

2020-05-27
2020-06-30

Område

Process (rutin/
system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat Följ upp
av
kontroll

Uppföljning

Status

Start- &
Kommentar
slutdatum

Kontroll av utbetalning
Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Kontroll av utbetalning
Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Kontroll av hantering
av anmälningar Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03

Kontroll av hantering
av anmälningar Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Kontroll av hantering
av anmälningar Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Kontroll av hantering
av anmälningar Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q1

Ej
2020-01-01
kontrollerad 2020-04-03

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Uppföljning av
utredningar Q1

Mindre
avvikelser

Ändra/ Följ upp

Åtgärd

Start- &
Kommentar Ändra/
slutdatum
Följ upp

Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

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

Att anmälningarna inte
hanteras omedelbart

Att anmälningar
hanteras omedelbart
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Maria
Lidberg,
Sandra
Leontiou,
Tarja
Nordling
(borttagen)

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Att
förhandsbedömningar
inte sker inom två veckor

Att
förhandsbedömningar
skett inom två veckor
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Maria
Lidberg,
Sandra
Leontiou,
Tarja
Nordling
(borttagen)

Ordinarie enhetschef inte i
tjänst. Tf enhetschef
började 30 mars. Drygt 120
inkomna anmälningar per
månad. Inte möjligt att i
efterhand kontrollera ens
via stickprov om färdiga
inom 2 v

Förhandsbedömningar
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Beskrivning av åtgärd
Ordinarie enhetschef inte i
tjänst Ts enhetschef
började 30 mars. Drygt 120
inkomna anmälningar per
månad. Inte möjligt att i
efterhand kontrollera ens
via stickprov om färdiga
inom 2 v

2020-01-01
2020-03-31

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Tarja
Nordling
(borttagen)

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Utredningar barn och
unga

Att utredningar inte är
avslutade inom fyra
månader.

Att utredningar avslutats
efter fyra månader
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Maria
Lidberg

2020-01-01
2020-04-03

.
Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning av
utredningar Q2

Mindre
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Uppföljning av
utredningar Q3

Mindre
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef
En socialsekreterare har
sökt kontakt med klienten
vid några tillfällen två
månader efter att beslut har
fattats om att avsluta
utredningen.

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)

Beslut har inte beslutats av
rätt delegat gällande en
utredning om ansökan
omplacering samt ansökan
om ekonomisk ersättning
för familjeåterförening.
Beslut om att inleda
utredning utifrån anmälan
om våld har ej
dokumenterats 19 dagar
efter att anmälan inkom.
Informationen i anmälan
har hanterats i pågående
insats men utifrån lagen
skall utredning inledas
samma dag och det
beslutet har beslutats om
av sakkunnig
socialsekreterare men har
ej dokumenterats av
socialsekreterare.
Det inträffade har åtgärdats
Uppföljning av
utredningar Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07
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Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)

Utredningar ej avslutade
inom fyra månader
Beskrivning av åtgärd
3.Utredningar avslutade
inom 4 mån – a) utredning
28 dagar sen , hade kunnat
avslutas här då öppen i
avvaktan på dom, b)
utredning 11 dagar sen,
hade kunnat avslutas då
öppenvård beviljats och
hunnit avslutas på enskilds
begäran, c) utredning 5
månader sen. Familjen fått
insats som också hunnit
avslutas. Avslutet noggrant
gjort med
avslutningssamtal med
barn och med familjen
tillsammans med
öppenvården.

2020-01-01
2020-03-31

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Tarja
Nordling
(borttagen)

Område

Process (rutin/
system)

Risk

Kontrollmoment

Avvikelsehantering i
enlighet med
socialtjänstlagen (SoL)
och
patientsäkerhetslagen

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

Kontroll av
avvikelsehantering

Resultat Följ upp
av
kontroll

Uppföljning

Status

Start- &
Kommentar
slutdatum

Mindre
avvikelser

2020-01-01
2020-04-07

Ändra/ Följ upp

Operativt ansvarig
Enhetschef

Vad ska kontrolleras och
hur?
Att avvikelser hanteras
enligt rutin.
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Ansvarig
för
uppföljning
i Stratsys
Malin
Carlos,
Clary
Starck,
Maria
Johansson
Engdahl,
Helena
Blomberg,
Anneli
Kyngäs,
Elisabeth
Tjärnén,
Maj
Pettersson,
Anette
Broman,
Peter
Åstrand,
Minette
Svensson,
Karin
Knutsson,
Nilab Aziz,
David
Åström,
Linda
Carlsen
Selvin,
Marina
Isgren,
Maria
Lidberg,
Sandra
Leontiou,
Sophia
Engström
Lindh

Kontroll av
avvikelsehantering Q 1

Teamträffar har avbokats
några tillfällen.

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Malin Carlos, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Linda Carlsen Selvin,
Marina Isgren, Minette
Svensson, Karin
Resultat och analys tar upp Knutsson, Tarja
på områdesnivå inför varje Nordling (borttagen),
tertial rapport
Nilab Aziz, Maria
Lidberg, Sandra
Leontiou, Sophia
Engström Lindh, Maj
Pettersson, Anette
Broman, Peter Åstrand
Avvikelser utreds men inte
alltid inom tidsramen.
Avvikelser tas upp på ett
forum varje vecka för
analys och åtgärder
tillsammans med personal.

Operativt ansvarig
Enhetschef
Kontroll av
avvikelsehantering Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Kontroll av
avvikelsehantering Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02

Kontroll av
avvikelsehantering Q4

Ej
2020-10-01
kontrollerad 2021-01-07

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Malin Carlos, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Linda Carlsen Selvin,
Marina Isgren, Minette
Svensson, Karin
Knutsson, Tarja
Nordling (borttagen),
Nilab Aziz, Maria
Lidberg, Sandra
Leontiou, Sophia
Engström Lindh, Maj
Pettersson, Anette
Broman, Peter Åstrand
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Malin Carlos, Helena
Blomberg, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Anette Broman, Peter
Åstrand, Minette
Svensson, Karin
Knutsson, Nilab Aziz,
Linda Carlsen Selvin,
Marina Isgren, Maria
Lidberg, Sandra
Leontiou, Sophia
Engström Lindh, Maj
Pettersson
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig för
uppföljning i Stratsys
Malin Carlos, Helena
Blomberg, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Anette Broman, Peter
Åstrand, Minette
Svensson, Karin
Knutsson, Nilab Aziz,
Linda Carlsen Selvin,
Marina Isgren, Maria
Lidberg, Sandra
Leontiou, Sophia
Engström Lindh, Maj
Pettersson
Operativt ansvarig
Enhetschef
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Dnr:20/SAN/251

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2020
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 2020.

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 2020-10-07.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Dnr:20/SAN/273

Utvärdering av ledningsorganisation
Ärendebeskrivning

Information angående utvärdering av ledningsorganisation

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen

Ärendet

Under nästan två år har område vård och omsorgsboende prövat i projektform, en ny
ledningsorganisation på Kullängen. Mål och resultat är redovisade i en utvärdering.

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

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Projektägare: Områdeschef vård och omsorgsboende
Projektledare: Enhetschef
Projektperiod; 2019-01-01 - 2021-01-31
Datum: 2020-10-07

Utvärdering av
ledningsorganisation
Kullängen
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1 Bakgrund
Ett viktigt mål för våra politiker är att skapa en hög grad av trygghet för våra
boende. För att nå en hög känsla av trygghet för våra boende, behöver också
känslan av trygghet finnas hos våra medarbetare. Framgången till ett bra
medarbetarskap återfinns genom ett bra ledarskap. Många rapporter vittnar om
att det goda ledarskapet och medarbetarskapet, skapas när medarbetare och
ledare arbetar utifrån samma mål, som är kända i verksamheten.
Innan det fattades beslut om ledningsorganisationens struktur gjordes en
frågeställning till medarbetarna, där det framkom önskemål om att få vara mer
delaktiga samt en avsaknad av ett nära ledarskap.
Förslaget samverkades med fackliga representanter och en projektplan
upprättades. Beslut fattades att ledningsorganisationen ska vara på prov under en
tvåårs period. Arbetsledare anställs på projektanställning under två år.

1.1 Mål för ledningsorganisationen
Genom det nära ledarskapet skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare att
arbeta
 utifrån bibehållet oberoende för våra boende
 utifrån systematiskt kvalitets arbete och arbetsmiljöarbete
 kostnadseffektivt
Utifrån mål som togs fram för ledningsorganisationen skapades effektmål

1.2 Effektmål






Säkerställa att de boende får den omsorg, vård och rehabilitering som de
behöver.
De boende bemöts av en professionell personalgrupp med stor empati
och intresse för de boende och med ett individuellt anpassat arbetssätt
gentemot varje boende.
I delaktighet med medarbetarna skapa en positiv och gemensam målbild
för att driva verksamheten efter de mål som är uppsatta.
Projektet ska i sin slutrapport kunna påvisa konkreta insatser som höjt
kvaliteten i verksamheten, och medarbetarnas nöjdhet.

2 Uppstart
Januari 2019 startades den nya ledningsorganisationen med en enhetschef, tre
arbetsledare och en assistent på 50 %. Arbetsledarna fördelades i verksamheten
utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. Antalet medarbetare per
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arbetsledare är 20-25. Ett av de första uppdragen som arbetsledarna fick var att
lära känna medarbetarna, genom enskilda samtal.
Konsekvenserna som framkom på grund av den före detta ledningsorganisationen
syntes i den kartläggning som utfördes vid uppstarten. Av kartläggningen
framkom det brister bland annat i upprättande av genomförandeplan,
verksamhetsmålen var inte kända för medarbetarna, vilket resulterade i att
uppgifter som exempelvis att erbjuda aktiviteter för de boende inte blev utförda.
Det uppmärksammades även att det fanns både synliga och osynliga konflikter i
grupperna och mellan medarbetare. Medarbetarna hade även svårt att arbeta
mellan enheterna. Framför allt fanns det ett misstroende för ledningen på alla
nivåer i kommunen.

3 Hur har förbättringsarbetet drivits
Tidigare ledningsorganisation har bidragit till konsekvenser som har berört både
boende och medarbetare. Förbättringsområden som har varit prioriterade
redovisas nedan.


Verksamhetsmål

Vid första arbetsplatsträffen i januari 2019 synliggjordes verksamhetsmålen för
medarbetarna. Det skapades strukturer och rutiner för att nå verksamhetsmålen.
Kontinuerliga uppföljningar, återkoppling av resultat samt förbättringsåtgärder
har tagits fram tillsammans med medarbetarna.


Genomförandeplan

Syftet med genomförandeplaner är att tydliggöra för medarbetarna den boendes
önskan om när och hur insats ska genomföras och säkerställa att rätt omvårdnad
utförs. Genomförandeplaner upprättas idag tillsammans med den boende. För att
nå uppsatt mål om 100 % genomförandeplaner som är skrivna utifrån individens
behov, har förbättringsarbetet utförts av arbetsledare och
dokumentationsombud. Ombuden har utbildat på individ och gruppnivå. De har
genomfört dokumentationsmöten i syfte att lära över enheterna.


Trivsel och arbetsglädje

För att skapa trivsel och arbetsglädje för medarbetarna genomfördes en
planeringsdag hösten 2019. Fokus var att skapa en väl fungerande grupp av varje
enhet. Att skapa en Vi känsla och gemenskap. Under planeringsdagen togs ” guld
ord” och spelregler fram av medarbetarna. Dessa togs fram utifrån kommunens
värdeord Glädje, Driv och Öppenhet.
Avvikelser följs upp dagligen för att snabbt åtgärda brister. Dessa dagliga forum
skapar delaktighet för medarbetare samt att beslut tas nära den boende. Den
dagliga reflektionen bidrar till ständiga förbättringar samt att olika åsikter mellan
medarbetare inte blommar upp till konflikter.
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Flexibiliteten har ökat för att arbeta även på andra enheter. Detta bidrar till
lärande samt kostnadseffektivitet.


Aktiviteter och utevistelse

För att skapa trivsel och meningsfull vardag för boende har arbetsledare skapat en
aktivitetsgrupp. Arbetsgruppen har tillsammans tagit fram ett årshjul för
kommande, lite större, aktiviteter. Arbetsledarna har gått igenom
uppdragsbeskrivningen för aktivitetsombuden. Det har utförts uppföljningar,
utvärderingar och återkopplingar av resultaten.

4 Vad har uppnåtts
Den enkät som skickades ut under augusti visar att medarbetare har större
kännedom om verksamhetsmål samt känner ökad delaktighet och engagemang.
Tillsammans arbetar vi för att skapa trygghet och inflytande för boende.
Viktigt mål var att skapa en trivsam arbetsmiljö och positivitet bland
medarbetarna. Detta har uppnåtts genom att vara lyssnande, ge ansvar,
coachning och feedback.
Det nära ledarskapet har lett till att eventuella uppkomna konflikter och
missförstånd har minskat.
Under flera år har Kullängen haft svårigheter att nå budget i balans. Genom denna
ledningsstruktur uppmärksammas behov i verksamheten snabbare då
arbetsledarna har hög närvaro på enheterna. Arbete sker tillsammans med
medarbetarna och resurser fördelas efter behov. Detta har genererat budget i
balans.

Page 62 of 96

Datum

Sida

2020-10-07

6(7)

5 Analys och resultat
Styrkor

Svagheter

Gemensamt synsätt med en chef

Acceptans för arbetsledare från
medarbetare när ledare inte är chef

Uppnått: genom att styra utifrån
mandat hela verksamheten genom
arbetsledare
Coachande ledarskap utifrån närhet
Uppnått: Flera bättre resultat ex,
brukarundersökningen genom daglig
coaching

Arbetsledare har fått acceptans
Enhetschef ensam i sin roll i stor
verksamhet
Ja det finns en avsaknad av nära
kollegor med samma mandat.

Mindre skörhet om någon skulle sluta
Fler personer i ledande ställning. Har
märkts särskilt på sommaren
Ger bättre förutsättningar för Ec att
arbeta med utveckling
Skapas mer tid då arbetsledare arbetar
nära enheterna
Lättare att få ihop budget med en
större enhet.
En större budget samt ser en helhet
Möjligheter

Hot

Skapa lärande organisation utifrån nära Konkurrens mellan medarbetare och
ledarskap
arbetsledare
visas genom förbättrade resultat

Blev ej aktuellt

Karriär för omvårdnadspersonal med
ledarskap
Inte uppnåtts i dagsläget

Svagheter som har framkommit under projekttiden: Medarbetarna har en saknad
av chefen, men under projekttiden har detta blivit bättre. Trots tydligt uppdrag
mellan chef och arbetsledare finns det gränser som behöver förtydligas utifrån
mandat.
Styrkor som har framkommit under projekttiden: flera personer i ledningen med
olika kompetenser, kompletterar varandra. Snabbare återkoppling till enheterna.
Större delaktighet för medarbetare i de vardagliga besluten. Medarbetare blir mer
sedd i det dagliga arbetet. Ökar attraktiviteten att arbeta som enhetschef.
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6 Diskussion
För att nå verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö krävs det, förtroende
mellan omvårdnadspersonal och ledning. . I uppdraget som enhetschef har det
varit prioriterat område att styra arbetsledarna i rätt riktning för att skapa
förtroende och tillit hos medarbetarna.
Det har genomförts ledningsmöten, syftet med dessa möten är att skapa
gemensam bild om verksamheten och kommande utvecklingsområden.
Tydligt arbetssätt för arbetsledarna med täta uppföljningar har lett till framgång
för Kullängen.
Den främsta kritiken mot verksamheter som haft höga smittotal på särskilda
boenden har varit brist på ledarskap och brist på kontinuitet bland personal.
Coachning och uppföljning chefer och ledare har varit de bästa verktygen för att
följa de basala riktlinjerna.
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Dnr:20/SAN/279

Redovisning av brukarundersökning
Ärendebeskrivning

Redovisning av Så tycker äldre om äldreomsorgen på vård och omsorgsboende år 2020

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen

Ärendet

Totalt i Sverige svarade 39,8 % på årets enkät inom särskilt boende. I Hallsberg svarade 36 personer,
vilket är 34 % av de tillfrågade. År 2019 svarade i Hallsberg 52 personer, vilket är 45,6 %.
De flesta av enkäterna till våra äldre på särskilt boende är besvarade av närstående. Mätningen är
utförd under mitten av mars till slutet av maj, det vill säga mitt under Corona pandemin, vilket säkert
är den största orsaken till det låga deltagandet.
På grund av det låga deltagandet har resultatet en låg reliabilitet och kommer därför inte att
redovisas i siffror. De högsta parametrarna är för bemötande, lätt att få kontakt, känner förtroende
och trygghet samt är nöjda med sitt boende. Det lägsta parametrarna är besväras inte av ensamhet,
träffa läkare, hur de ska framföra synpunkter och klagomål, aktiviteter samt information vid
förändringar.
Området har utifrån resultat 2019 tagit fram förbättringar inom några av områden:
Synpunkter och klagomål; verksamheten informerar boende och närstående vid inflyttning samt att
alla klagomål som inkommer via telefon dokumenteras.
Aktiviteter; det finns aktivitetsombud på varje boende som anordnar aktiviteter som ska utgå från de
boendes önskemål samt genomförandeplanerna. Verksamheten har startat upp boenderåd med
syfte att skapa delaktighet för boende, ex att kunna vara med och påverka sin miljö. Resultat av att
aktiviteter erbjuds varje dag följs upp som egenkontroll varje månad, resultat för september månad
var 73 %.
Vid intresse gå via länken https://webreport.indikator.org/ Användarnamn BU_2020 lösenord Kf5Zey

Social och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 3 2020
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

För kvartal 3, 2020 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg tretton beslut att rapportera
till IVO som ej verkställts inom tre månader.
Elva av besluten avser LSS 9 § 4. och insats av kontaktperson eller ledsagarservice. Besluten har inte
verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). Två av dessa beslut har
tidigare varit verkställda men där uppdragstagarna nu avsagt sig uppdraget.
Två av besluten avser 4 kap 1 § SoL och insats av ledsagare respektive kontaktperson. Besluten har
inte verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). Ett av dessa beslut
har tidigare varit verkställt men där uppdragstagaren nu avsagt sig uppdraget.

☐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

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef
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Statistik individ- och familjeomsorgen september 2020
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen september 2020. Statistiken visar för vuxna antal insatser
om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan), anmälningar samt
ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat ansökningar, anmälningar,
inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen september 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Statistik IFO jan-sept 2020
Statistik IFO mars-dec 2019
Statistik IFO jan-feb 2019
Statistik IFO 2017-2018
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2020
Vuxna

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

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

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

218
43
17
6

222
22
16
8

215
28
13
7

224
29
22
4

201
30
16
3

201
42
11
2

213
35
12
2

212
24
13
10

224
28
26
8

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

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

8
116
37
63
0

16
111
32
72
0

6
129
27
80
0

5
97
22
79
0

4
89
21
84
0

15
109
22
41
0

10
77
18
35
5

7
96
36
15
0

15
91
27
5
0

86
915
242
474
5

61
15
18
9

48
20
18
9

60
21
24
8

50
12
10
7

41
28
4
4

72
18
5
2

49
8
11
0

57
13
13
0

13

16

16

18

12

12

9

13

37
26
15
0
2
11

475
161
118
39
2
120

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

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

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

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

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

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

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

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

5
1
1
0
12
0
0
0
0
0
22
1
4
28
0
17

81
53
15
0
64
0
0
0
12
7
189
31
119
191
0
153

Page 71 of 96

Okt

Nov

Dec

S:a
1930
281
146
50

Okt

Nov

Dec

S:a

2019
Vuxna

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

Jan

Feb

149
47
23
6

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

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

Mars April

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

175
32
23
7

177
37
11
8

173
31
3
3

169
30
6
1

171
33
22
8

175
40
9
7

182
50
15
6

201
35
16
4

1735
363
149
53

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

9
115
47
73
0

19
81
31
69
0

9
103
23
117
0

7
72
22
114
1

3
84
28
71
1

6
72
29
60
0

9
95
33
51
0

15
108
39
47
0

9
96
38
57
0

97
923
330
738
2

47
12
14
7
35

35
11
18
4
13

46
14
23
9
11

40
5
14
6
7

53
6
8
0
17

29
11
9
8
15

37
22
18
2
16

53
27
14
1
13

39
27
8
2
20

379
135
126
39
147

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

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

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

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

9

5

3

1

5

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

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

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

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

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

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

163
28
21
3

Mars April
11
97
40
79
0
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Ansökn

2019
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mänad.

Nov
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(ej

ek. biständ)

'

6

(ej

ek. biständ)

3

April

2

7

6
10

Mars
17
104

9
7

14

Inledda utredningar

Avslutade utredningar

41

73
27
32
49

64
33

Anmälningar

med 90 dgr

7

3

32
62

61

10

1

0

5

52
19
23
65

5

21

13
42
25
62
1

7

Mai

10

29
23
25
20

7

31

28
28
24

34
37
24

Mai

24
24

April

1

Mars

1

24
86

Feb

Feb

utredn.tid

59

69
26
33
89
5

7

Antal utredningar

‘

6
63
38
16
84

5

5
31

11

April

Mars

Feb
69
22
22
99
0

Mai

7

2

9

7

3

3
7
8

7

16
6
7
21

30
29
26

7

Side

37
32
20
56

11

Juni

23
26
23
30
4
5
3

Juni

'

1

55
25
37
55

5

Juli

3
4

6

12

10

24
25

Juli

27
97
0

12

61

2

72
25
37
98
0

Juli

10

10

6

12

23
26
25

Juli

7

]

skäl

Juni

5

7

6

23
24

15
18

Mail Juni

10

31

27

29
25
15
4

31

April

21

25
25
35

[

Mars

Feb

Jan

]

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Vuxna

2017

Jan
33
26
26
9
8
6
8

91

Antal utredningar

utredn.tid

Jan
5
55
25
33

4
5

3

Försenade omprövningar/överväganden

med 90 dgr

Avslutade utredningar

Inledda utredningar

Anmälningar

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

36
39
37
10

(nyansökan)

Jan

ek. biständ

Vuxna

CBS! Antalet justeras mänadsvis pä grund av verksamhetstekniska

Ansökningar

2018

Sheet1

39

41

75
35

3
75
30
23
37

Sept

Aug
5

4

11

35
27
29
8

31

Sept

2

76

5

37
36
32
28
4
3

Aug

50
18
28
76
2
13

Sept
4
85
28

7

3

Aug

13
15
7

Sept
26
22

8
9

!

3

29
27
16
14
4

Aug
"

38

18

47

91

10

Okt

11

20
10
8

21

30
25

Okt

1

14
83
39
19
55

Okt

7

30
24
10
10
9
9

Okt
[

*

76
40
17
30

7

Nov

4

10
8

37
39
20
15

Nov

3

41

2
89
24
4

Nov

5
6
5

9

33
14

31

Nov

och mäste ses som en fingervisning frän mänad

.

till

88
28
25
40

3

Dec

12
3
2
2

11

30
36

Dec?

3

37

9
97
36
2

Dec

8
3

5

23
19
10
14

Dec

mänad.

84
903
419
307
574

S:a

360
360
274
208
84
70
57

S:a

77
852
324
258
929
24

S:a

320
318
265
170
65
79
73

S:a

Hemtjänst utan föregående behovsprövning
12
19/SAN/196

Page 75 of 96

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/196

Hemtjänst utan föregående behovsprövning
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen lade den 19 juni 2019 fram en utredning i ärendet om
hemtjänst utan föregående behovsprövning. ”Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
återremittera ärendet till dess det går att utläsa resultat av införandet av hemtjänst utan föregående
behovsprövning i andra kommuner. Ärendet återremitteras till oktober 2020.”

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att
ärendet skjuts upp ytterligare ett år för att kunna få ett bättre underlag för beslut om ärendet.

Ärendet

Regeringen föreslår att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda äldre hemtjänst utan föregående
behovsprövning. Erbjudandet ska istället grunda sig i kommunens riktlinjer. Som motivet till förslaget
nämns att många äldre upplever brister i delaktighet och maktlöshet i mötet med äldreomsorgen.
Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2018.
I den omvärldsbevakning som gjorts kan inte några slutsatser dras då det dels är få som har infört det
och de som har gjort det inte har haft det så länge. Dels är det svårt att ytterliga kunna utreda frågan
för Hallsbergs del då mycket fokus och arbete har varit på att hantera Corona pandemin. Förutom
detta har vi sett att en del äldre dragit sig för att få hjälp av hemtjänsten då de varit rädda för smitta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortfarande inte tillräckligt med
underlag för att kunna göra en bedömning gällande ett införande av hemtjänst utan föregående
behovsprövning. Varför förvaltningen kommer att föreslå att ärendet skjuts upp ytterligare ett år för
att kunna göra en utredning utifrån ett större underlag.

☐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

Maria Johansson Engdal

Anette Dybeck

Förvaltningschef

Områdeschef IFO

Områdeschef Hemtjänst

Bilagor
Skrivelse till nämnd om hemtjänst utan föregående behovsprövning
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Sida

UTLÅTANDE

1(3)

Datum

2020-10-06
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hemtjänst utan föregående behovsprövning
Bakgrund
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen lade den 19 juni 2019 fram en utredning
i ärendet om hemtjänst utan föregående behovsprövning. ”Social och

arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till dess det
går att utläsa resultat av införandet av hemtjänst utan föregående
behovsprövning i andra kommuner. Ärendet återremitteras till oktober
2020.”
Förvaltningen lämnade förslag om att inte införa insatsen i Hallsberg. I den
tidigare utredningen beskrevs de konsekvenser för förvaltningen som man då
kunde se och som fortfarande är aktuella.
I den omvärldsbevakning som gjorts kan inte några slutsatser dras då det dels är
få som har infört det och de som har gjort det inte har haft det så länge. Dels är
det svårt att ytterliga kunna utreda frågan för Hallsbergs del då mycket fokus och
arbete har varit på att hantera Corona pandemin. Förutom detta har vi sett att en
del äldre dragit sig för att få hjälp av hemtjänsten då de varit rädda för smitta.
Förvaltningen önskar utifrån detta att beslutet skjuts upp ytterligare ett år för att
kunna få ett bättre underlag.
Nedan beskrivs dels Riksdagens beslut och dels den omvärldsbevakning som
gjorts.

Riksdagens beslut
Regeringen föreslår att kommunerna ska få möjlighet att erbjuda äldre hemtjänst
utan föregående behovsprövning. Erbjudandet ska istället grunda sig i
kommunens riktlinjer. Som motivet till förslaget nämns att många äldre upplever
brister i delaktighet och maktlöshet i mötet med äldreomsorgen. Här hänvisas bl a
till en studie från Stockholms Läns Äldrecentrum.

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 6-8

socialforvaltning@hallsberg.se
0582-68
Page
7750
of00
96

Fax

0582-68 50 62

Organisationsnr

212000-1926

Datum

2020-10-06

Riksdagen har 2018-05-23 fattat beslutet att1:
”Socialnämnden ska kunna erbjuda hemtjänst till äldre personer utan att först
göra en prövning av vilka behov en person har av hemtjänst. Syftet med
ändringen är att ge kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av
äldreomsorgen på ett enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det möjligheten för
äldre personer att själva vara med och bestämma".
Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2018.
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre
personer. Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har
informerats om2:
1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av
insatserna,
2. på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
3. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1§.
Kommunen ska alltid följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens
riktlinjer, insatsernas kvalitet enligt 3 kap. 3§ och värdegrunden i 5 kap. 4§.

Omvärldsbevakning
De konsekvenser som ovan beskrivits har utretts vidare och ytterligare
omvärldsbevakning har gjorts för att undersöka vad andra kommuner som har
infört hemtjänst utan föregående behovsprövning har sett för konsekvenser.
Kontakt har tagits med 17 kommuner, med cirka 15 000 – 16 000 invånare,
gällande om de har infört hemtjänst utan föregående behovsprövning eller inte
samt vad de sett för positiva och negativa konsekvenser av ett införande. Av dessa
kommuner har 7 svarat.
Av dessa kommuner har 5 inte infört hemtjänst utan föregående behovsprövning.
Anledningen till detta beskrevs av en kommun vara att de inväntar ett
verksamhetssystem där de kan hantera denna typ av handläggning. En annan
kommun beskriver att anledningen är bland annat beroende på sammanhanget
med resursfördelningen men även på grund av rättssäkerhetens betydelse liksom
likställighetsprincipen. En kommun hade inte fört denna fråga på tal ännu men ser
det som en framtida möjlighet. En kommun uppgav att de inte infört hemtjänst
utan föregående behovsprövning men sedan längre tillbaka har haft ”förenklad
biståndshandläggning” avseende matdistribution samt larm. De utgår då från att
om personen uppfyller vissa kriterier, exempelvis en viss ålder, så kan personen få
ett beslut om insatsen direkt vid samtalet med handläggare. Denna kommun
införde även föregående år IBIC och har i uppdrag att arbeta förebyggande,
kommunen anser därför att de i varje ärende behöver göra en mer omfattande

1
2

Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018
4kap. 2a§ socialtjänstlagen (2001:453)
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Sida

2(3)

Datum

2020-10-06

utredning för att personen ska få rätt insatser. Utifrån detta ser kommunen en
risk med att genomföra en utredning på enbart kriterier då risken finns att viktig
information kring livsområden inte utreds. Ytterligare en kommun som inte valt
att införa hemtjänst utan föregående behovsprövning uppgav att anledningen var
att de ännu inte utrett frågan tillräckligt för att se vilka positiva effekter detta
skulle generera.
Av dessa kommuner har 2 kommuner infört hemtjänst utan föregående
behovsprövning. En kommun har infört förenklad handläggning för personer över
65 år. Personerna kan ansöka om insats i form av städning, tvätt, inköp, egenvård
i form av ögondroppar, enklare smörjning och stödstrumpor, enklare hushålls
samt trygghetslarm. Kommunen uppger att de inte har utvärderat arbetssättet
ännu då det nyligen har infört hemtjänst utan föregående behovsprövning. En
annan kommun som har infört hemtjänst utan föregående behovsprövning
uppger att de har upprättat kriterier som ska vara uppfyllda för att en förenklad
biståndshandläggning ska vara aktuell, dessa är att personen som söker ska ha
fyllt 75 år samt att ansökan gäller hemtjänst i form av vissa serviceinsatser
(städning, tvätt inköp, promenad och trygghetslarm) med högst åtta
timmar/månad. De positiva konsekvenser som kommunen har sett genom detta
införande är en snabb handläggning då det oftast inte behövs hembesök eller
inhämta information från andra professioner samt att de beviljade insatserna är
utbytbara och kan kombineras utifrån den enskildes önskemål inom ramen för
biståndsbeslutet. Kommunen uppger att de inte sett några negativa konsekvenser
med införandet av hemtjänst utan föregående behovsprövning.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fortfarande inte
tillräckligt med underlag för att kunna göra en bedömning gällande ett införande
av hemtjänst utan föregående behovsprövning. Varför förvaltningen kommer att
föreslå att ärendet skjuts upp ytterligare ett år för att kunna göra en utredning
utifrån ett större underlag.

Maria Johansson Engdal
Områdeschef IFO

Anette Dybeck
Områdeschef Hemtjänst
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Sammanträdestider social- och
arbetsmarknadsnämnden 2021
15
20/SAN/274
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/274

Sammanträdestider social- och arbetsmarknadsnämnden 2021
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider 2021

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godta föreslagna sammanträdestider för 2021

Ärendet

Förslag till sammanträdestider för social- och arbetsmarknadsnämnden, nämndens individutskott
samt tider för verksamhetsbesök.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Bilagor
Sammanträdestider SAN 2021
Sammanträdestider IU 2021
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Datum

2020-09-30
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sammanträdestider SAN 2021
Sista dag för
inlämning BU
Kl 12:00

Kallelse går ut till
SANBU

SANBU
08:30 – 11:30

Kallelse går ut till
SAN

SAN
13:00 – 17:00

27 januari

29 januari

3 februari

12 februari

17 februari

3 mars

5 mars

10 mars
VHT-besök em

19 mars

24 mars

7 april

9 april

14 april

23 april

28 april

5 maj

7 maj

12 maj
VHT- besök em

21 maj

26 maj

2 juni

4 juni

9 juni

18 juni

23 juni

1 september

3 september

8 september
VHT-besök em

17 september

22 september

29 september

1 oktober

6 oktober

15 oktober

20 oktober

3 november

5 november

10 november
VHT-besök em

19 november

24 november

1 december

3 december

8 december

17 december

22 december

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 6-8

socialforvaltning@hallsberg.se
0582-68
Page
8250
of00
96

Fax

0582-68 50 62

Organisationsnr

212000-1926

Utskick till
IU
IU
kl. 13:30
7/1
27/1
3/3
7/4
5/5
2/6
23/6
4/8
1/9
29/9
3/11
1/12

13/1
3/2
9/3 OBS tisdag
14/4
11/5 OBS tisdag
9/6
30/6
11/8
7/9 OBS tisdag
6/10
9/11 OBS tisdag
8/12

Utskick innebär att alla handlingar ska vara inlämnade senast kl. 10.00 denna dag.
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Förändringar av kommunens delegation enligt
alkohollagen (2010:1622).
16
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Tjänsteskrivelse
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Sida 1 av 2

Dnr:19/SAN/401

Förändringar av kommunens delegation enligt alkohollagen
(2010:1622).
Ärendebeskrivning

Utökad delegation till tjänsteman enligt alkohollagen (2010:1022).

Förslag till beslut

Social-och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att
delegera beslut som innebär meddelande av tillstånd avseende stadigvarande serveringstillstånd
enligt alkohollagens 8 kap. 2 § till tjänsteman.

Ärendet

Sedan 1996 har kommunerna fattat beslut enligt alkohollagen, alkohollag (1994:1738), avseende
serveringstillstånd. Före 1996 beslutade Länsstyrelsen i dessa ärenden (Lag (1977:293) om handel
med drycker (LHD). Under en övergångsperiod beslutade kommunerna i serveringsärenden men
länsstyrelsens yttrande skulle alltid begäras in.
Serveringsärenden i Sydnärkekommunerna har från 1996 handlagts av Hallsbergs kommun enligt
avtal med de andra kommunerna, Askersund, Kumla, Laxå. Lekebergs kommun kom med i
samarbetet 2004.
Kommunerna har en lång erfarenhet av handläggning och beslut enligt alkohollagen, och i Sydnärke
har kommunerna haft en långtgående delegation i dessa ärenden.
För att effektivisera handläggningen och korta ned handläggningstiden ytterligare kan delegationen
utökas till att också gälla stadigvarande serveringstillstånd (året runt).
Ett beslut om att meddela stadigvarande serveringstillstånd föregås av en omfattande utredning.(se
bilaga)
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd får inte bifallas utan att Polismyndighetens yttrande
har inhämtats(8 kap. 11§ alkohollagen). Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att
han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i
övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de
krav som ställs upp i denna lag(8 kap.12§ alkohollagen).
Beslut i ärenden som avser varning eller återkallelse enligt 9 kap. 18 och 19 §§ alkohollagen bör ligga
kvar hos nämnden.
Beslut om stadigvarande tillstånd enligt tobakslagen, där handläggningen mycket liknar
handläggningen enligt alkohollagen, har delegerats till tjänsteman i alla Sydnärkekommunerna.
En utökad delegation skulle korta ned handläggningstiden för den som söker tillstånd med ungefär 3
veckor. Den praktiska utredningstiden kommer naturligt vara densamma men den som söker ett
stadigvarande serveringstillstånd kommer, om utredningen så visar, att få sitt serveringstillstånd
snabbare.
En utökad delegation medför också en större kontroll av när beslut kommer att kunna meddelas
sökanden eftersom handläggande tjänsteman även fattar beslut i ärendet.
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Dnr:19/SAN/401

Alla beslut som kommunen fattar enligt alkohollagen, av tjänsteman och av nämnd eller
motsvarande, meddelas Länsstyrelsen för deras tillsyn och kontroll av handläggningen, så kallad
löpande granskning.
Nämnderna å sin sida har färre ärenden att sätta sig in i och att fatta beslut om.
På grund av vissa ärendens omfattning och innehåll kan handläggande tjänsteperson komma att
överlåta ett delegerat ärende till nämnden för beslut.

I tjänsten

Patrik Ehrenström Germer
Alkohol- och tobakshandläggare

Page 86 of 96

Page 87 of 96

Förändringar av kommunens taxa för tillsyn
enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter.
17
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2020-09-02
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Dnr:19/SAN/199

Förändringar av kommunens taxa för tillsyn enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter.
Ärendebeskrivning

Differentiering av tillsynen och tillsynsavgiften enligt tobakslagen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social-och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen förändring av tillsynen
och tillsynsavgiften för de butiker som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år så att
tillsyn endast görs vart annat år.
- att tillsynsavgiften på 5 000 kr tas ut de år kommunen gör tillsyn.

Ärendet

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag att gälla med tillståndskrav för att sälja tobak, lag
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen omfattar också bestämmelser om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och andra produkter som till
användningssättet motsvarar rökning men inte innehåller tobak.
Kommunerna i Sydnärke har under 2019 beslutat om riktlinjer och taxor för ansökan om tillstånd och
för tillsynen som respektive kommun bedriver enligt tobakslagen.
Avgifterna som kommunerna tar ut ska täcka personalkostnader och OH-kostnader och följa
självkostnadsprincipen i kommunallagen. Avgifterna ska täcka alla kostnader i kommunernas arbete
med tobakslagen.
Tillsynsavgiften ska täcka kostnaderna för kommunernas tillsyn. Förberedelsetid, resor, tillsyn på
plats (yttre tillsyn), efterarbete efter avslutad tillsyn. Avgiften ska också täcka den inre tillsyn där
kommunen regelbundet kontrollerar tillståndshavarnas ekonomiska skötsel samt kostnader för
registerhållning och statistik.
Avgifterna har beräknats efter en timavgift på 1 000 kr. (baserad på miljöförvaltningens timavgift
1095kr)
Yttre tillsyn i butik med kontroll av efterlevnaden vad gäller märkning av tobaksvaror, information,
kontrollköp m.m. Totalt ca 2,5 tim/per objekt.
Inre tillsyn med remisser till andra myndigheter och kontroll av ekonomisk vandel, kontroll och
genomgång av butikens egenkontrollprogram, kommunicering av uppgifter. Totalt ca 1,0 tim/objekt.
Administration av löpande tillstånd samt statistik och eventuella åtgärder samt länssamarbete. Totalt
ca 1,5 tim/objekt.
Sammantaget blir det ca 5 tillsynstimmar/objekt och år med en avgift på 5 000 kr/år.
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Avgifterna är desamma för stora butiker som för små varför avgiften är mer kännbar för de mindre
butikerna. För att mildra effekten av avgifterna för de minsta butikerna bör tillsynen kunna utföras
vartannat år i de mindre butikerna som omsätter mindre än 50 000 kr i tobaksprodukter per år.
Kommunen tar endast ut tillsynsavgiften de år man gör tillsyn i butiken vilket medför att också
avgiften debiteras vartannat år.
Kommunen ska fortsatt sköta tillsynen av tobaksförsäljningen enligt lagstiftarens intentioner. Dock är
den butik som har en låg omsättning heller inte i så stort behov av tillsyn som en butik som har hög
omsättning av tobaksprodukter, varför kommunen torde kunna minska tillsynen i dessa butiker utan
att risken ökar för att barn och unga lider skada.

Patrik Ehrenström Germer
Alkohol- och tobakshandläggare
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Dnr:20/SAN/272

2020/SAN141

Utredning i serveringsärende enligt 8 kap.2§ alkohollagen
Ärendebeskrivning

Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa drycker samt spritdrycker enligt 8
kap. 2 § alkohollagen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att meddela Robert Topalian med enskild firma serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
- att serveringstiderna bestäms till kl. 11:00 till kl. 01:00 alla dagar inomhus.
- att serveringstiderna utomhus bestäms till kl. 11:00 till kl. 24:00 fredag och lördag och till kl. 11:00
till kl. 22:00 söndag till torsdag.

Ärendet

Robert Topalian har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och andra jästa
drycker samt spritdrycker på serveringsstället The Cedars i Hallsberg. Sökanden ämnar bedriva
restaurang i lokalerna där tidigare café och lunchrestaurang varit inrymd.
Kommunen har utrett lokalernas lämplighet och personlig lämplighet hos sökanden och bedömer att
tillstånd kan meddelas enligt ansökan med begränsningar i serveringstiden utomhus.
Barnkonsekvensanalys: Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas
inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Patrik Ehrenström Germer
Alkoholhandläggare
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Hallsberg Kommun
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Handläggare:
Patrik Ehrenström Germer

2020-10-07

Utredning avseende ansökan om serveringstillstånd
enligt 8 kap.2§ alkohollagen för servering till allmänheten
året runt. Dnr: 2020/SAN141
Sökanden:
Robert Topalian
Bryggargatan 5
694 31 Hallsberg
Serveringsställe:
The Cedars
V storgatan 7b
694 30 Hallsberg
Sökt omfattning:
Spritdrycker, starköl, vin och annan jäst alkoholdryck för servering till
allmänheten året runt inomhus och utomhus.
Sökt serveringstid:
Kl.11.00-01.00 alla dagar.
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Ärendet
Robert Topalian har inkommit med ansökan om serveringstillstånd för servering av
alkoholdrycker till allmänheten året runt på serveringsstället The Cedars med adress
V storgatan 7b i Hallsberg. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har inte bedrivits i
lokalerna tidigare. Tidigare har ett café med lunchservering drivits i lokalerna under många år.
Prövning av personlig lämplighet och lokalernas lämplighet har gjorts i sedvanlig ordning.
Personlig lämplighet
En ansökan får enligt alkohollagens 8 kap 12§ inte beviljas av kommunen innan sökanden
genomgått kunskapsprov för alkohollagen enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
FoHMFS 2014:7 med godkänt resultat.
Robert Topalian har genomgått kunskapsprov med godkänt resultat den 6 oktober 2020 och
erhållit kunskapsintyg. Kommunen bedömer därmed att sökanden innehar de kunskaper som
krävs för att bedriva verksamheten i enlighet med alkohollagen.
Kommunen ska vid sin prövning av sökandens kunskaper i alkohollagen använda prov
framtagna av Folkhälsoinstitutet. Sökanden ges möjlighet till 2 omprov. Kunskapsfrågorna i
provet är uppdelade på fyra delar; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser
om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Prov som omfattar serveringstillstånd för
servering till allmänheten består av 60 frågor. Provtiden är 90 minuter. För godkänt resultat
krävs 75% rätta svar i var del av provet.
Kommunen inhämtar uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten inför beslutet
samt använder sig av kreditupplysningstjänster hos SYNA. Sökanden förekommer inte hos
Kronofogdemyndigheten och har heller inga betalningsanmärkningar. Sökanden är registrerad
för moms och som arbetsgivare och innehar F-skatt. Sökanden har inga skulder till
skattekontot.
Kommunen har inhämtat Polismyndighetens synpunkter inför beslutet. Polismyndigheten har
inte haft något att erinra mot ansökan utöver serveringstiden. Sökanden förekommer inte i
Polisens register med brott som påverkar kommunens bedömning av den personliga
lämpligheten. Polisen anser att öppettiderna för uteserveringen ska anpassas så att närboende
inte störs och har föreslagit sluttid till kl. 22.00 vardagar och något senare fredag och lördag.

2
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Prövning av lokalernas lämplighet
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten medges endast om serveringsstället har
ett kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd
mat.( 8 kap.15§ alkohollagen)
Gäster ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter kl 23.00 får matutbudet
begränsas till ett fåtal enklare rätter. Sambandet mellan matförtäring och alkoholservering har
länge varit ett krav i svensk alkoholpolitik. Syftet är att dryckeshanteringen inte ska utvecklas
till en självständig företeelse. I tidigare lagstiftning (Lagen om handel med drycker, LHD)
fanns krav på omsättning av mat. Något sådant krav finns inte i nuvarande lagstiftning. Dock
finns alltså kravet på att lagad mat ska finnas att tillgå under hela serveringstiden fram till
stängning.
Vid besök i lokalerna har bedömning av köket gjorts och menyn kontrollerats samt
personalens möjlighet att ha tillsyn över lokalerna. Menyn kommer bestå av förrätter,
huvudrätter och efterrätter. Menyn bedöms vara tillräcklig och uppfyller matkravet i
alkohollagen. En grundläggande förutsättning för restaurangverksamhet är att verksamheten
registrerats för livsmedelshantering hos kommunens miljökontor. Yttrande har begärts från
Miljökontoret. Registrering har gjorts och Miljökontoret har inte haft något att erinra mot
ansökan.
Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Om det finns en bar ska den endast ta i anspråk en mindre del av
serveringsställets totala yta och vara belägen i anslutning till matsal.(8 kap.15§ alkohollagen)
I ansökan har angivits 40 sittplatser.
Lokaler som används för servering till allmänheten ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt (8 kap.16§ alkohollagen)
Nerikes Brandkår har i yttrande inte haft något att erinra mot ansökan efter komplettering med
utrymningsskyltar i lokalen.
Prövning av finansiering
Ingen finansiering har prövats då hyresavtal föreligger.

3

Page 95 of 96

Bedömning
Med hänvisning till uppgifterna ovan bedömer kommunens alkoholhandläggare att tillstånd
kan meddelas enligt ansökan med begränsning av serveringstiden utomhus. Sökanden bedöms
sköta sina skatter och avgifter då några sådana anmärkningar inte finns. Sökanden
förekommer heller inte i Kronofogdemyndighetens register med skulder.
Polismyndigheten har i sitt yttrande uttryckt att det finns risk att närboende kommer störas av
en 01-tid på uteserveringen och förespråkat en tidigare stängning för serveringen utomhus.
Kommunen bedömer att serveringstiden utomhus ska vara kl.11.00-22.00 söndag till torsdag
och kl.11.00-24.00 fredagar och lördagar. Serveringstiden inomhus ska vara kl.11.00-01.00
alla dagar.
Miljökontoret och Nerikes Brandkår har yttrat sig i ärendet och har inte haft något att erinra
mot ansökan.

I tjänsten

Patrik Ehrenström Germer,
Kommunens alkoholhandläggare
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