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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 47 Sammanträdets inledning
§ 48 Information om slutrapport Seniorkraft Hallsbergs kommun
§ 49 Tertialrapport för år 2022.
§ 50 Personuppgiftsansvar
§ 51 Riktlinje för utdrag ur belastningsregister
§ 52 Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1, 2022 samt helår 2021
§ 53 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2022
§ 54 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 55 Information från förvaltningschef/verksamhetschef
§ 56 Information från AMI
§ 57 Meddelanden för kännedom
§ 58 Redovisning av delegeringsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 47
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 48- Information om slutrapport Seniorkraft Hallsbergs kommun
Ärendebeskrivning
Seniorkraft bygger på att kommun, vårdcentral och civilsamhälle tillsammans bidrar med 
sina respektive resurser och kompletterar varandra i arbetet med att främja ett hälsosamt 
åldrande i kommunen. Tanken är att Seniorkraft som en hälsofrämjande insats kan 
möjliggöra en förlängning av den tredje åldern. Muntlig information om projektet i 
Hallsbergs kommun.

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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Information om slutrapport Seniorkraft 
Hallsbergs kommun

§ 48
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 49 - Tertialrapport för år 2022. 
(22/SAN/111)

Ärendebeskrivning 
Syftet med tertialrapporten är att den ska bidra till att förbättra nämndens styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi.
Förvaltningen beräknar en budget i balans. Äldreomsorgen har tilldelats 2 mkr i lägre 
budgetram för att verkställa effektiviseringskravet, och dessa medel återfinns budgeterade 
som reserv inom förvaltningsgemensamt. Totalt prognostiserar förvaltningen dock inget 
överskott, då det i dagsläget krävs fler köp av externa platser inom funktionshinderområdet 
än budgeterat.
Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att även i år nyttja 
ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

 Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
tertialrapporten för 2022.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna tertialrapporten för 2022.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna tertialrapporten för 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2022
 Tertialrapport 2022

Expedieras till  
Förvaltningsledning.
Paragrafen är justerad
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Tertialrapport för år 2022.
§ 49

22/SAN/111
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/111 

Tertialrapport för år 2022.

Ärendebeskrivning 
Syftet med tertialrapporten är att den ska bidra till att förbättra nämndens styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi.

Förvaltningen beräknar en budget i balans. Äldreomsorgen har tilldelats 2 mkr i lägre 
budgetram för att verkställa effektiviseringskravet, och dessa medel återfinns budgeterade 
som reserv inom förvaltningsgemensamt. Totalt prognostiserar förvaltningen dock inget 
överskott, då det i dagsläget krävs fler köp av externa platser inom funktionshinderområdet 
än budgeterat.
Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att även i år nyttja 
ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om tertialrapporten muntligt.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna tertialrapporten för 2022.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor

Tertialrapport 2022.
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Tertialrapport 2022
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2022 2022-05-12 2(24)

Innehållsförteckning

1 Väsentliga händelser........................................................................................ 3

2 God ekonomisk hushållning.............................................................................. 9

2.1 HÅLLBAR KOMMUN.......................................................................................... 9

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE....................................................................................... 13

2.3 ALLAS INFLYTANDE.......................................................................................... 14
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3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd...................................... 21

3.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd.......................... 22

4 Åtgärder för budget i balans........................................................................... 24
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Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2022 2022-05-12 3(24)

1 Väsentliga händelser
Äldreomsorg
Äldreomsorgen har tagit fram ett tydligt uppdrag som ska utgå från brukarens 
behov och vara vägledning för äldreomsorgens fyra inriktningar. Syftet är att 
förtydliga varje enhets uppdrag, processer och rutiner utifrån förvaltningens 
kvalitetsledningssystem. Uppdraget ska också leda till att förtydliga roller och 
kompetenser, som sedan ska beskrivas i äldreomsorgens kompetensplan. Uppdrag 
och roller ska följas upp på gruppnivå genom resultatanalyser samt på individnivå 
utifrån lönesamtal med tydliga kriterier. Utifrån verksamhetens arbete med att 
förtydliga roller har enheten för förebyggande arbete (EFA) tillsammans med HR 
påbörjat en översyn av yrkeskategorier för enheten.
Ett antal projektplaner är tidigare framtagna för att bedriva förbättringsarbete 
kopplat till mål. För att förtydliga syftet med planerna har ledningsgruppen 
beslutat att de ska benämnas förbättringsplaner i stället för projektplaner. De ska 
innehålla bakgrund, syfte och mål med ett antal aktiviteter och vara kopplade mot 
äldreomsorgens uppdrag. Utifrån förbättringsplanen tas en åtgärdsplan fram som 
beskriver vad, när och vem som är ansvarig samt anger tydliga prioriteringar. 
Styrsystem för kvalitetsledningssystemet är beslutat av politiken och det fortsatta 
arbetet pågår för att skapa kvalitetsledningssystemet.

Bemannings- och planeringsenheten
För att kvalitetssäkra och effektivisera äldreomsorgens bemanning utifrån heltid 
som norm, ny lag för konvertering samt schemastrukturer, har enheten 
projektanställt en biträdande enhetschef som börjar efter sommaren. Den 
biträdande enhetschefen ska ha personalansvar för äldreomsorgens vikarier samt 
rekrytera timvikarier efter behov. Projektet med helgscheman med syfte att ta bort 
delade turer som genomförts inom hemtjänst Väster, är avslutat och rapporten ska 
vara färdig innan juni. I februari hade enheten hjälp av en konsult för att göra en 
grundlig genomgång av verksamhetssystemet TimeCare och TimeCare pool. 
Enheten utökades med vård- och omsorgs digitaliseringssamordnare där tanken är 
att samla de interna stödfunktionerna i samma enhet.

Enheten för förebyggande arbete (EFA)
Beslut har fattats att hälso- och sjukvården kommer att organiseras under EFA, 
med en chef för dagcentraler, dagverksamheter, demensvårdsutvecklare, 
anhörigkonsulent, samordnare, arbetsterapeuter och en chef för sjuksköterskor. 
Syftet med att organisera hälso- och sjukvården under EFA, är att förtydliga det 
förebyggande arbetet. EFA har också i uppdrag att vara verksamhetens motor för 
det förebyggande arbetet genom det multiprofessionella teamet för att 
kvalitetssäkra vården samt genom personcentrerad vård, skapa självständighet för 
den enskilde.

Hemtjänst
I början av året togs beslutet att dela upp hemtjänstenheterna i mindre enheter, för 
att stärka det coachande ledarskapet, öka samverkan mellan de olika 
yrkeskategorierna samt öka kvaliteten. Beslut om hur områdena ska delas in för 
centrala Hallsberg ska tas innan sommaren. En översyn av hemtjänstens uppdrag, 
roller och ekonomistyrning pågår, för möta framtidens utmaningar. Två chefer är 
rekryterade och börjar i augusti.
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Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2022 2022-05-12 4(24)

Korttidsenheten
På korttidsenheten har teamet bestående av sjuksköterska, enhetschef, biträdande 
enhetschef samt arbetsterapeut påbörjat en förbättringsåtgärd för att skapa ett 
effektivare samarbete. Syftet är att tydliggöra roller och ansvarsområde;

Vård- och omsorgsboende
En rutin håller på att tas fram av AMI för att skapa bättre samarbete runt 
serviceassistenter. Syftet är att minska försörjningsstödet, integrera personer i 
arbetslivet och öka tryggheten för våra äldre, speciellt riktat just nu till vård- och 
omsorgsboende.
En behovsanalys av framtidens boendeformer är påbörjad utifrån 
äldreomsorgsplanen 2016–2030. Utifrån befolkningsprognos 2035 har 
förvaltningen tagit fram en prognos som anger behovet av antal vård- och 
omsorgslägenheter fram till 2035.
Planerad organisation på Blomsterängen påbörjades i början av året. Det betyder 
att personal och chefer kommer att vara inarbetade med varandra och nya 
arbetssätt vid inflyttning.

Personalutveckling
Det råder stora utmaningar inför sommaren. Antal sökande samt kompetens hos 
de som söker är betydligt lägre än förra året. Åtgärder som differentierade roller 
ses över. Andelen medarbetare som arbetar heltid uppgår vid uppföljning i mars 
till ca 71%. Totalt har äldreomsorgen 310 tillsvidareanställda undersköterskor och 
vårdbiträden. Av dessa arbetar 220 personer heltid. Hemtjänsten har en större 
andel heltidsarbetande än vård- och omsorgsboendena. Äldreomsorgen följer 
statistiken två gånger per år, bättre analyser behövs för att förstå varför det finns 
en skillnad mellan verksamheterna.
Hemtjänst Väster har ingått i ett projekt under 12 veckor. Projektet har inneburit 
att personal inte arbetat delade turer och en personal har haft en anställning med 
arbete enbart på helger med 30/veckan som heltidsmått.

Systematiskt kvalitetsarbete
Tre gånger per år följer äldreomsorgen upp mål och egenkontroller genom att 
analysera resultat utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Målet är att minska 
antalet vårdskador (trycksår, frakturer, infektioner mm) eftersom vi vet att äldre 
personer är sämre rustade att klara av dessa skador. Det finns ett antal 
kvalitetsregister som ger äldreomsorgen ett stöd att följa detta på individ- och 
enhetsnivå, exempelvis Senior alert. Alla enheter använder Senior alert med olika 
resultat och utifrån olika rutiner. Utifrån punktprevalensmätning (PPM) i mars 
hade äldreomsorgen 7 trycksår. Det råder ingen skillnad i antal personer med 
trycksår mellan hemtjänsten och vård- och omsorgsboende. En sjuksköterska är 
under utbildning inom ämnet och kommer att stärka vården för att minska antal 
trycksår. Att kunna upptäcka rodnader och veta orsaker till att trycksår 
uppkommer är en viktig kompetens. Utifrån PPM i mars månad hade 
äldreomsorgen haft 8 frakturer. Här finns det en större del frakturer inom 
hemtjänsten. Alla enheter får bra resultat på stickprovet för hygien.

Avvikelser (egenkontroll)
De flesta avvikelser gäller fall och läkemedel. Det sker också ett antal avvikelser 
gällande avvikande träningar. Det beror på avsaknad av uppföljning, otydliga 
ordinationer, brister i kommunikation mellan teammedlemmar. Att det saknas 
kompetens för att utföra ordinationer, tidsbrist och prioriteringar är andra 

Page 13 of 72



Datum Sida
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orsaker. Träning är viktigt för att behålla självständighet. Orsakerna bör utredas 
mer under året för att kunna ta fram åtgärder.
För att höja patientsäkerheten inom äldreomsorgen har en handlingsplan arbetats 
fram av förvaltningschef, verksamhetschefer och medicinsk ansvarig sjuksköterska 
utifrån en metod framtagen av SKR, Sveriges kommuner och regioner. För att 
uppnå en hög patientsäkerhet behövs en god säkerhetskultur som innebär att 
samtlig personal har koll på eventuella risker och jobbar aktivt för att förebygga 
dem. Det finns flera metoder att mäta säkerhetskulturen inom verksamheter. Ett 
verktyg heter "gröna korset" och används exempelvis inom industrin och inom den 
slutna hälso- och sjukvården. Äldreomsorgen har beslutat att testa verktyget på 
korttidsenheten, Sköllergården och Norra hemtjänstgruppen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Äldreomsorgen följer det systematiska arbetsmiljöarbetet genom äldreomsorgens 
rutin och årsplanering. Inför varje arbetsplatsträff ska det finnas en tydlig agenda 
för att följa upp enheten, det kan vara genom dialog eller skyddsrond. Årsplanering 
ska tas fram i början på varje år i samverkan med den fackliga organisationen. I 
verksamhetens ledningsgrupp följs arbetsmiljöarbetet upp flera gånger per år. En 
lag-lista för arbetsmiljö har tagits fram under våren.
Sjuktalen för äldreomsorgen ligger runt 13% för första tertialen. Orsaken är till 
stor del Covid-19, men det finns också andra faktorer som påverkar.
Verksamhet äldreomsorg har samverkan med berörda fackliga organisationer en 
gång per månad, där information om projektplaner ges samt information om 
byggnationen av Blomsterängen.

Individ- och familjeomsorgen, IFO
Under första tertialen 2022 har barn- och familjeenheten sett en ökning gällande 
det totala antalet anmälningar i jämförelse med samma period under 2021. 
Avseende anmälningar gällande våld mot barn ses även här en ökning. Ärenden 
där barn har utsatts för våld eller bevittnat våld leder alltid till en utredning. 
Gällande ansökningar om stödinsatser ses en minskning av antal ansökningar.
IFO har i samarbete med andra kommuner i Sydnärke arbetat fram formen för 
digital orosanmälan. E-tjänsten är ännu inte i gång i Hallsbergs kommun.
Genom vakansavdrag har en omorganisation genomförts på IFO 2022 vilket har 
inneburit en utökning med en sakkunnig socialsekreterare och en 
socialsekreterare på barn- och familjeenheten. Även på vuxenenheten har 
tjänsterna utökats med en biståndshandläggare. Den delade tjänsten som 
sakkunnig socialsekreterare och missbrukshandläggare kommer att ändras till två 
heltidstjänster. Även sakkunnigtjänsten på biståndsenheten renodlas till en 
heltidstjänst. Denna organisationsförändring ger ett nära ledarskap samt 
arbetstyngdslättnad och mer stöd för cheferna. 
Familjeteamet erbjuder föräldrautbildningar både via Teams och på plats. Detta 
har inneburit att även personer som bor längre bort från tätorten kan gå 
utbildningar och enheten kan nå fler kommuninvånare genom detta. 
Familjeteamet har utökats med 0,75 medarbetare från 2022 och kan arbeta mer 
intensivt på hemmaplan för att till exempel förhindra placeringar av barn.
Vid slutet av år 2021 beslutade styrgruppen för projektet Skolnärvaro, att utöka 
projektets räckvidd så att även Långängsskolan skulle ingå under 2022. Projektet 
kommer fortsätta till årsskiftet 2023.
Under första kvartalet 2022 har inget ensamkommande barn tagits emot.
Den totala utbetalningen av ekonomiskt bistånd på vuxenenheten för perioden 
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januari-april år 2022 har minskat betydande i jämförelse med samma period 
föregående år. Även antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat.

Vuxenenheten och AMI deltar i två olika projekt varav ett är ett ESF-projekt. Med i 
projekten är bland annat Activa, andra kommuner i länet och Region Örebro län. 
Båda projekten syftar till att fler individer ska komma ut i egen försörjning.

Antal institutionsplaceringar enligt Socialtjänstlagen för personer med 
missbruksproblematik var fyra under de fyra första månaderna år 2022, vilket är 
samma antal som föregående år. Under de fyra första månaderna år 2022 var två 
placerade på SiS-institution enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) 
pågående. IFO arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom att aktivt arbeta 
förebyggande och ha ett tätt samarbete med Öppenvården Stegen samt barn- och 
familjeenheten.

Individ- och familjeomsorgen har under pandemin träffat alla individer som haft 
behov av fysiskt möte och skyddsbedömningar har genomförts kontinuerligt. 
Verksamheten har säkerställt att barnkonventionen följs och att barnen får komma 
till tals. Arbetsmarknaden har under våren 2022 sett ljusare ut än vad den gjorde 
vid samma period 2021, vilket har lett till att fler personer har kunnat nå egen 
försörjning.

Verksamheten för funktionshinder, VFF

Gruppbostäder
Årets första månader har varit ekonomiskt ansträngda på våra gruppbostäder. 
Starten på året har varit utmanade på grund av att både brukare och personal hade 
Covid-19. Det har resulterat i mycket övertid samt en utarbetad personal. 
Påfrestningen har varit stor.
För övrigt så ser vi ljust på verksamheten då vi har kommit långt i arbetet med att 
våra brukare ska ha självständiga liv utifrån varje persons önskemål.
På en av våra gruppbostäder uppstod ett stort glapp i den ordinarie 
personalgruppen då ett antal personal slutade tvärt under hösten/vintern och det 
tog till mars/april innan den nyrekryterade personalen började.
Arbetet med arbetsmodellen löpande uppdateringar av genomförandeplanerna, 
SMART mål och brukarkollegium fortlöper mycket väl.
På ett av våra boenden har man husmöten minst två ggr/år. De boende är med och 
bestämmer vad de vill göra gemensamt gällande aktiviteter och vad man vill äta. 
Boendet Nytorgsgatan 74, är idag ett serviceboende med många unga boende som 
har stort behov av delaktighet i samhället och flera intressen och aktiviteter.
Till följd av det stora vård- och omsorgsbehov som boende på en av våra 
gruppbostäder har, är personalstyrkan på boendet utökad med 0,5 årsarbetare.

Daglig verksamhet
Inom daglig verksamhet är omorganisationen för personal och brukare på Träffen 
och Sörängen klar. Träffens personal har fått tre nya medarbetare. Medarbetarnas 
fokus har handlat om den nya organisationen, deltagare som ska skolas in, 
uppdaterande av genomförandeplaner och strukturmappar. Stödpedagogen har 
lagt stort arbete på den kommunikativa miljön för att förbereda deltagare på flytt.
Resursgruppen som har sin verksamhet på Sköllergården, har under våren utökats 
med två deltagare.
Inom daglig verksamhet har flertalet medarbetare haft Covid-19.
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Socialpsykiatrin
Nytt för i år är att boendepedagogen inte längre ingår i ett av teamen. Hen har inte 
längre några fasta brukare utan en mer övergripande funktion där hen vid behov 
går in och arbetar operativt i de ärenden där boendestödjarna efterfrågar det. 
Boendepedagogen är också den som tillsammans med utsedda boendestödjare 
startar upp varje nytt ärende. På så sätt kommer boendepedagogens översyn av 
samtliga ärenden vara bra.

Personlig assistans
Flera assistenter har varit sjuka i Covid-19. Inom personlig assistans, där 
kommunen utför assistansen, har en brukare flyttat till en annan kommun och en 
ny brukare tillkommit.
Fokus har legat på att skapa goda förutsättningar för den nya arbetsgruppen. 
Skriva genomförandeplan samt upprätta nya rutiner. Fokus för resterande 
arbetsgrupper är fortsatt att bygga stabilitet och struktur. Under varje 
arbetsplatsträff lyfter vi rutiner och om något behöver uppdateras. Personlig 
assistans med privat utförare, har färre brukare under årets första fyra månader 
jämfört med samma period 2021.
Verksamhetsstödjaren har fått en ny tjänst och assistansen kommer därför att 
behöva rekrytera en ny verksamhetsstödjare vilket troligtvis sker under 
sommaren 2022. Rollen som verksamhetsstödjare har visat sig vara positiv för 
assistansen.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI

Under årets första månader har enheten rekryterat och anställt flera nya 
medarbetare. Rekryteringen har gått bra och två arbetskonsulenter och två 
arbetsledare har anställts. Även verksamhetschef har rekryterats då tjänsten har 
varit vakant en längre tid. Enheten har haft en tillförordnad chef vid årets start. 
Sedan mars månad när de flesta nya medarbetarna varit på plats har enheten 
börjat utöka verksamheten och samverkat internt och externt för att utveckla och 
skapa fler arbetstillfällen för deltagare. Enheten har lyckats utökat antal 
arbetstillfällen men behöver fler deltagare från vuxenenheten för att bidra till att 
fler människor kommer i sysselsättning och genom det minska behovet av 
försörjningsstöd.

Arbetsmarknadsenheten har i dagsläget 90 deltagare inskrivna. Deltagarna 
kommer till AMI på uppdrag från försörjningsstöd/vuxenenheten, 
Arbetsförmedlingen och LSS. Deltagarna har olika typer av 
arbetsmarknadspolitiska insatser/åtgärder för att nå snabbaste vägen till egen 
försörjning. I dagsläget har vi legoverksamhet med lättare paketering och 
montering, pallreparation, växthus/odling, utearbete med till exempel 
gräsklippning, mindre flyttningar, biltvätt, praktik inom förvaltningar eller 
arbetsplatser främst i Hallsbergs kommun. Flera deltagare har haft stöd i form av 
extratjänster främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens vård- och 
omsorg. Extratjänst var tidigare en anställningsform för dem som var nyanlända 
till Sverige eller hade varit arbetssökande en längre tid. Dessa anställningar 
upphör under 2022 och AMI har därför sökt fortsättning med nystartsjobb för de 
deltagare som kommit på uppdrag från vuxenenheten. Syftet med detta är att 
nystartsjobb ger möjlighet till fortsatt anställning under ett års tid och är samtidigt 
a-kassagrundande. Det ger en möjlighet för deltagaren att öka sina möjligheter att 
bli anställningsbar genom mer erfarenheter och kunskaper inom arbetsområdet 
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alternativt söka ersättning via a-kassan. Det ger även längre tid för dem som 
behöver utveckla det svenska språket, vilket ofta är en förutsättning för vidare 
anställning.

Integrationsenheten som finns inom AMI har sedan slutet av 2021 erbjudit 
föräldrar som är nya i Sverige föräldrautbildning i Föräldraskap i Sverige (FÖS). 
Föräldraskap i Sverige är ett manualbaserat program som används i många 
kommuner i Sverige. I Hallsbergs kommun finns ett samarbete för kursledare 
mellan IFO, AMI, Bildningsförvaltningen och studieförbundet Bilda. 
Integrationsenheten har även en integrationspedagog som är projektanställd som 
arbetar nära skolan och nära idrottsföreningar i kommunen för att barn med 
utländsk bakgrund lättare ska få en anknytning till föreningsliv och idrott, vilket är 
förebyggande för bättre hälsa och bättre integration. Verksamhetschef har även 
noga bevakat och samverkat gällande flyktingsituationen kopplat till 
massflyktsdirektivet och flyktingar från Ukraina.

Utifrån uppdrag om satsning på feriearbete för ungdomar i Hallsbergs kommun så 
håller enheten på och sammanställer och fördelar ungdomarnas platser men det 
saknas ännu några platser. Enheten samarbetar främst med andra förvaltningar i 
kommunen gällande ferieplatserna. Totalt har 240 ungdomar ansökt om 
feriearbete för 2022.
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2 God ekonomisk hushållning

2.1 HÅLLBAR KOMMUN

Äldreomsorg 

De flesta av nämndens mål mäts genom Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning. På grund av pandemi utfördes inte undersökningen för år 
2021. Brukarundersökningen har under många år haft ett lågt deltagande, framför 
allt vård och omsorgsboende. För att försöka höja deltagandet i år, har alla 
verksamheter skickat ut påminnelser både via brev och sociala medier.

Svarsfrekvensen för vård och omsorgsboende år 2022: Hallsbergs kommun 
38,61% och hela Sverige: 42,60%

Hemtjänsten år 2022: Hallsbergs kommun 60,15% och hela Sverige: 57,10%

Enligt brukarundersökningen år 2020, uppnåddes målet för bemötande. Övriga 
mål, trygghet, delaktighet mm uppfylldes nästan.

IFO

Det stöd som individ- och familjeomsorgen erbjuder både den enskilde samt 
familjer i form av exempelvis insats genom Öppenvården Stegen, Familjeteamet, 
ekonomiskt bistånd och insatser från biståndshandläggarna bidrar till en ökad 
livskvalité för den enskilde samt övriga familjemedlemmar.

Det är alltid en målsättning att de kommuninvånare som erhåller stöd skall 
utvecklas gynnsamt. Enheterna behöver arbeta mer aktivt och tydliggöra för 
klienten att de kan och ska vara mer delaktiga i utformningen av insatsen. Även om 
enheterna ibland arbetar med tvingande åtgärder så är merparten av insatserna 
frivilliga där klienten ska ha stort inflytande och det kan öka känslan av trygghet.

VFF

För att nå målet gällande trygghet pågår ett flertal aktiviteter.

Varje medarbetare får vid medarbetarsamtal redovisa hur man arbetar för att 
uppfylla målen i verksamhetsplanen. Medarbetarna deltar aktivt på 
brukarkollegium. Syftet är att skapa en trygg insats för brukaren.

Smartmålsarbetet har på några enheter avtagit lite och behöver reaktiveras. Detta 
görs i samråd och i samtal med personal på arbetsplatsträffar och under ledning av 
stödpedagog. Under året ska teamträffar startas upp på de gruppbostäder som 
ännu inte har det, i samverkan med kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och 
enhetens arbetsledare/stödpedagog.

Värdegrund diskuteras i gemensamma möten med deltagarna inom daglig 
verksamhet

Inom Socialpsykiatrin arbetar boendestödjarna i team kring varje brukare, det 
skapar kontinuitet och trygghet.

Enhetschef, boendepedagog och boendestödjare arbetar för att öka samverkan 
med IFO, Regionen och allmänheten i syfte att öka kunskapen om socialpsykiatrin 
och för att skapa trygghet för brukare.
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AMI

Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetar aktivt med insatser för att stärka 
individer och förbereda dem för arbete eller studier. Enheten erbjuder 
arbetsträning- och praktikplatser inom kommunens förvaltningar men även 
externa placeringar på företag. Vi verkar för en hållbar kommun där varje enskild 
individ får de bästa förutsättningarna för att lyckas och utvecklas.
 Nämndmål Indikator Kommentar

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

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

Arbetet ska bedrivas 
förebyggande och med fokus 
på individens självständighet 
så långt det är möjligt 
Kontinuitet är nära 
sammanflätad med den 
upplevda tryggheten hos 
individen. Det handlar om att 
få kontroll över sin vardag 
genom delaktighet och 
inflytande över när och hur 
omsorgen ska utföras. Öka 
välfärdsteknologin: Ta fram en 
strategisk plan utifrån behov 
och omvärldsbevakning
Detta mäts i brukarenkät 
under hösten 2022. I det 
dagliga arbetet arbetar alla 
anställda med en målsättning 
att deltagarna känner sig 
trygga med insatserna.

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.

Det förebyggande arbetet ska 
stärkas genom att antalet 
besökare/deltagare i social- 
och 
arbetsmarknadsförvaltningens 
öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot 
föregående år.

Erbjuda samvaro och 
efterfrågade aktiviteter på 
dagcentraler, dagverksamheter 
och Vård- och omsorgsboende.
Det förebyggande arbetet ska 
stärkas genom att antalet 
besökare/deltagare i dem 
öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot 
föregående år.

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

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

Enheter som serverar mat ska 
erbjuda varierad kost som 
serveras på ett aptitligt sätt 
samt erbjuda matglädje i en 
bra måltidsmiljö och anpassa 
måltiderna och 
måltidssituationerna utifrån 
individens behov. Matsvinnet 
ska minska med 8 % från 
baslinjen. Matsvinn mäts under 
vecka 17-18

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

Äldreomsorg

Kontinuitet är nära sammanflätad med den upplevda tryggheten hos 
omsorgstagare. Det handlar om att få kontroll över sin vardag genom delaktighet 
och inflytande över när och hur omsorgen ska utföras. För omsorgstagare med 
komplexa vård- och omsorgsbehov eller demenssjukdomar är kontinuitet och 
individuellt anpassade insatser särskilt viktiga. Kontinuitet kan handla om att 
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samma personer utför omsorgen, personalkontinuitet, eller att den utförs på 
liknande sätt, omsorgskontinuitet. Tidskontinuitet, att omsorgen utförs på 
överenskommen tid, är en annan aspekt av kontinuitet. Verksamheten ska utifrån 
genomförandeplanen säkerhetsställa kunskapen för vad kontinuitet betyder för 
våra brukare/boende.

Enheten som planerar ut insatserna för brukarna kommer att följa upp kontinuitet 
kontinuerligt i form av hur många personal en brukare träffar under en 14 dagars 
period inom hemtjänsten. Vid mätning under vecka 5-6 var kontinuiteten ca 20 
personer, vilket i jämförelse med andra liknade kommunen är något högt. Inom en 
hemtjänstenhet och en enhet inom VoBo har plan för differentiering av roller tagits 
fram, vilket nu ska testas, som en del i att förbättra kontinuiteten. I år blir det 
också krav på en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten och från och med nästa år 
ökar kravet att denna person ska vara undersköterska.

Verksamheten saknar en strategi för välfärdsteknologi, därav också en process för 
att utifrån individens och organisationens behov koppla självständighet och 
effektivitet med teknologi. Förbättringar drivs utifrån det personliga 
engagemanget och får då inte önskad effekt.

En strategi och process håller på att framtas. Inom EFA har en äldrekonsulent 
anställts som ska driva bland annat surfcafé. En tanke finns att under sommaren 
anställa feriearbetare som kan lära våra äldre hur de hanterar olika tekniker ex 
Ipads.

IFO

Alla insatser följs upp regelbundet med den/de personer insatsen berör och det 
bidrar till större delaktighet för klienten/brukaren.

Barn- och familjeenheten och vuxenenheten fastslår, vidmakthåller och 
implementerar ett professionellt bemötande, vilket har medfört en bättre allians 
med klienter/brukare. Detta har även bidragit till en större delaktighet. Alla 
utredningar har en utredningsplan där frågeställningar skall leda till mer effektiva 
och tydliga utredningar både för klienter och socialsekreterare. I vårdplan och 
genomförandeplan har klienterna möjlighet till inflytande över den beviljade 
insatsen. Målet med insatsen mäts vid uppföljning av insatserna och Familjeteamet 
använder självskattningsformulär vid uppföljning av insatser. Kvalité på utförda 
arbetsuppgifter mäts regelbundet genom internkontroll och alla ärenden följs 
kontinuerligt upp genom ärendegenomgångar, vecko- och månadsuppföljningar.

Genom att erbjuda alla medarbetare kompetenshöjande utbildning inom sitt 
verksamhetsområde vid behov kan IFO utföra ett bra rättssäkert arbete.

Öppenvården Stegens 12-stegsbehandling samt andra insatsers resultat följs upp 
regelbundet. Resultatet används för att utveckla kommunens 
öppenvårdsverksamhet till att bli ännu bättre. På detta sätt säkerställer individ- 
och familjeomsorgen att öppenvårdsverksamheten bidrar till trygghet för 
kommunens invånare.

AMI

I det dagliga arbetet arbetar alla anställda med en målsättning att deltagarna 
känner sig trygga med insatserna på AMI.
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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.

Äldreomsorg

Erbjuda samvaro och efterfrågade aktiviteter på dagcentraler, dagverksamheter 
och vård- och omsorgsboende. Enligt egenkontroll som mäts varje månad, når 
verksamheterna 75 %. Orsaken till ett något lägre resultat var pandemin, speciellt 
under februari månad. Resultatet har ökat inom alla enheter för mars månad. Inom 
alla vård- och omsorgsboenden har brukarna boenderåd, där olika saker 
diskuteras.

IFO

Familjeteamet erbjuder kommuninvånarna tidiga insatser i form av öppet intag, 
vilket innebär att personer utan kontakt med socialsekreterare kan få stöd och 
hjälp i sin föräldraroll.

Enhetens målsättning är att undvika placeringar av barn och unga och att arbeta i 
så stor utsträckning som möjligt på hemmaplan. Under år 2021 kunde 
Familjeteamet börja erbjuda kommuninvånare föräldrakursen Barn i föräldrars 
fokus (BIFF) till alla föräldrar som har separerat för att minska konfliktnivån och 
risken att barn far illa av föräldrarnas konflikt. Barnen kan erbjudas barngrupp, 
Hanna och Theo.

Familjeteamet har utökats med en medarbetare under 2021 och ytterligare 0,75 % 
tjänst under 2022 vilket gör att IFO kan arbeta mer intensivt i ett tidigt skede i 
ärenden där biståndsbeslut har fattats om stöd till familjen.

Öppenvården Stegen har öppet intag, vilket innebär att personer utan tidigare 
kontakt med socialsekreterare snabbt kan få vård och behandling för sitt 
alkoholmissbruk då Stegen har ett nära samarbete med missbrukshandläggare 
som snabbt kan bevilja insats. Missbrukshandläggare arbetar även aktivt med att 
motivera anhöriga att delta i Öppenvården Stegens anhörigstöd.

Målet att det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet 
besökare/deltagare i öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska öka mot 
föregående år, är under årets första månader uppfyllt.

AMI

Bedömning görs att antalet deltagare på AMI kommer öka under året i relation till 
föregående år samt att insats på AMI skall erbjudas snabbt vid ansökan om 
försörjningsstöd.

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

Äldreomsorg

Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som serveras på ett aptitligt 
sätt samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö och anpassa måltiderna och 
måltidssituationerna utifrån individens behov. Matsvinnsmätningen är ännu inte 
genomförd så ett resultat och analys är svår att fastslå.

Dagverksamheterna har dialog med tillagningsköken utifrån seniorernas önskemål 
och behov.
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För vård och omsorgsboende arbetas det med aktiviteter som är framtagna av 
medarbetarna för att nå uppsatta mål. Planerat kostmöte med ombud och kökschef 
är planerat under kommande månad. Uppföljningslistorna till köket är även det en 
åtgärd som kan leda till att minska matsvinnet.

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Äldreomsorg

Kompetensutveckling ska formas utifrån behov för att kvalitetssäkra 
verksamheterna samt utifrån evidensbaserade metoder. En arbetsgrupp har fått 
uppdraget att se över äldreomsorgens ombudsroller samt uppdrag. 
Äldreomsorgens uppdrag och roller ska efterföljas av kompetensutvecklingsplan, som 
ska mynna ut i tydliga lönekriterier. Utifrån brukare/boende/patienters behov ska 
differentierade roller definieras och organiseras.

EFA: i samråd med HR enheten görs en översyn om vilket uppdrag och roll som 
behövs inom dagcentral och dagverksamheter.

Anhörigcirklar och utbildning i demens har utförts av Anhörigkonsulent och 
demensvårdsutvecklare.

Föreläsningsserie för Senior var planerad till dagcentralerna men blev uppskjuten 
till hösten på grund av en ökad smittspridning i januari -februari.

En plan är framtagen för att schemalägga tid för kompetensutveckling för våra 
legitimerade.

Under våren har två sårvårdssjuksköterskor utbildats med syfte att kvalitetssäkra 
vården för patienter med svårläkta sår.

IFO

Socialsekreterarna arbetar kontinuerligt med att i samverkan med klienten hitta 
andra vägar till självförsörjning, exempelvis genom studier. Samverkan ska ske 
med AMI för att identifiera klienter till deras interna utbildningar, arbetsträning 
och att komma ut på externa praktikplatser som kan leda till anställning. 
Biståndshandläggarna arbetar med att brukarna ska bli självständiga och/eller 
bibehålla sin självständighet genom biståndsinsatser. Stegens öppenvård 
förbereder klienterna att lära sig det sociala samspelet i samhället och bjuder in 
samarbetspartners för att hålla föreläsningar för klienter. Syftet är att öka deras 
samhällskunskap.

AMI

AMI arbetar utifrån arbetslinjen vilket innebär att alla som kan ska arbeta. 
Målsättningen är att varje enskild individ ska få de bästa förutsättningarna för att 
lyckas, oavsett om man är på AMI för arbetsträning, praktik eller för en 
arbetsförmågebedömning. Grunden är en gemensam syn på arbetssätt och 
arbetsmetoder för att stötta deltagaren att lyckas.
 Nämndmål Indikator Kommentar

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.

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

Under våren 2022 har 27 (18 
%) insatser avslutats då 
personerna har blivit 
självförsörjande. Det är en 
minskning mot föregående år 
49 (24 %,). En orsak kan vara 
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 Nämndmål Indikator Kommentar
att enheten fortfarande 
inväntar domar från 
Förvaltningsrätten som måste 
inkomma innan avslut kan 
göras i verksamhetssystemet. 
När dessa domar har inkommit 
kan fler ärenden avlutas och 
resultaten kan förbättras.

Den genomsnittliga 
bidragstiden för personer som 
uppburit försörjningsstöd ska 
minska i jämförelse med 
samma mätperiod föregående 
år.

Den genomsnittliga tiden för 
alla aktuella personer, oavsett 
om de bedöms ha 
arbetsförmåga eller inte, som 
uppburit ekonomiskt bistånd 
under perioden har varit 2,3 
månader. Detta är en 
minskning av tiden som 
bidragsberoende med 0,5 
månader vid jämförelse med 
samma period förra året.
 

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.

IFO

Vuxenenheten och AMI har under året fortsatt att bibehålla och utvecklat 
samarbetet, för att säkerställa att alla klienter ska komma ut i rätt sysselsättning 
och kompetenshöjande verksamhet för att därigenom möjliggöra egen försörjning 
och ett självständigt liv. Ett samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen och 
AMI kommer att påbörjas och återupptas under april månad år 2022.

Vuxenenheten fortsätter arbetet med att höja rättssäkerheten inom alla delar av 
verksamheten. Detta sker främst genom regelbundna enskilda 
ärendegenomgångar med sakkunnig socialsekreterare och enhetschef, genom 
samråd med kollegor och sakkunnig socialsekreterare samt genom extern 
handledning.

AMI

AMI verkar för att deltagare rustas för att nå den snabbaste vägen till egen 
försörjning.

2.3 ALLAS INFLYTANDE

IFO

Alla klienter/brukare ska vid upprättande vid genomförandeplan vara delaktiga 
och framföra de synpunkter som de har.

VFF

Gruppbostad

Genomförandeplanerna ska uppdateras minst två gånger per år och detta följs upp 
under hösten/vintern.

Brukarundersökningen kommer att genomföras av stödpedagog tillsammans med 
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personal. Utifrån resultatet tas en handlingsplan fram. Enheterna har under 
pandemin inte kunnat genomföra delaktighetsslingor. Dessa återupptas under 
året. Nya vägledare kan komma att behöva utbildas. Blanketten för synpunkter och 
klagomål skickas ut till anhöriga och gode män under året.

Personlig assistans

Inom personlig assistans arbetas ständigt med att öka brukares delaktighet och 
inflytande. Kontakt med anhöriga är en viktig del för att önskemål och synpunkter 
ska framkomma om hur arbetet utförs. De brukare som själva för sin talan är 
direkt inblandade i sina genomförandeplaner. Genomförandeplanen revideras 
alltid utifrån brukarens behov och önskemål. Resultaten av brukarenkäterna lyftes 
i respektive arbetsgrupp för att tillsammans utveckla och förbättra olika områden.

Daglig verksamhet

I de olika verksamheterna arbetar man på olika sätt för att förtydliga vad en 
genomförandeplan är. I de flesta verksamheterna hålls brukarråd eller 
arbetsplatsträffar där deltagarna uppmuntras att komma med synpunkter och 
förslag på sin sysselsättning.

Socialpsykiatrin

Boendestödjarna arbetar aktivt utifrån beslutade metoder för att öka brukarnas 
delaktighet i sitt förändringsarbete. Vid varje nytt ärende görs en kartläggning 
tillsammans med brukaren i syfte att öka delaktighet och inflytande över beslutad 
insats.

AMI

Arbetsmarknad- och integrationsenheten verkar för att individen ska få ett gott 
bemötande och ett stort inflytande över sin egen utveckling och planering. Alla 
deltagare ska tillsammans med arbetskonsulent utforma mål och delmål för sin 
insats.
 Nämndmål Indikator Kommentar

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

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

Insatser och aktiviteter ska 
anpassas så att de främjar den 
enskildes delaktighet utifrån 
personcentrerad vård 
Kartläggning av vilka 
kommunikationsvägar som 
påverkar kvaliteten för den 
enskilde ska göras. 
Bemötandefrågor är alltid 
aktuella i alla samrådsforum 
på samt på APT. Information 
om möjligheten att framföra 
synpunkter, klagomål eller 
beröm lämnas genom 
broschyren "Hjälp oss att bli 
bättre". Broschyren lämnas 
alltid till brukarna och den 
finns tillgänglig på hemsidan. 
Personalen har regelbundna 
uppföljningar med sina 
klienter/brukare för att följa 
upp utredningsplan, vårdplan, 
insats och genomförandeplan. 
Brukarna är delaktiga i att 
utforma genomförandeplan 
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 Nämndmål Indikator Kommentar
och innehåll i planering. Detta 
ökar möjligheten att personen 
är nöjd med graden av 
delaktighet.

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

Äldreomsorg

Insatser och aktiviteter ska anpassas så att de främjar den enskildes delaktighet 
utifrån personcentrerad vård

Hälso- och sjukvård

Arbetet mot Nära vård innebär ett helt nytt arbetssätt, vilket kommer att ta tid att 
vända. Viktigt att ta små steg i taget för att få med både medarbetare och våra 
patienter.

Hemtjänsten

Under våren kommer enheten att prova att dela upp fördelningen för 
kontaktpersoner. så att en medarbetare ansvarar för ett antal brukare och den 
andra kollegan är ersättare. Det görs i syfte att skapa en bättre relation och 
delaktighet till både brukare och anhöriga. Blir även en tydlighet i att varje 
medarbetare tar sitt ansvar som kontaktperson

Vård och omsorgsboende

Enheterna i verksamheten genomför boenderåd minst två gånger per år. Där kan 
varje individ vara delaktig i att besluta kring aktiviteter, mattider mm. De boende 
kan påverka vilken mat som serveras genom att boende tillfrågas om kvaliteten 
och smaken på maten. Åtgärden har visat sig vara framgångsrik då den mat som 
serveras på enheterna numera får ett bättre betyg än tidigare.

Då vi ser att detta har haft god effekt på enheterna på Kullängen kommer även 
denna aktivitet att starta på Werners Backe. På enhet Nytorgsgatan kan 
matgästerna delta i upprättande av veckans matsedel. Enheten lagar kvällsmaten 
själva vilket ger möjlighet att påverka valet av maträtter till kvällen.

IFO

Barn- och familjeenheten och vuxenenheten verkar nära individen och erbjuder ett 
professionellt bemötande och lyhördhet för idéer och synpunkter. Enheterna har 
anpassat sina verksamheter för att den enskilde ska få möjlighet till delaktighet 
genom att träffa sina klienter/brukare kontinuerligt så att klienterna är aktiva i 
sina egna planeringar. För att detta ska uppnås upprättas av socialsekreterare eller 
biståndshandläggare utredningsplan, vårdplan och genomförandeplan med mål 
tillsammans med klienten. Socialsekreterarna på vuxenenheten upprättar 
exempelvis alltid en handlingsplan med mål tillsammans med klienterna för att till 
exempel hitta snabbaste vägen till självförsörjning och då ges klienterna möjlighet 
att framföra synpunkter.

AMI 

Deltagarna är delaktiga i att utforma genomförandeplan och innehåll i placeringen 
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på AMI. Detta ökar möjligheten att personen är nöjd med graden av delaktighet.

2.4 GOD SERVICE

IFO

Individ- och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt för att ge god service till de 
personer som kommer i kontakt med socialsekreterare, biståndshandläggare, 
medarbetare inom våra öppenvårdsverksamheter, handläggare och assistenter 
under verksamheternas öppettider. Det finns även möjlighet för medborgarna att 
komma i kontakt med socialjouren vid akuta ärenden när Individ- och 
familjeomsorgens medarbetare inte är i tjänst.

VFF

Arbetet med kompetensutvecklingsplanen fortskrider. Personalen genomgår 
utbildningarna i den takt som är möjlig. Detta följs upp vid medarbetarsamtalen.

Informationen på kommunens hemsida ses löpande över.

Kontinuerligt ses personalens schema över på alla gruppbostäder.

Inom personlig assistans har man under arbetsplatsträffar fört diskussioner kring 
professionellt bemötande och den goda service vi utför till våra brukare. Under 
medarbetarsamtal och lönesamtal följer enhetschefen upp samtliga mål kring 
bemötande och service.

Verksamhetsstödjaren har i uppdrag att följa upp samtliga gruppers arbete för att 
inte tappa den röda tråden och att vi alltid har ett professionellt bemötande 
gentemot våra brukare och anhöriga. Enhetschefen följer sedan upp detta.

Boendestödjare/boendepedagog inom socialpsykiatrin anpassar kontaktvägar för 
brukare genom tekniska hjälpmedel och bildstöd vid behov.

Boendepedagog genomför metodstöd för boendestödjarna var tredje vecka i syfte 
att utveckla/bibehålla arbetet i beslutade metoder. Enhetschef och 
boendestödjare/boendepedagog säkerställer att arbetet bedrivs utifrån 
verksamhetens framtagna arbetsmodell och en gemensam 
kompetensutvecklingsplan.

AMI

Arbetsmarknad- och integrationsenheten ska verka för att tydligt och öppet 
kommunicera till alla som besöker vår verksamhet. Genom att fortsätta utveckla 
verksamheten med driv, glädje och öppenhet ska enheten bidra med en god 
service både till deltagare och till övriga förvaltningar, civilsamhälle och företag 
inom kommunen.
 Nämndmål Indikator Kommentar

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

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

En gemensam bemötandeplan 
utifrån värdeorden ska tas 
fram för äldreomsorgen 
Bemötandefrågor diskuteras 
regelbundet i alla 
arbetsgrupper. 
Klientundersökning/kvalitetsu
ndersökning kommer att 
genomföras under hösten år 
2022.
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 Nämndmål Indikator Kommentar
Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 
ska bidra till att förenkla 
kontakten med våra 
verksamheter.

Förvaltningens del på 
kommunens hemsida ska 
uppdateras kontinuerligt så att 
kontaktuppgifterna är aktuella.

Informationsmaterial och 
hemsida ska vara tydliga, 
lättlästa och med aktuell 
information.

Verksamheten ska organiseras 
utifrån brukarens/klientens 
behov

I 100 % av 
genomförandeplanerna ska det 
framgå när brukaren/klienten 
önskar insatsen.

Genomförandeplanerna ska 
vara anpassade utifrån 
brukarnas behov där det 
framgår brukarnas önskemål 
och dem ska vara skrivna i 
"jag" form och med fokus på 
individens självständighet och 
integritet
 

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

Äldreomsorg

En gemensam bemötandeplan utifrån värdeorden ska tas fram för äldreomsorgen. 
Det är ännu inte utfört. Det finns bemötandeplaner och spelregler inom alla 
verksamheter, som tas upp kontinuerligt.

Inom vård och omsorgsboende har spelregler tagits fram på varje enhet, dessa följs 
upp kontinuerligt, resultatet ska sedan analyseras tillsammans med personalen. 
Diskussioner har skett utifrån bemötande och respekt. Resultatet av dialogerna är 
en förbättrad kultur att våga lyfta dessa frågor.

Uppföljningar kring professionellt bemötande, sker ex direkt med enskild personal 
när avvikelser sker, genom kompetensutveckling på APT samt diskussioner kring 
enskilda fall där relationen med den enskilde är komplicerad. I samband med den 
pågående övergången till "Nära Vård" är den personcentrerade vård och omsorgen 
i fokus.

IFO

IFO verkar nära individen och erbjuder ett professionellt bemötande och ska vara 
lyhörd för idéer och synpunkter. Medarbetare på individ- och familjeomsorgen har 
dagliga diskussioner om bemötande. Alla medarbetare har regelbunden 
handledning för att lättare kunna hantera och agera professionellt vid svåra möten 
med människor. Bemötande- och dilemmafrågor är en punkt som lyfts på APT och 
grupptid och som fortlöpande diskuteras.

AMI

I det dagliga arbetet bemöter alla varandra på ett professionellt och värdigt sätt.

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

Äldreomsorg

Informationsmaterial och hemsida ska vara tydliga, lättlästa och med aktuell 
information. Detta sker kontinuerligt vid varje förändring av verksamheten

IFO

På kommunens hemsida finns lättillgänglig och tydlig information kring individ- 
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och familjeomsorgens olika verksamheter och där finns även kontaktuppgifter. 
Individ- och familjeomsorgen har en socialjour där kommunens invånare kan få 
akuta behov tillgodosedda utanför kontorstid och kontaktuppgifter till 
socialjouren. Vid akuta ärenden finns det alltid möjlighet att få kontakt med en 
handläggare på vardagar mellan klockan 8-17 både via telefon och via en personlig 
kontakt.

Alla medarbetare på individ- och familjeomsorgen ska kommunicera öppet och 
tydligt och på ett sätt så att klienten förstår vad som sagts vid möten. 
Kommunikationen anpassas utifrån ålder, bakgrund och mognad eller 
funktionsnedsättning hos personen som samtalet förs med. Medarbetarna ska 
alltid fråga vad klienten har uppfattat av samtalet för att undvika missförstånd. 
Tolk används alltid vid behov så att alla klienter får korrekt och tydlig information.

Vuxenenheten har en "träffas säkrast-tid" för kontakt via telefon. Öppenvården 
Stegens verksamhet har ingen "träffas säkrast-tid" utifrån att de har hög 
tillgänglighet under hela dagen. Barn- och familjeenheten samt biståndsenheten 
har båda en nåbarhetstelefon med mottagning som är bemannad under våra 
öppettider för att kunna ge kommuninvånarna bästa service.

AMI

Uppgifterna på kommunens hemsida uppdateras regelbundet och är uppdaterade.

Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov

Äldreomsorg

Hemtjänsten

Enheterna fortsätter aktivt arbete med att ha ett schema som är anpassat efter 
verksamhetens behov. Vid välkomstsamtalet efterfrågar kontaktpersonen 
brukarens individuella behov och vid vilken tid på dygnet brukaren önskar få hjälp 
med sina insatser och utifrån det upprättas aktuell genomförandeplan.

Vård och omsorgsboende

Enheterna har utifrån individens behov upprättade genomförandeplaner, för 
samtliga personer som bor på enheterna. Dokumentationen i 
genomförandeplanerna har förbättrats så att individens egna önskemål om sin 
vård och omsorg framgår tydligare än tidigare. Förbättringsarbetet kring 
dokumentationen i verksamhetssystemet, är ständigt pågående.

IFO

Socialsekreterarna, biståndshandläggarna och våra öppenvårdsverksamheter har 
flexibel arbetstid vilket kan möjliggöra besök efter ordinarie arbetstid.

Alla klienter/brukare ska ha en genomförandeplan där det framkommer hur 
personen är delaktig i sin insats. Klienten blir därmed mer delaktig i sin situation 
vilket medför att insatsen anpassas efter den enskildes eget behov. Viktigt att 
klienten tillsammans med sin handläggare följer upp de delmål och mål som 
beskrivits i planen samt förändrar dessa vid behov eller vid uppnått mål.

Öppenvårdsverksamheterna Familjeteamet och Stegen arbetar med hur 
verksamheternas genomförandeplaner kan förbättras och det ingår i det pågående 
arbetet av implementeringen av det systematiska kvalitetsledningssystemet för 
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hela individ- och familjeomsorgen.

AMI

Bedömning görs att målet kommer att uppfyllas men att det inte är klart i samband 
med tertialrapporten. Alla deltagare ska ha en genomförandeplan/handlingsplan 
där det framgår deltagarens önskemål.
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3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

Förvaltningen beräknar en budget i balans. Äldreomsorgen har tilldelats 2 mkr i 
lägre budgetram för att verkställa effektiviseringskravet, och dessa medel återfinns 
budgeterade som reserv inom förvaltningsgemensamt. Totalt prognostiserar 
förvaltningen dock inget överskott, då det i dagsläget krävs tre fler köp av externa 
platser LSS än budgeterat.

Förvaltningen har 2022 tilldelats budget med 14 mkr för det nya äldreboendet 
Blomsterängen, som planerades att öppna den 1 april i år. Del av dessa medel 
kommer inte att nyttjas 2022, då inflyttningsdatum blivit kraftigt försenat. I ovan 
prognos har inte hänsyn tagits till denna försening och prognosen för 
Blomsterängen är i denna rapport beräknad till noll.

Förvaltningen har fått 2,4 mkr i ersättning för höga sjuklönekostnader för 
perioden jan-mar 2022. Inga fler ersättningar för höga sjuklönekostnader väntas 
under året. Kostnaden för övertid har varit hög under årets fyra första månader, 
men prognosen är att den kommer att minska betydligt kommande månader. 
Övertiden beror framför allt på att det har varit svårt att hitta vikarier vid sjukdom.

Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att även 
i år nyttja ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer. Dessa medel används framför allt till att förstärka HSL-
organisationen, samordning Blomsterängen, biträdande bemanningschef, 
serviceassistent, digitalisering samt resurs till en gruppbostad. Då förvaltningen 
inte får full finansiering till äldreomsorgslyftet 2022 beräknas även del av detta 
statsbidrag finansiera det underskott som äldreomsorgslyftet redovisar.
VERKSAMHET
Belopp i tkr Utfall 30/4-22 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse
Förvaltningsgemensamt 17 961 -4 890 -6 890 2 000
Äldreomsorg -65 655 -220 622 -220 622 0
Verksamheten för 
funktionshindrade -26 953 -85 573 -83 073 -2 500

Individ- och familjeomsorg -15 260 -53 545 -54 045 500
Arbetsmarknad och integration -2 386 -4 290 -4 290 0
Totalt -92 293 -368 920 -368 920 0

Förvaltningsgemensamt

Överskottet med 2 mkr avser effektiviseringskravet inom tilldelad budgetram.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen pågar just nu en omorganisation för att bli effektivare i 
framtiden. Fler enhetschefer med färre medarbetare att ansvara för, förväntas ge 
effekter som minskad frånvaro och bättre arbetsmiljö. De nya enhetscheferna 
finansieras främst genom att minska antalet administrativa assistenter. Under 
2022 beräknas dock inte dessa effektiviseringar få effekt i ekonomin. 
Äldreomsorgen beräknar ändå klara en budget i balans med hjälp av statsbidraget 
för regeringens välfärdssatsning på 7 mkr.

Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2022 och beräknas generera 1,5 mkr i 
underskott.

Page 30 of 72



Datum Sida
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2022 2022-05-12 22(24)

Hemtjänsten har höga personalkostnader under jan-apr och beräknar ett 
underskott, medan motsvarande överskott återfinns inom vård- och 
omsorgsboendena.

Verksamheten för funktionshindrade

Området prognostiserar ett underskott med 2,5 mkr då fler externa platser än 
budgeterat behöver köpas in. Det har varit höga personalkostnader under årets 
första månader, då många varit sjuka. Det har ibland varit svårt att få tag på 
vikarier, vilket även medfört höga kostnader för övertid.

Personlig assistans beräknar i år ett överskott som framför allt beror på färre 
brukare. Även daglig verksamhet redovisar överskott då köp av korttidsplatser 
minskat betydligt.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaden för ekonomiskt bistånd är lägre än budget för perioden jan-apr och 
beräknar redovisa ett överskott med 2 mkr. Enheten har i år kostnader för en 
extern LSS-placering som inte finns med i budget och beräknar totalt ett 
underskott med 1,5 mkr för placeringar och öppenvård. Ett statsbidrag på 1 mkr 
för subventioner av familjehemsplaceringar planeras att användas till bland annat 
utbildning av familjehem, umgängeslägenhet, handledning och kontaktfamiljer för 
avlastning av familjehem.

Arbetsmarknad och integration

Området beräknar en budget i balans.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr Utfall 30/4-22 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse
Externa boende LSS -3 275 -12 589 -9 289 -3 300
Placeringar IFO -3 927 -16 977 -15 402 -1 575
Öppenvård IFO -1 826 -6 274 -6 274 0
Försörjningsstöd -1 945 -7 271 -9 271 2 000
Totalt -10 973 -43 111 -40 236 -2 875

Externa boende LSS

Beräknat underskott med 3,3 mkr, då platser utöver budget behövts köpas in.

Placeringar IFO

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

Öppenvård IFO

Öppenvården beräknar en budget i balans.

Försörjningsstöd

Kostnaden för försörjningsstöd är för perioden jan-apr 1,3 mkr lägre än samma 
period förra året, och beräknas 2022 generera ett överskott med 2 mkr.

3.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr Utfall 30/4-22 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse
Arbetstekniska hjälpmedel -47 -400 -400 0
Inventarier och data -200 -6 029 -6 029 0
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Byggnadsansluten utrustning -703 -11 000 -11 000 0
Totalt -950 -17 429 -17 429 0

Nämnden har ett investeringsutrymme på 17 429 tkr, varav 15 000 tkr är riktade 
till det nya vårdboendet Blomsterängen. Förvaltningen har även fått 929 tkr 
överförda från år 2021. Hela investeringsutrymmet bedöms användas under året.
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4 Åtgärder för budget i balans
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 50- Personuppgiftsansvar
Ärendebeskrivning
Muntlig information från dataskyddssamordnare om nytt verksamhetssystem för arbete 
enligt GDPR.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Dataskyddssamordnare informerar muntlig och i korthet om hur det nya 
verksamhetssystemet fungerar. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen och ger 
beredningsutskottet uppdraget att ta fram ett förslag för vidareutbildning för 
förtroendevalda i höst gällande nämndens personuppgiftsansvar.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 51 - Riktlinje för utdrag ur belastningsregister 
(22/SAN/116)

Ärendebeskrivning 
Kontroll mot polisens belastningsregister är sista steget i en rekryteringsprocess för vissa 
personer som erbjuds anställning inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Riktlinjen 
kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna ska att utföras.
Riktlinjen är framtagen utifrån Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommuns beslut 2020-11-
23. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjen för utdrag ur belastningsregister. 
Riktlinjen gäller from 2022-08-15.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjen för utdrag ur 
belastningsregister. Riktlinjen gäller from 2022-08-15.
Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjen för utdrag ur 
belastningsregister. Riktlinjen gäller from 2022-08-15.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret
 Riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregistret

Expedieras till  
Personalavdelningen
Förvaltningsledning
Enhetschefer
Paragrafen är justerad
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Riktlinje för utdrag ur belastningsregister
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Riktlinje för utdrag ur belastningsregister

Ärendebeskrivning 
Kontroll mot polisens belastningsregister är sista steget i en rekryteringsprocess för vissa personer 
som erbjuds anställning inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Riktlinjen kan ses som en 
handbok för hur arbetsuppgifterna ska att utföras.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta Riktlinje för utdrag ur belastningsregister. 
Riktlinjen gäller from 2022-08-15.

Ärendet 
Efter ett motionsyrkande om att införa samma rutin med utdrag ur belastningsregistret som idag 
tillämpas enligt lag vid anställning av personal som ska arbeta med eller i anslutning till barn, till att 
inom kommunen också krävas vid anställning av personal som arbetar med eller i anslutning till 
andra utsatta personer, oavsett om det är barn, äldre, funktionshindrade eller personer som på 
annat sätt befinner sig i beroendeställning inlämnats till kommunfullmäktige så beslutade samma 
församling, efter votering, att bifalla motionen.

Regelverket skiljer sig ngt från den lagstadgade rätten att kräva registerutdrag ur belastningsregistret 
vid arbete med barn därför har en riktlinje tagits fram för att underlätta hanteringen inom social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen.

Riktlinjen gäller främst medarbetare som av olika anledningar är i medborgares hem och som 
arbetare med eller i anslutning till utsatta personer oavsett om det är barn, äldre, funktionshindrade 
eller personer som på annat sätt befinner sig i beroendeställning. 

Det finns ett lagstadgat krav om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

☒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 Neander Karebo

Förvaltningschef Personalchef

Bilagor
Riktlinje för begäran om utdrag ur belastningsregister
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Riktlinje 
Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok 
för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras. 

Beslutad av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Datum: 2022-05-25 
Reviderad:   
Dokumentet gäller för: Berörda medarbetare inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Dokumentansvarig: Personalavdelningen 
Ärendenummer: 22/SAN/116 

Riktlinje för begäran om 
utdrag ur belastningsregister 
Syfte med riktlinjen är 

Att ge boende/brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott samt att 
upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet gällande vård, omsorg samt individ och 
familjeomsorg 

Att säkerställa att kontrollen av registerutdrag sker på ett sätt som värnar den enskildes 
personliga integritet i så stor utsträckning som möjligt samt att blivande medarbetare bedöms 
på ett likvärdigt sätt. 
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1 Inledning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltingens uppdrag är bland annat att ge stöd, 
service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Förvaltningen ger också stöd till barn, unga och familjer. Personerna med 
funktionsnedsättning kan ibland vara barn. Behovet av skydd för våra boende och 
brukare är en viktig del i alla de insatser som utförs. Särskilda krav måste därför 
kunna ställas på medarbetare som utför stöd, vård och omsorg i hemmet. 

En noggrann rekryteringsprocess där den arbetssökandes arbetsliv kartläggs 
genom utförliga intervjuer, kontroll av meritförteckning och tjänstgöringsbetyg 
samt kontakt med referenspersoner är viktiga delar för att bedöma om en 
arbetssökande är lämplig, pålitlig och laglydig innan anställning erbjuds.  

Registerkontroll av den som ska erbjudas en anställning för att utföra stöd, vård- 
och omsorgsinsatser är det sista steget i rekryteringsprocessen.  

Viktigt att notera att det finns ett lagstadgat krav om registerkontroll av personer 
som ska arbeta med barn. Den som erbjuds anställning inom en kommun och 
arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn måste visa upp ett 
särskilt registerutdrag. Detta innebär alltså i praktiken att de som erbjuds 
anställning där de kommer arbeta med barn visar två stycken utdrag. Dels de 
lagstadgade för arbete med barn, dels det allmänna som denna riktlinje åsyftar. 
Detta på grund av att det är olika brott som visas i dem.  

Ett utdrag ur belastningsregistret, vid arbete med barn, ska även visas upp av den 
som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller regelbunden kontakt 
med barn, även under pågående anställning. 

Utdrag ur belastningsregistret gäller för medarbetare inom 
verksamhetsområdena Äldreomsorg, Funktionsnedsättning och Individ och 
familjeomsorg. 

 

2 Syfte  
Att ge boende/brukarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott samt 
att upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet gällande vård och 
omsorg.  

Att säkerställa att kontrollen av registerutdrag sker på ett sätt som värnar den 
enskildes personliga integritet i så stor utsträckning som möjligt samt att blivande 
medarbetare bedöms på ett likvärdigt sätt. 
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3 Målgrupp  
Rutinen tillämpas på den som ska erbjudas en anställning, såväl 
tillsvidareanställning som tidsbegränsad anställning, för att utföra stöd, vård- och 
omsorgsinsatser inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Personal som hyrs in från bemanningsföretag och konsulter som anlitas för ett 
särskilt uppdrag ska kontrolleras i de fall de tilldelas arbetsuppgifter i direktarbete 
med brukare. 

Observera att för redan anställd personal finns ingen skyldighet att begära in 
utdrag. Om en medarbetare avslutar sin anställning och sedan återanställs vid ett 
senare tillfälle ska personen uppvisa ett nytt utdrag om det har gått mer än 12 
månader sedan personen senast var anställd hos arbetsgivaren. Rekryterande 
chef ansvarar för att kontrollera om mer än 12 månader förflutit sedan personen 
senast arbetade inom förvaltningen  

Undantagna från rutinen är t.ex. administrativ personal och vaktmästare som inte 
kommer i direkt kontakt med brukarna. Även ledsagare/kontaktperson är 
undantagna då insatsen sker utanför hemmet. Medarbetare som redan är anställd 
inom verksamhetsområdet omfattas inte av kontrollen. 

4 Att ta i beaktande  
Kontroll av uppgifter i belastningsregistret garanterar inte att en person är lämplig 
för en viss anställning. Att någon straffats för ett brott innebär inte heller att 
personen nödvändigtvis är olämplig för att arbeta inom vård- och omsorg. 
Förekomsten av anteckningar om brott i belastningsregistret är bara en av de 
omständigheter som bör vägas in vid en anställning.  

Belastningsregistret visar endast de brott som en person har blivit dömd för och 
gallras i huvudregel tio år efter domen eller beslutet. Vidare finns inte tillgång till 
brott som en person begått och blivit dömd för utanför Sveriges gränser. 

Personer som inte är svenska medborgare söker i enlighet med det regelverk som 
polismyndigheten har fastställt. 

5 Genomförande  

5.1 Annonsen  
Vid annonsering av lediga tjänster ska alltid följande information anges. ”Vid 
erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens 
belastningsregister uppvisas.” 
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5.2 Inhämtande av registerutdrag  
Det är den som erbjuds anställning eller på liknande sätt tilldelas uppgifter för att 
utföra vård- och omsorgsinsatser som själv ska begära ett utdrag från polisens 
belastningsregister som visas innan anställningsavtal skrivs.  

Detta görs med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida, Kontroll av 
egna uppgifter i belastningsregistret. Normalt tar det ca två veckor att få det 
beställda utdraget. Följande text står på polisens hemsida - Utdraget är inte tänkt 
att användas som ett intyg för att visa att du inte är straffad. Trots den texten är 
det detta registerutdrag som den sökande ska använda.  

Slutkandidaten tar med registerutdrag i förslutet kuvert som öppnas på plats när 
den rekryterande chefen ser på. Kandidaten kan själv läsa registerutdraget och 
därefter avgöra om hen vill visa det för den rekryterande chefen. Anledningen till 
att slutkandidaten ska ta med registerutdraget i ett förslutet kuvert beror på att 
registerutdraget saknar sidnumrering vilket gör att kandidaten kan dölja brott 
som begåtts. Det är viktigt att upplysa slutkandidaten om detta. 

Observera att det är chefen som ytterst ska bevaka att utdraget har kommit 
arbetsgivaren tillhanda. Ansvarig chef ska kontrollera att det namn och 
personnummer som anges i utdraget överensstämmer med uppgifterna i 
personens id-legitimation. Detta är viktigt eftersom det fungerar som en 
kvalitetssäkring av att utdraget är kontrollerat.  

Chefen sparar inte utdraget utan lämnar tillbaka denna handling till personen. 
Den person som inte lämnar ett registerutdrag får inte arbeta eller utföra uppdrag 
inom vård- och omsorg.  

5.3 Hantering av registerutdrag 
När chef har sett och godkänt utdraget så meddelas bemanningsenheten detta 
tillsammans med anställningsavtalet.  

För timanställd personal sker samma rutin. 

Bemanningsenheten registrerar detta i särskild modul i WinLas. 

För chefer inom LSS och IFO gäller samma rutin men det är administratör inom 
verksamheten som registrerar i WinLas. 

5.4 Brott som är av betydelse för prövningen 
Registerutdraget innehåller samtliga brott som den enskilde är dömd för. Det 
innebär att även brott som saknar betydelse för den aktuella tjänsten 
framkommer.  

Brott som är av betydelse för prövningen inför anställning är följande:  

• Förmögenhetsbrott/ekonomiska brott t.ex. stöld och förskingring 

• Våldsbrott,  

• Sexualbrott 
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• Narkotikabrott 

Följande lagstöd hänvisas till: 

Brottsbalken: 3 kap. (brott mot liv och hälsa), 4 kap. (brott mot frihet och frid), 6 
kap. (sexualbrott), 8 kap. (stöld, rån och andra tillgreppsbrott), 9 kap. (bedrägeri 
och annan oredlighet), 10 kap. (förskingring, annan trolöshet och mutbrott), 14 
kap. (förfalskningsbrott), narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa 
hälsofarliga varor. 

Brotten ska ha lett till annan påföljd än böter. Det innebär att mindre allvarliga 
brott som ringa stöld eller ringa narkotikabrott inte omfattas av bedömningen.  

5.5 Bedömning  
En rimlig avvägning mellan behovet för verksamheten och den enskildes 
personliga integritet är en viktig aspekt vid bedömning av uppgifter i 
belastningsregistret.  

Bedömningen ska alltid göras i samråd mellan enhetschef och verksamhetschef 
samt i dialog med den sökande.  

Aspekter att ta hänsyn till är bland annat: 

 - Den sökandes kommentarer, beskrivning av brottet etc. 

 - Finns det brott som saknar betydelse för den aktuella tjänsten? T.ex. brott som 
endast lett till böter.  

- Hur lång tid tillbaka i tiden avtjänade den sökande sitt straff?  

- Allvarlighetsgraden av brottet.  

- Har den sökande dömts flera gånger?  

- Bedömning av den sökandes lämplighet ska göras utifrån samtliga moment i 
rekryteringsprocessen.  

5.6 Dokumentation  
Kontrollen dokumenteras i WinLas att utdrag ur belastningsregistret har visats för 
rekryterande chef 

6 Personuppgiftsbehandling 
Enligt dataskyddsförordningen är arbetsgivaren skyldig att redovisa på vilket sätt 
personuppgifter behandlas.  

Hallsbergs kommun begär in ett registerutdrag av berörd medarbetare utan 
särskilt stöd i lag. Detta i syfte att leva upp till de allmänna kraven på god vård, 
omsorg och stöd till våra boende/brukare, som anges i Socialtjänstlagen, Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, Hälso- och sjukvårdslagen och 
Socialstyrelsens föreskrifter. Det görs en notering i systemet WinLas att ett utdrag 
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har uppvisats för ansvarig chef, samt vilket datum utdraget utfärdades. Kopior på 
utdrag sparas inte. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 52 - Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1, 2022 samt helår 2021 
(22/SAN/112)

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador 
och tillbud.
 Elsa Andersson föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 1, 
2022, samt helår 2021.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 1, 2022, samt helår 2021.
Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från 
arbetsmiljökommittén för kvartal 1, 2022, samt helår 2021.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Arbetsmiljökommitté kvartal 1 2022 samt helår 2021
 Arbetsmiljökommitté SAF 2022 kvartal 1 och helår 2021

Expedieras till  
Personalavdelningen
Förvaltningsledning
Paragrafen är justerad
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Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1, 2022 samt 
helår 2021

§ 52
22/SAN/112
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/112 

Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1, 2022 samt helår 2021

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 1, 2022, samt helår 2021.

Ärendet 
Statistik gällande sjukfrånvaro, inrapporterade arbetsskador och tillbud för social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen kvartal 1, 2022, samt helår 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Elsa Andersson

Förvaltningschef HR-konsult

Bilagor
Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1, 2022, helår 2021
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Arbetsmiljökommitté 
Kvartal 1 2022
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Sjukfrånvaro kvartalsvis
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Andel långtidssjukfrånvaro
KV 1 
2022

Helår
2021

KV 4 
2021

KV 3 
2021

KV 2 
2021

KV 1 
2021

Helår 
2020

Total sjukfrånvaro 
%

12,3 10,12 10,17 9,0 9,22 11,89 10,23

Sjukfrånvaro över 
60 dagar %

26,31 27,67 28,27 29,45 27,67 23,22 22,62

Total sjukfrånvaro 
kv %

12,87 10,67 10,70 9,58 8,75 12,22 10,86

Sjukfrånvaro över 
60 dgr kv

27,69 29,24 30,95 31,83 29,98 23,39 22,58

Total sjukfrånvaro 
män %

8,71 6,91 6,90 5,77 4,16 9,75 6,18

Sjukfrånvaro över 
60 dgr män

14,04 13,62 2,77 7,52 9,12 11,95 22,98
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Sjukfrånvaro helår 
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Sjukfrånvaro kvartalsvis per verksamhet

6,94

4,9

13,18

13,41

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 kv 1

2021 2022

AMI IFO VFF ÄO

Page 53 of 72



Sjukfrånvaro helår per verksamhet
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Sjukfrånvaro kön
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Sjukfrånvaro uppdelat på ålder
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Arbetsskador
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Arbetsskador helår
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Tillbud
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Antal tillbud helår
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Kontakt
Elsa Andersson
Tel. 0582-68 50 11
Elsa.andersson@hallsberg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 53 - Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2022 
(22/SAN/26)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom 
vård- och omsorgsboende.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och 
omsorgsboende framtagen 3 maj 2022.
Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3 
maj 2022.
Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3 maj 2022.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2022C

Expedieras till  
Verksamhetschef Äldreomsorg
Paragrafen är justerad
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 
maj 2022

§ 53
22/SAN/26
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/26 

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2022

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 3 maj 2022.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över 
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet 
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2022-05-03. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 50 (54), Werners Backe 22 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 28 (29), Esslatorp 10 
(11). Total beläggningsgrad 2022-05-03 uppgår till 93 %, 119 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef Äldreomsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 54- Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Inga inkomna frågor.

Paragrafen är justerad
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Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 54
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 55- Information från förvaltningschef/verksamhetschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information om förvaltningens verksamheter. 
 Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om
 1. Planering inför sommarperioden. 
 2. Mottagande av kvotflyktingar. 
 3. Inflyttning till Sörängen är klar.
 4. Omorganisationen inom hemtjänst.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om
 1. Planering inför sommarperioden. 
 2. Feriearbete.
 3. Nuläge smittspridning i länet.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om förvaltningens verksamheter.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
förvaltningens verksamheter.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 56- Information från AMI
Ärendebeskrivning
Muntlig information från verksamhetschef Maria Larsson gällande:
 AMI:s organisation.
 Arbetssätt.
 Uppdragsgivare.
 Utmaningar.
 Flyktingmottagning.
 Feriearbete.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Informationen ges på nämndens sammanträde den 25 maj. Social- och 
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott lämnar ärendet till social- och 
arbetsmarknadsnämnden för beslut.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från AMI.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 57- Meddelanden för kännedom 

Ärendebeskrivning
Följande meddelanden har inkommit perioden 2022-04-23 - 2022-05-23.
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om meddelanden.
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
meddelanden.
Anmälningar

 Bokslut 2021 Nerikes brandkår
 2022-05-11 Verksamhetsbesök Esslatorp och hemtjänst väster
 Verksamhetsberättelse för Väntjänsten i Hallsbergs kommun 2020 - 2021

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-05-25

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 58- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut, fattade 2022-04-23 - 2022-05-20, redovisas på nämndens 
sammanträde:
1. Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 52-67
2. Polisanmälan 22/SAN/113
3. Förordnande verksamhetschef äldreomsorg 22/SAN/95
4. Förordnande verksamhetschef IFO 22/SAN/117
5. Förordnande ordförande SAN 22/SAN/56
6. Förordnande ordförande SAN 22/SAN/56
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.
Paragrafen är justerad
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