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Page 1 of 167

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-02-16

Föredragande 13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning

1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare. Justering föreslås äga rum den 18 februari kl 11:30 på
socialförvaltningens kontor.
5. Anmälan av jäv.
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Föredragande Marjut Alfalk. 13:10

2 – Föredragning lex Maria
Ärendebeskrivning

Muntlig föredragning av ett lex Maria-ärende av kommunens medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner föredragningen av lex Maria-ärendet.
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3 - Årsredovisning för år 2020 (21/SAN/24)

Föredragande Jaana Jansson, Karin
Björnram 13:20

Ärendebeskrivning
Årsredovisning för samtliga verksamhetsområden inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har tagits fram.
I social- och arbetsmarknadsnämndens årsredovisning redogör förvaltningen för
väsentliga händelser samt hur förvaltningen har arbetat med ledning, styrning, uppföljning,
intern kontroll, måluppföljning, personalekonomisk redovisning, verksamhetsmått och
nyckeltal. Verksamhetsberättelsen innehåller slutligen en ekonomisk redovisning och
utmaningar för framtiden.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
- godkänna årsredovisningen för år 2020 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
- överlämna årsredovisningen för år 2020 till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse årsredovisning 2020
Årsredovisning social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2020
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4 - Återrapport av uppdrag gällande daglig
verksamhet. (20/SAN/318)

Föredragande Helena Blomberg 13:40

Ärendebeskrivning
Redovisning av uppgifter om de personer som har beslut om daglig verksamhet.
Redovisningen baseras på 2020 års statistik.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social - och arbetsmarknadsnämnden
godkänner återrapporteringen av uppdrag gällande daglig verksamhet

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag
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5 - Arbetsmiljökommitté SAF, kvartal 4 2020
(20/SAN/143)

Föredragande Maria Neander Karebo
13:55

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 för kvartal 4 2020 från arbetsmiljökommittén.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Arbetsmiljökommitté SAF, kvartal 4 2020
Arbetsmiljöstatistik SAF
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6 - Arkivbeskrivning för social- och
arbetsmarknadsnämnden (21/SAN/25)

Föredragande Josefin Bäck 14:05

Ärendebeskrivning
Revidering av arkivbeskrivning

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
antar den reviderade arkivbeskrivningen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Arkivbeskrivning 2021
Arkivbeskrivning SAN
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7 - Beslut om gallring av fysiska handlingar
som förvaras i digitalt arkiv (21/SAN/21)

Föredragande Josefin Bäck 14:15

Ärendebeskrivning
Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men
kommunens förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras.
Sedan digital ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts
digitalt i ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i
pappersakter. Eftersom de handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar
betyder det i praktiken att allt fler digitala handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det
fysiska diariet.
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv.
Förvaltningen ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt
längre utan föreslår att handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska
anses vara närarkiv.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar:
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid
inaktualitet.
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för
att även förvaras som fysiska handlingar.
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda
eller enligt lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt.
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01.
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt
hänvisa till det tagna beslutet.
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat
(Riksarkivet RA-FS 2009:2).

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
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8 - Återrapportering av den interna
kontrollen kvartal 4, 2020 (19/SAN/403)

Föredragande Jaana Jansson 14:35

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för fjärde 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 fjärde kvartalet
2020
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
under fjärde 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 4, 2020
Internkontroll Q 4
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9 - Revidering av delegationsordning 2021

Föredragande Jaana Jansson 14:45

(20/SAN/336)

Ärendebeskrivning
Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
anta föreslagen delegationsordning för 2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Revidering av delegationsordning 2021
Delegationsordning SAN

Page 10 of 167

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-02-16

Föredragande Jaana Jansson 14:55

10 - Beläggningsgrad vård- och
omsorgsboende 2021 (21/SAN/26)
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 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse beläggningsgrad vård- och omsorgsboende februari 2021

Page 11 of 167

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-02-16

11 - Avsägelser och fyllnadsval (21/SAN/45)

Föredragande Veronica Wallgren 15:05

Ärendebeskrivning
Inga-Britt Ritzman (S) har inkommit med begäran att entledigas från sitt uppdrag som vice
ordförande i individutskottet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta:
att entlediga Inga-Britt Ritzman (S) från sitt uppdrag som vice ordförande i individutskottet.
att utse ny vice ordförande till individutskottet.

Beslutsunderlag


Avsägelse Inga-Britt Ritzman
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Föredragande Anette Dybeck 15:20

12 – Information om scheman
Ärendebeskrivning
Muntlig information om scheman och schemaupplägg.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen.
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13 - Namnändring Dagverksamheter,
dagcentraler och anhörigstöd (20/SAN/355)

Föredragande Anette Dybeck 15:40

Ärendebeskrivning
Enhetens namn ”Dagverksamheter, dagcentraler och anhörigstöd” är långt och omständligt. Därför
har ett förslag tagits fram att byta till ”Enheten för förebyggande arbete” vilket också beskriver
enhetens uppdrag på ett bra och tydligt sätt, förkortas ”EFA”.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Namnändring Dagverksamheter dagcentraler och anhörigstöd
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14 - Personuppgiftsansvar (21/SAN/46)

Föredragande Veronica Wallgren 15:50

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska kunna redovisa hur de utövar sitt
personuppgiftsansvar.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta:
hur personuppgiftsansvaret ska utövas.
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15 - Social- och arbetsmarknadsnämndens
redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4
2020 (21/SAN/15)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 16:05

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 om ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 4 2020
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16 - Statistik individ- och familjeomsorgen
december 2020 - januari 2021 (21/SAN/28)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 16:15

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen december 2020 - januari 2021.

Förslag till beslut
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för december
2020 - januari 2021.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Statistik IFO december 2020 - januari 2021
Statistik IFO Januari 2021
Statistik IFO jan-dec 2020
IFO statistik mars - dec 2019
IFO statistik jan-feb 2019

Page 17 of 167

KALLELSE

Sammanträdesdatum 2021-02-16

17 - Redovisning av uppdrag: Revidering av
formulering av text i riktlinje (20/SAN/318)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 16:25

Ärendebeskrivning
Revidering av del av riktlinjen Handläggning vård- och omsorg avseende tillsyn via
tillsynskamera

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna revidering avseende tillsyn via tillsynskamera.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Redovisning av uppdrag trygghetslarm
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18 – Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast den 15 februari kl 12:00.
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Föredragande Jaana Jansson 16:40

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

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta:
att godkänna informationen om förvaltningens verksamheter.
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20 – Information om meddelanden
Ärendebeskrivning
Inga inkomna meddelanden.
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21 – Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendet i korthet
1. Individärenden 247-264 §§ 2020.
2. Individärenden 1 - 38 §§ 2021.
3. Erinran enligt 9 kap. 17 § alkohollagen. 2021/SAN221.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta:
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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Årsredovisning för år 2020
3
21/SAN/24
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Dnr:21/SAN/24

Årsredovisning för år 2020
Ärendebeskrivning

Årsredovisning för samtliga verksamhetsområden inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen har tagits fram.
I social- och arbetsmarknadsnämndens årsredovisning redogör förvaltningen för
väsentliga händelser samt hur förvaltningen har arbetat med ledning, styrning, uppföljning,
intern kontroll, måluppföljning, personalekonomisk redovisning, verksamhetsmått och
nyckeltal. Verksamhetsberättelsen innehåller slutligen en ekonomisk redovisning och
utmaningar för framtiden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
- godkänna årsredovisningen för år 2020 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
- överlämna årsredovisningen för år 2020 till kommunstyrelsen

Ärendet
En årsredovisning görs för Social- och arbetsmarknadsförvaltningen varje år för att beskriva
årets väsentliga händelser, ekonomi och hur måluppfyllelsen blev. Förvaltningen nådde inte
alla uppsatta mål men har gjort ett gott arbete och alla mål är nästan uppfyllda.
Förvaltningen redovisar ett budgetöverskott med 1,8 mkr år 2020. Osäkerhetsfaktorer under
året har framförallt varit den pågående Corona-pandemin och den försenade lönevisionen
som blev klar i slutet av året. På grund av sjukdomen Covid-19 har förvaltningen fått
ersättning med 4,8 mkr från staten varav 3,5 mkr är ersättning för högre sjuklönekostnader
än normalt och 1,3 mkr är ersättning för andra merkostnader förvaltningen haft, såsom
inköp av hygienartiklar och förbrukningsmaterial.
Många framtida utmaningar finns som behöver hanteras bland annat gällande
personalrekrytering och att hitta nya arbetssätt i samverkan eller i form av utveckling.
Digitalisering är ytterligare ett område som behöver arbetas med.

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef
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Bilagor
Årsredovisning
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Årsredovisning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
År 2020

Page 26 of 167
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Datum

Innehållsförteckning
1

Händelser av väsentlig betydelse ............................................................ 3

2

God ekonomisk hushållning.................................................................. 16

3

4

5

2.1

Inledning ............................................................................................... 16

2.2

Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi ........................ 16

2.3

Uppföljning av mål ................................................................................ 16

2.4

Måluppfyllelse ...................................................................................... 16

2.5

HÅLLBAR KOMMUN .............................................................................. 17

2.6
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2.7
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2.8
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3.1
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3.3
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3.5
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3.6
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4.1

Ekonomiska utmaningar - effektivisering ............................................. 32

4.2
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Datum

1 Händelser av väsentlig betydelse
Hemtjänst
Utveckling

E-tillsyn (tillsyn via kamera) har påbörjats och det finns nu tillgång till fyra
kameror inom området. De har använts både på vård- och omsorgsboende och i
ordinärt boende och har haft bra effekt.

Så kallade hotellås är installerade på Esslatorps och Sköllergårdens vård- och
omsorgsboende. Det innebär att den boende alltid har dörren låst och den boende
har en egen digital nyckel som gör att dörren låses upp när den boende tar i
handtaget. Detta är en kvalitetshöjning och en trygghetsskapande faktor för de
boende då det finns personer på demensenheter som ibland går in i fel lägenhet.
Område hemtjänst arbetar vidare med att nå måluppfyllelse med 100 % för
detaljerade och individanpassade genomförandeplaner skrivna i jagform. Redan
vid välkomstsamtalet för ny brukare, där kontaktperson och eventuellt
verksamhetsstödjare deltar, så efterfrågas brukarens individuella behov.
Kontaktpersonen följer en nyinrättad rutin för ny brukare och en checklista, som
bl. a innehåller en välkomst folder med information. Samtalet följs upp efter fyra
veckor. All personal har fått utbildning i dokumentation och upprättande av
individuella genomförandeplaner.
Hemtjänsten har tillgång till några elcyklar i verksamheten vilka är mycket
uppskattade. Fler kommer att köpas in allt eftersom.

En handlingsplan för Våld i nära relationer har upprättats för hela förvaltningen
och i samarbete med Länsstyrelsen. Den kommer att implementeras i
verksamheterna under 2021.

Ett projekt att utveckla demensvården har startats upp inom äldreomsorgen i syfte
att skapa ett demenscentrum där kunskapen om demensvård och
demenssjukdomar är hög. Bland annat har en kompetenstrappa skapats för all
omvårdnadspersonal och utbildning till BPSD-ombud (beteendemässiga och
psykiska symtom vid demenssjukdom) har påbörjats.
Trygg hemgång

Arbetet med Trygg hemgång, tillsammans med ett utredningsteam bestående av
sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare, fortgår enligt plan. Syftet
är att i princip alla brukare ska gå hem från sjukhus genom utskrivningsplanering
och med stöd av Trygg hemgång.
Utbildning

Webutbildningar enligt utbildningsplan pågår, som t ex palliativ vård,
demensutbildning, hygienriktlinjer osv. En undersköterska har gått YH-utbildning
inom palliativ vård och planering för hur den kompetensen ska användas pågår.
Palliativ vård

En handbok om palliativ vård (vård i livets slutskede) har tagits fram för vård och
omsorg och implementering har påbörjats.
Värdegrund

Värdegrundsarbetet är ständigt pågående inom område hemtjänsts alla
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Datum

verksamheter. Det tas bl. a upp på APT där man diskuterar det som rör
värdegrund. Arbetet planeras utifrån Socialstyrelsens arbetsbok "Den nationella
värdegrunden".
Dagverksamheter och anhörigstöd

200330 stängde dagverksamheterna och dagcentralerna sina verksamheter med
anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Undersköterskor i
verksamheterna placerades på olika områden inom hemtjänst. Beslutet gällde först
en månad men förlängdes sedan t o m 2020-08-31.
200427 öppnades en äldrelinje för att ta emot oroliga äldre och anhöriga via
telefonsamtal. Telefontid eftermiddagar kl.13-15. Äldrelinjen har inte fått så
många samtal under perioden. Vi har annonserat i Nerikes Allehanda två gånger
samt affischerat. Äldrelinjen var inte bemannad under några veckor under
sommaren. Det inkom inte några samtal under den specifika telefontiden vilket
gjorde att vi ändrade till att inte bemanna telefonen dessa tider. I stället har vi
under dagtid ringt upp de som lämnat ett meddelande.
Under hösten/vintern gavs det ut en folder till alla seniorer i Hallsberg för att
motverka ofrivillig ensamhet. I denna folder fanns det även information om
äldrelinjen vilket gjorde att det kom några fler samtal än tidigare.

Dagcentralerna har fortsatt varit stängda under hösten och preliminärt till och
med april 2021.

Våren 2020 flyttade vi ut ur anhörigkonsulentrummet och anhörigcaféet på Åsen
och flyttade in på Werners backe tillsammans med demensvårdsutvecklare.

Under v. 40 anordnas Socialstyrelsens nationella Balansera
mera/Seniorfestivalvecka. På grund av pandemin hade vi i år inget gemensamt
evenemang med sydnärkekommunerna. I Hallsberg arrangerade vi
utomhusaktiviteter på de fyra dagcentralerna med hälsopromenader,
tipspromenad och information om fallförebyggande arbete och en anpassad social
utomhusfika.
Oktober 2020 började vi med individuell dagverksamhet där vi gjort en del
hembesök, haft telefonkontakter, promenader och mindre matgrupper för att
tillgodose en viss del av den sociala dagverksamheten.

November har vi tömt två rum på dagcentralen Åsen som vi from 010121 inte
kommer att disponera utan lämna över till Hallbo.

December 2020 rekryterades en anhörigkonsulent till enheten som kommer börja
i slutet av mars 2021.

Demensvårdsutvecklaren började mars 2020 och utvecklingen har fortgått till viss
del. Det har varit en del begränsningar på grund av Covid-19 men en hel del
handledning och rutiner har skapats under året.
Avvikelser och klagomål

Området har tagit emot några synpunkter och klagomål, alla är åtgärdade. Två lex
Sarah-utredningar har gjorts och avvikelse till Larmmottagning för trygghetslarm
har lämnats. Avvikelser arbetas med utifrån den metod som tagits fram och finns i
handboken för avvikelser.
Under oktober månad drabbades trygghetslarm i ordinärt boende av stora och
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omfattande störningar på grund av problem hos leverantören.
Ekonomi

Det har pågått och pågår fortfarande ett stort arbete för att kunna planera ut och
schemalägga den mertid som uppstått med anledning av heltid som norm. Vi kan
nu inte fullt ut använda den övertalighet som finns eftersom personal på grund av
smittspridning inte får arbeta i olika grupper. Därmed ökar övertids- och
vikariekostnader. Vi har även fått ökade kostnader för material, sjuklöner,
timanställda och övertid. En del av dessa ökade kostnader har kompenserats via
statsbidrag.
Arbete med smittskydd och coronapandemin

Ett stort fokus och arbete är och har varit på coronapandemin och att arbeta med
smittskydd. Covid-ambassadörer har utbildats för att stötta och hjälpa framför allt
ny personal och för att utföra egenkontroller. All personal har fått utbildning i
smittskydd och hygienriktlinjer.
Det har varit en ganska hög sjukfrånvaro under semesterperioden, främst av
ordinarie personal. Semestervikarierna har fungerat utmärkt och under
semesterperioden har vi lyckats undvika att någon brukare smittats av Covid-19,
vilket är ett mycket gott betyg till personalen och deras kunskaper om
hygienriktlinjer.

Smittläget under sen höst/vinter har varit större med flera utbrott av Covid-19
inom hemtjänstgrupperna och sjukfrånvaron är nu hög. Hygienåtgärder och andra
åtgärder för att stoppa smitta har arbetats med kontinuerligt. Det har tagit otroligt
mycket tid, framför allt för enhetscheferna, och mycket stort fokus vilket har gjort
att en del annat planerat arbete har fått stå tillbaka.
Vård och omsorgsboenden, VOBO

Område vård- och omsorgsboende utför analysdagar inför bokslut. I år skedde
detta via Teams. Fokus på sjukvårdens betydelse inom äldreomsorgen, där
pendeln åt det sociala, enligt Covid kommisionens delbetänkande, har gått för
långt. Brist på följsamhet inom de basala hygienrutinerna har blivit synliggjorda.
Detta handlar mer om kultur än kompetens. Även läkarmedverkan och
sjuksköterskans betydelse för kommunen har ifrågasatts. Det viktiga är nu att
pendeln inte slår för långt åt andra hållet, så att äldreomsorgen blir mer
sjukvårdsinrättningar än ett eget hem. Det är viktigt kommunerna gör en bra
analys för framtiden.
Utveckling

Äldreomsorgen har tagit fram ett antal projektplaner för att förtydliga riktningen
framåt. Trots pandemi har projektplaner samverkats och beslutats.
Projektplanerna innehåller kommunens arbete kring personcentrerad vård och
nationellt som benämns som Nära vård, som konkret handlar om att skapa
oberoende för våra boende, patienter eller brukare genom att arbeta utifrån
tydliga metoder med riktning mot personcentrerad vård.

I april tog politiken beslut om att minska vård- och omsorgsboende med elva
lägenheter samt att öka korttids- och växelvårdsplatser med fem platser grundat
på statistik som följts sedan år 2018. Korttidsavdelningen flyttades till de tomma
lokalerna för att komma närmare vårdcentral samt för att kunna öka platserna. År
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2020 skulle bli kostens år inom vård och omsorgsboende. Det blev ett pandemi-år
istället. Projektplan är upprättad i syfte att skapa bättre måltidssituationer genom
kvalitetssäkring med måltidsmodellen.

Ett tvåårigt projekt om ledarskap inom äldreomsorgen är nu avslutat vilket lett till
en ledarorganisation med enhetschef och arbetsledare. Med syfte att genom det
nära ledarskapet skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare att arbeta. Detta
utifrån bibehållet oberoende för våra brukare, utifrån systematiskt kvalitetsarbete
och ständiga förbättringar samt kostnadseffektivitet. Utifrån det goda arbetet som
är utfört på Kullängen gällande det nära ledarskapet var det lätt att ta ett beslut om
att fortsätta. Projektet har förlängts ett år för att kartlägga arbetsledarens mandat
och ansvar.
Planering inför det nya vårdboendet har startats upp med kravprofil för
välfärdsdigitalisering samt planering av inköp av nya möbler med hjälp av Marge.
Utbildning

Ett stort utbildningspaket utifrån basala hygienrutiner har pågått under hela året.
En punktprevalensmätning i Socialstyrelsens regi har utförts och visat på halvgoda
resultat. Resultatet visade brister inom handhygien. Åtgärder är utförda och
mätningen i egen regi har utförts med goda resultat.
Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna ska genomsyra det dagliga arbetet. En gång per år sker
genomgång av garantierna med personal samt på övergripande plan. Resultat av
genomgången redovisas till social- och arbetsmarknadsnämnden i slutet på varje
år. Följsamheten av värdighetsgarantierna blir bättre för varje år.
Personal och arbetsmiljö

Området arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att aktualisera de
rutiner som är framtagna. Arbetet med att följa upp medarbetarens frånvaro med
rehabiliteringssamtal/handlingsplan har stärkts.
Det systematiska arbetet fortgår och handlingsplaner är upprättade och följs upp
kontinuerligt flera gånger per år.
Sjukfrånvaro

Det har varit en hög sjukfrånvaro inom området under våren. Vissa vård- och
omsorgboenden har en högre sjukfrånvaro, som beror på långtids sjukfrånvaro.
Hälso- och sjukvårdsenheten har en hög sjukfrånvaro som behöver analyseras
under nästkommande år. Det gäller både för sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Facklig samverkan

Under året har samverkan med fackliga ombud på området startats upp. Syftet är
att följa upp projektplaner samt byggnationen av det nya boendet.

Ekonomi

Område vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvård får ett överskott i år.
Det är första gången på flera år området lyckas med detta. Resultatet beror på ett
effektivt bemanningsarbete. I Kullängens nya ledarorganisation är stordriften är
ett framgångskoncept. En chef och nära ledarskap utifrån arbetsledare som arbetar
med ständiga förbättringar ger delaktighet och en större förståelse för
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verksamheten och varför vi är på jobbet. Framgångsrikt arbete har också skett
inom hälso- och sjukvården, där idag alla tjänster dagtid är bemannade. Målet att
vara självförsörjande är ännu inte uppnått men på god väg. Beslutet att stänga en
enhet har också gett effekt. December blev en dyr månad för området. Hälso- och
sjukvården hade extra sjuksköterskor under röda dagar för att stärka upp, och
kom igång med vaccineringen under december månad. Flera personer hade en
långtidssjukfrånvaro under december, vilket gav behov av
bemanningssjuksköterskor. Ett vård- och omsorgsboende hade under december
smittade boende, hög sjukfrånvaro, samt ett högre vårdbehov i form av stora
medicinska behov.

Besöksförbud infördes under året. Det fanns dock möjlighet för besök utomhus
under våren. Alla vård- och omsorgsboenden hade ett bokningssystem där
närstående kunde boka tid för besök. Personalens uppgift blev något av ett
polisarbete där de skulle ha koll på att närstående efterföljde alla hygienriktlinjer.
Känslan hos personalen var inte så bra. Trots besöksförbudet anordnades olika
evenemang, såsom midsommarfirande och besök av olika personer som spelade
musik och dansade för de boende. Det bjöds också på förtäring. Anhörigträff har
inte utförts under året, däremot har anhörigbrev skickats ut flera gånger.

Situationen kring Covid-19 har tagit mycket tid och fokus vilket påverkat det
aktiva utvecklingsarbetet. Mycket fokus har lagts på det nära ledarskapet för att
säkerställa kvalitetsarbetet. Trots pandemin har alla vård- och omsorgsboende
ökat i kvalitet, exklusive brukarundersökningen.

Korttidsvård

I september 2020 flyttade korttidsboendet Regnbågen till Kullängen. I och med
flytten ökade antalet korttidsplatser från 11 till 16. Regnbågen är den enhet som
kommer att verkställa samtlig korttidsvistelse och växelvård i kommunens
äldreomsorg. Dagpersonalen utökades med personal från Kullängen. Regnbågens
nattpersonal arbetar kvar på Nytorgsgatan 20, Kullängens nattpersonal arbetar på
Regnbågens korttidsenhet. 86 korttidsbeslut har verkställts på Regnbågens
korttidsboende under året.

Regnbågen arbetar med individuella planer som i korthet beskriver vad patienten
har för behov av vård och omsorg. Arbetet med de individuella planerna har under
2020 svängt i kvalitet. I och med flytten av verksamheten och Covid-19 har arbetet
med planerna inte genomförts efter ordning men sedan har arbetet förbättrats.
Fortsatt förbättringsarbete under 2021.
Hälso- och sjukvård

Verksamhetsträffarna har fortsatt eftersom det har varit ett bra sätt att ta upp
verksamhetsfrågor. Verksamhetsutveckling, mål och resultat har tagits upp på
arbetsplatsträffar.

Ett fortsatt arbete med att utveckla riskbedömningar i Senior Alert i vår, med fokus
på att lyfta fram trycksår och blåsdysfunktion. Resultat mäts i
kvartalsuppföljningarna. Fokus har legat på att implementera beslutsstöd till 100
% i verksamheten och ett fortsatt förbättringsarbete för vård i livets slut.
Resultatet mäts i palliativa registret.
Covid-19 har gjort att många utbildningar ställts in, med konsekvensen att
kunskapsutveckling gällande trycksår och blåsdysfunktion har uteblivit.
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Inhämtning av uppgifter för att kartlägga sköterskornas arbete har fortsatt under
året med bland annat syftet att ha rätt personer inskrivna i hälso- och sjukvården.
Ett förtydligande av inskrivningsprocessen är framtagen och samverkad med
vårdcentralen. Dock har implementering av processen skjutits på framtiden,
beroende på vårdcentralen.
IFO

Under våren år 2020 färdigställdes ombyggnationen av social- och
arbetsmarknadsförvaltningens nya reception, väntrum och nya samtalsrum, vilket
blir en bättre lösning för klienter och medarbetare att vistas i.
Från slutet på april till december 2020 har områdeschefen på individ- och
familjeomsorgen också varit tillförordnad områdeschef för arbetsmarknads- och
integrationsenheten (AMI) under en omställningsperiod, då föregående
områdeschef valde att avsluta sin anställning i Hallsbergs kommun. Detta för att
förvaltningschefen skulle utreda hur verksamheten på AMI ska se ut framöver.

Pandemin som utvecklats i Sverige under våren 2020 har påverkat individ- och
familjeomsorgens verksamhet under hela året. Pandemiplan/beredskapsplan samt
rutiner har upprättats gällande hur arbetet ska bedrivas och prioriteras under
lågbemanningsperiod för att kunna upprätthålla en rättssäker handläggning.

Under årets första månader ökade inkomna anmälningar inom barn- och
familjeenheten i jämförelse med samma period under 2019. Från maj och resten av
året minskade inflödet något. Totalt har antalet anmälningar gällande barn och
unga ökat markant från föregående år från 826 inkomna anmälningar 2019 till
1227 inkomna anmälningar under 2020. Gällande anmälningar avseende våld mot
barn ser verksamheten även en ökning totalt sett under 2020 i jämförelse med
föregående år. Anmälningar där barn har utsatts för våld eller bevittnat våld leder
alltid till en utredning. Även antalet inledda utredningar har ökat från 313 under
2019 till 345 under hela året 2020. Antal beviljade insatser inom öppenvård har
ökat från 36 under 2019 till 59 under 2020. Enheten kan se att antalet utredningar
är något högre jämfört med föregående år och en förklaring till fler insatser är att
vi har fler utredningar och familjer med behov av stöd. Sökande till öppet intag hos
familjeteamet har ökat och vi har genomfört 59 rådgivande insatser utan
biståndsbeslut under 2020. Vid rådgivande samtal kan fem samtal genomföras
utan att det föregås av en utredning hos myndigheten. Stödinsatserna via öppet
intag har ökat jämfört med föregående år från 20 st. 2019 till 59 st. 2020, trots att
det öppna intaget var stängt under några månader 2020. Projektet Tidiga
Samordnade Insatser, TSI, som är ett samarbete mellan Bildningsförvaltningen
BIF, flera kommuner i Sydnärke och Regionen har haft som mål att arbeta med
gemensamma träffar för medarbetare från IFO och BIF under 2020 för att främja
och utveckla formerna för samverkan. På grund av Covid-19 har de flesta
aktiviteterna via TSI skjutits fram till 2021.
Under årets första halvår valde två socialsekreterare att avsluta sin anställning på
barn- och familjeenheten. En ny arbetsledare, sakkunnig socialsekreterare, har
rekryterats till enheten från augusti. Två socialsekreterare till utredningsenheten
har anställts i maj och i september. Vitala ledningsfunktioner har under året
saknats på IFO, närmaste arbetsledare samt socialsekreterare på barn- och
familjeenheten. Under denna period har enhetschefen delvis varit ersatt med en
vikarierande enhetschef några månader. Enheten har haft fler sjukskrivna än vad
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som brukar vara vanligt och några medarbetare har varit sjukskrivna en längre tid
till följd av att de tillhör riskgrupp för Covid-19.

Under 2019-2020 implementerades en ny forskningsbaserad metod, iRisk, för att
göra risk- och skyddsintervjuer och bedömningar vid våld inom familjen.
Forskningsprojektet är avslutat, men screeningsinstrumenten har börjat användas.

Under våren 2020 har familjeteamet bedrivit Tåget, som är en stödverksamhet för
barn respektive tonåringar som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk
ohälsa. På familjeteamet genomförs även föräldrakursen Trygghetscirkeln som
består av sju tillfällen där deltagarna diskuterar utifrån filmer. Trygghetscirkeln
kan genomföras både genom fysiskt möte samt via Teams. Familjeteamet har
under 2020 börjat med ett mer strukturerat sätt att arbeta med föräldrastöd som
både föräldrar och medarbetare är nöjda med. Även socialsekreterare har under
våren bedrivit programinsatser i form av exempelvis Re-Pulse som är ett
manualbaserat stöd för barnet/den unge att hantera känslor.
Projektet samverkan IFO/skola (samverkansteamet) startade under 2019 med
syfte att bland annat minska antalet elever med hög skolfrånvaro, arbeta intensivt
med föräldrastöd under en period, gruppverksamhet och för att minska antalet
anmälningar till socialtjänsten från skolan. Projektet har fortsatt under våren
2020. Dock har båda de anställda familjebehandlarna avslutat sina anställningar.
Det pågår nu en diskussion mellan bildningsförvaltningen och social- och
arbetsmarknadsförvaltningen om projektet ska fortlöpa samt gällande projektets
fortsatta inriktning vid eventuell fortsättning under kommande år.

På enheten för ensamkommande barn har antalet barn som kommunen har ansvar
för minskat under året. Ett nytt ensamkommande barn har anlänt till kommunen
under 2020.
Arbetstyngdsmätning på barn- och familjeenheten har genomförts regelbundet
under 2020. Det har varit en hjälp vid fördelning och omfördelning av ärenden för
att arbetstyngd ska kunna fördelas jämnare i förhållande till erfarenhet och
tyngden i ärendena.
Under 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Enheten har sedan tidigare
synliggjort barnets behov och möjligheter att själva få berätta om sin situation i
samband med anmälningar och utredningar. Enheten har börjat använda sig av
bildstöd i samtal med barn för att underlätta i samtalet med barn och ungdomar.

Under år 2020 har arbetet med införande av digital e-tjänst för orosanmälan
avseende barn och unga påbörjats och arbetet kommer att slutföras under 2021.

Barn- och familjeenheten uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020.
Faktorer som bidrar till enhetens positiva resultat är minskat antal
institutionsplaceringar av unga, minskat användande av konsulentstödda
familjehem, fortsatt minskat antal köp av extern öppenvård samt ett ökat
förebyggande arbete på hemmaplan via familjeteamet. Enheten arbetar med stöd
på hemmaplan som grund i alla ärenden för att i möjligaste mån undvika
placeringar av barn och unga.

Under år 2020 var antalet hushåll som var aktuella på vuxenenheten och i behov
av ekonomiskt bistånd 264 stycken. Detta är en ökning med 22 hushåll i jämförelse
med år 2019. Beloppet för utbetalt ekonomiskt bistånd under år 2020 har ökat i
jämförelse med år 2019.
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Under året 2020 var det vanligaste försörjningshindret för de personer som
uppbar ekonomiskt bistånd arbetslösa utan ersättning, sjukskrivna utan
sjukpenning och arbetslösa med otillräcklig ersättning. Den största andelen
hushåll som ansökte om ekonomiskt bistånd var ensamhushåll. Detta är en
bidragande faktor till att utbetalning av det ekonomiska biståndet har ökat då den
största andelen av det utbetalda ekonomiska biståndet under år 2020 har betalats
ut till ensamhushållen.

Hallsbergs kommun har flertalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna är
långt ifrån arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa ekonomiskt
bistånd varje månad. Flertalet av dessa familjer har en låg eller ingen ersättning
alls från andra myndigheter och de flesta av dessa personer är även
långtidssjukskrivna nyanlända och saknar därför rätten till sjukersättning från
Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar inte aktivt med personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering
gör att dessa personer sannolikt inte kommer att få ett arbete i närtid och i en del
fall inte innan pensionsåldern. Detta påverkar storleken på det ekonomiska
biståndet över tid.

En annan bidragande faktor till den ökade utbetalningen av ekonomiskt bistånd
har varit de som ankommer till Sverige på anknytning till exempelvis
ensamkommande barn. Dessa personer kan få vänta på sin försäkringstillhörighet i
flera månader och blir under denna period i behov av ekonomiskt bistånd som
täcker exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag. Kommunen kan endast återsöka
om utbetalda bidrag för de personer som har försäkringstillhörighet, vilket innebär
att kommunen går miste om dessa medel som efter lång handläggningstid betalas
ut till dem som väntar på försäkringstillhörighet.
Under år 2020 har medarbetarna på vuxenenheten erhållit juridisk handledning
för att utöka den juridiska kompetensen bland socialsekreterare och
biståndshandläggare. Detta har medfört en högre rättssäkerhet i handläggningen.

Under år 2020 har arbete med införande av digital ansökan avseende ekonomiskt
bistånd genom att installera en robot startat.

Institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik har ökat i antal
under år 2020 i jämförelse med år 2019. Under år 2019 beslutades om tre
placeringar enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall), och under år
2020 beslutades det om samma antal placeringar enligt LVM. Då LVMlagstiftningen är en skyddslag är det svårt att prognostisera det ekonomiska
utfallet av placeringskostnader. Under år 2019 beviljades sex placeringar på
institution för vård enligt Socialtjänstlagen och under år 2020 beviljades sju
placeringar. IFO arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom att aktivt arbeta
förebyggande och ha ett tätt samarbete med Öppenvården Stegen samt barn- och
familjeenheten för att på ett tidigt stadium erbjuda vård och behandling för de
personer som är inne i ett aktivt missbruk.
Under år 2020 har arbetet och metoden Trygghemgångsteam fortsatt. Detta har
bland annat medfört att en biståndshandläggare är riktad mot detta team.
Ytterligare förändring under året på biståndsenheten är att en specifik
biståndshandläggare har ansvar för planeringar inför utskrivning från vård. Det
har medfört att det är lättare för andra professioner att veta vem de ska vända sig
till gällande utskrivningsplaneringar. Detta har även bidragit till att resterande
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biståndshandläggare upplever en bättre arbetssituation och arbetsmiljö.
Covid-19

Pandemin har bidragit till att arbetslösheten har ökat. Detta har lett till att fler
personer i kommunen har blivit beroende av ekonomiskt bistånd över en längre
period, vilket i sin tur har lett till en ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd år
2020. På grund av Covid-19 har det uppstått svårigheter för vuxenenheten att
placera ut enskilda i sysselsättning/praktik när de ansöker om ekonomiskt
bistånd. Ytterligare har den ökade arbetslösheten nationellt medfört en svårighet
för de bidragstagande, då konkurrensen om arbeten blivit större. Antal tillgängliga
arbeten har även minskat på grund av Covid-19, vilket även det försvårar för de
bidragstagande att erhålla ett arbete på arbetsmarknaden.

SFI har under år 2020 bedrivit distansundervisning. Detta kan på sikt leda till att
det tar längre tid för individer att erhålla ett jobb på arbetsmarknaden och därmed
medföra att de är i behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid. Det har visat
sig att många som läser på SFI har svårt att tillgodogöra sig undervisning på
distans. Ytterligare en förändring som har skett på grund av Covid-19 är att
Arbetsförmedlingen tog bort kravet på aktivitetsrapportering. Det medförde
svårigheter i handläggningen av ekonomiskt bistånd då personerna inte kunnat
redovisa att de varit på sin aktivitet eller följt sin genomförandeplan.
Det går inte att påvisa ett tydligt samband mellan barn- och familjeenhetens
ökning av antal ärenden och pågående pandemi. Det som ändå sticker ut är att det
förekommer psykisk ohälsa hos föräldrar till följd av rädsla för sjukdomen.
Enheten har ställt om och erbjudit föräldrar samtal via Teams i högre grad om
samtal har bedömts kunna ske via länk.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

Året har präglats av pandemin som bland annat lett till budgetunderskottet.

På Nytorgsgatan 74 har vi under året flyttat två brukare till andra boenden. Vi har
nya brukare och boendet är fullt.

På Hantverkargatan flyttade en ny brukare in under juli månad efter att lägenheten
stått tom i ett och ett halvt år. Här har det ändrats mycket då fyra av fem brukare
är hemma på heltid. Flera av dem har dessutom olika grader av
sjukdomsproblematik som gör att personalbemanningen har varit tvungen att
ökas. Enheten har haft en ovanligt bra och friktionsfri sommarperiod med bra
vikarier som efter sommaren stannat som timvikarier.
Vi har rekryterat två nya pedagoger. Hantverkargatan fick sin första pedagog
under september. De betyder oerhört mycket för utveckling/implementering av
verksamhetsmodellen.

Idag jobbar båda boendena med SMART-mål för alla brukare. Då Brukarkollegium
ligger på schema så är alltid all personal med på dessa. Alla brukare har utförliga
genomförandeplaner som också uppdateras två ggr/år.
Vi har Funca-kartläggningar på ett flertal av våra brukare där vi också samarbetar
och gör dem tillsammans med daglig verksamhet i de fall det är aktuellt. Ett
effektivt verktyg som har varit till stor hjälp i olika situationer.
I början på året så samarbetade vi med Habiliteringen kring teckenspråk. Då
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pandemin kom fick vi ställa in detta. Under året har vi dock rekryterat en personal
med fullständig teckenspråksutbildning. Den personalen har små
utbildningstillfällen för sina kollegor. Här har vi sett en direkt effekt på flera
brukare som helt plötsligt får ett utökat språk och i och med detta blivit mera
harmoniska i vardagen. Nu finns en ökad trygghet i att brukarna vet att personalen
kan och förstår mer tecken. Mycket värdefullt för brukarnas självbestämmande.
Området arbetar med:
Schema och bemanning följs upp varje månad.
Boendena har APT samt Brukarkollegium schemalagt där vi följer upp beslut om
åtgärder.
Verksamhetsplanen tas upp på APT under året för att hålla den levande.
Boendena har tagit beslut om vilka områden man ska fokusera på kommande år
utifrån de sämsta resultaten i brukarundersökningen.

Mål ekonomi
Ett av de tuffaste åren rent ekonomiskt då vi gjort ett stort underskott. Här ska
dock poängteras att underskottet hade varit mycket större om inte personalens
flexibilitet genom till exempel turbyten varit så god. Ett stort arbete har gjorts av
personalen som många gånger vänt ut och in på sig själva för att lösa bemanning
på ett så behovsanpassat och ekonomiskt sätt som möjligt.
Nytorgsgatan, Service:

Här bor idag fyra ungdomar samt två äldre. I och med att flera yngre flyttat in så
har vi sett att verksamheten förändrats. Det är mer fokus på aktiviteter och önskan
om att göra saker utanför boendet än tidigare. Tyvärr har pandemin satt hinder för
detta då många av våra brukares aktiviteter ställts in. Det har även påverkat våra
brukares psykiska mående på ett negativt sätt. Personalen har dock gjort sitt bästa
för att skapa aktiviteter hemma.
Ny pedagog började den 1 september
Kortis

Kortis har fortfarande bara två brukare som kommer växelvis men där de båda
blivit beviljade utökad tid. Utöver detta så har vi vuxenfritids till en brukare före
och efter daglig verksamhet.
Hantverkargatan:

Här har vi fyra äldre som idag är hemma på heltid och bara en ungdom som
arbetar. Tyvärr har år 2020 varit riktigt deppigt för dessa brukare då de varit
hänvisade till i stort sett bara aktiviteter hemmavid. Personalen har försökt göra så
många utflykter/utevistelser man kunnat men vi märker att detta tärt på
brukarnas humör. Pedagog rekryterad och det blev ett lyft för Hantverkargatan.

Måluppfyllelse

I år har vi 100 % i måluppfyllelse för bemötande samt inflytande. Når inte upp till
målen fullt ut på de övriga.
Oavsett frågeställningarna i verksamhetsmålen och de svar vi fått på enkäterna så
har personalen en bild av att våra brukare trivs väldigt bra och kan/vågar uttrycka
behov och önskemål.
Träffen
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Den första delen av året har handlat om arbetsmiljö, både gällande personal och
deltagare. Medarbetarna har tillsammans med chef gått arbetslagsutveckling via
regionhälsan. Tidigare var gruppen delad i två grupper och det var "vi och dom".
Efter arbetslagsutvecklingen är det EN grupp och kommunikationen är helt
förändrad, positivt!

Tyvärr är den fysiska och psykiska arbetsmiljön inte den bästa. På Träffen 1 kräver
våra deltagare alltmer omvårdnad vilket kräver fler händer. Många av deltagarna
har fått nya hjälpmedel vilket medför att det blir ännu trängre i lokalerna. Det är
svårt att leva upp till föreskrifterna angående utrymme vid förflyttningar.
På Träffen 2 har deltagarna blivit oroligare, ingen av deltagarna trivs med
varandra. När de blir irriterade har de ingenstans att gå undan för att få vara ifred.

Gruppen har tidigare kunnat ta promenader eller göra utflykter tillsammans men
nu finns det deltagare som inte vill följa med och då blir det svårt med dagens
bemanning att ta sig ut. Det varit lite lugnare på Träffen 1 på grund av pandemin så
en resurs har kunnat vara på Träffen 2 hela dagarna. Det har slagit väl ut då
deltagarna kan få ett mer individuellt schema och haft möjlighet att göra
aktiviteter ensamma tillsammans med en personal. Ljudnivån är hög och konstant,
personalen har fått formgjutna hörselskydd.
Överlag upplever medarbetarna en stress över att det är svårt att leva upp till
lagens krav att ge våra deltagare en individuellt anpassad insats utifrån lokalens
begränsningar och för få personella resurser.

Vi hyr förnärvarande en lägenhet av Hallbo där vi erbjuder daglig verksamhet för
två deltagare som inte får plats på Träffen.
Sjukfrånvaron på Träffen har minskat, under 2019 men ökat under år 2020.
Servicegruppen

Ambitionen var vid årets början att deltagarna skulle arbeta mer mot de som bor
på Kullängen. Detta har inte gått att genomföra på grund av rådande situation.

Arbetsuppgifterna har blivit färre i och med pandemin då deltagare inte får gå in
och göra arbetsuppgifter på avdelningarna. Medarbetaren på Servicegruppen har
som vanligt gjort ett fantastiskt jobb med att hitta på andra arbetsuppgifter men
det är svårt att hitta tillräckligt många för att kunna erbjuda våra deltagare
heltidsarbete. Några av deltagarna på Servicegruppen har istället valt att utöka
tiden på sina externa platser.
Vi har numera APT med deltagarna på Servicegruppen. De har bland annat
upprättat en värdegrund vid dessa APT.
PL-gruppen

Det är stabilt på PL-gruppen. Medarbetarna har gjort ett fint arbete med att pussla
så att alla deltagare ska kunna få arbeta den tid de önskar. Tyvärr kan vi inte
erbjuda heltid till alla.
Under våren och försommaren har det kommit beslut om daglig verksamhet för
personer som skulle passa att vara på PL gruppen. Tyvärr är det nu fullt och vi kan
inte erbjuda fler platser.
En deltagare har varit på utlandspraktik i Pforzheim, Tyskland under hösten.
Utlandspraktiken sker inom ett projekt som Activa driver, Activeeuromobility.
Page 38 of 167

Sida

13(47)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020

Datum

Deltagaren har efter detta blivit erbjuden en lärlingsplats på ett betongföretag i
Hallsberg med start januari 2021.
Sedan Sydnärke IT inte längre skickar gamla datorer till PL-gruppen har vi
periodvis haft lite dåligt med jobb. Vi har under året påbörjat samarbete med
privata företag för att få in material.
Sjukfrånvaron har under året varit hög på Servicegruppen och PL gruppen.

Socialpsykiatrin har fått en något utökad bemanning på grund av heltid som norm
men man har en budget i balans eftersom frånvaro inte alltid behöver ersättas med
vikarier samt att det förekommit en del tjänstledighet och långtidssjukskrivningar.
En vakans under året har heller inte behövt tillsättas. Då vi får två nya deltagare till
Träffen i sommar så är det svårt att veta om de resurser vi har i dagsläget kommer
att räcka i framtiden. Då några deltagare på Träffen 1 har valt att stanna hemma på
grund av pandemin kan vi till viss del inte ersätta turer när ordinarie personal är
frånvarande.
Personal

Sjukfrånvaron har varit högre än föregående år. Till största delen är det två
långtidssjukskrivningar, men även korttidsfrånvaron har varit hög på grund av
hårdare restriktioner kring Covid-19.
Två medarbetare har valt att säga upp sig under året.
Verksamheten

Verksamheten hade ett stort inflöde av nya ärenden första delen av året. En del
ärenden har också avslutats. Vissa beroende på utflytt från kommunen, andra
beroende på ökat behov och insats från annan verksamhet men även ett par
ärenden som gått till självständighet.

Under rådande omständigheter med Covid-19 har omställningar av verksamheten
skett. Boendestödet har pågått som tidigare men de gruppverksamheter vi
bedriver har fått flytta ut i den mån det går medan andra har fått ställas in.

På grund av pandemin har många brukare avbokat sin insats. En av anledningarna
kan vara oro att bli smittad och oro kring situationen i stort. Personalen inom
socialpsykiatrin har gjort sitt yttersta för att ställa om och vara flexibla i insatsen.
Vi har erbjudit telefonsamtal och träffar utomhus för att försöka minska antalet
avbokningar och därigenom försöka minska känslan av oro. Verksamhetens
bilpark är uppdaterad och en ny cykel har köps in.
Svalan

Måluppfyllelse
Samtliga mål för verksamheten är uppfyllda.

Svalan har brukarkollegium en gång per månad och arbetar med SMART-mål vid
behov. Vi har sett att tydlighet, struktur och lågaffektivt bemötande resulterat i
tryggare ungdomar, utåtagerande beteende har minskat och det har blivit en
bättre arbetsmiljö för personalen.

I februari fick vi förfrågan från Laxå kommun om vi kunde ta emot en ungdom på
fritids. Vi har nu fritids för denne måndagar och torsdagar.

Det finns en hel del fyllnadstid som beror på att vi fortfarande har ungdomar som
har förkortad skoldag. Det innebär att personalen måste börja tidigare vissa dagar.
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Detta justeras genom intäkter från andra kommuner.

Tre elever tog studenten i juni, två av dessa började sen på daglig verksamhet
Träffen. Vi har flyttat en resurs från Svalan till Träffen. Under våren har vi också
utfört daglig verksamhet två dagar i veckan då det är fullt på Träffen och
Fyrklövern.
Arbetsmarknad och Integrationsenheten, AMI

Den största händelsen under året är att ESF-projektet All-in avslutas, som har varit
igång sedan mars-2018. Vi kan med glädje konstatera att Hallsbergs kommun
verkligen varit framgångsrika i projektet. Sammantaget har projektet fått ut 48
personer i arbete/studier, vilket visar på ett mycket gott resultat. Projektet
kommer implementeras under våren i befintlig verksamhet.
Integrationspedagogen har arbetat mot föreningar för att nå så många barn som
möjligt och få dem involverade i en fritidsaktivitet. Fler än 100 barn har varit
delaktiga i någon form av fritidsaktivitet.
Serviceassistentutbildningen avslutades den 12 juni för åtta individer. Fem av
dessa hade extratjänst och tre hade introduktionsjobb. Av dessa är tre individer
kvar inom vården på extratjänster. Ytterligare tre individer fick sommarvikariat
och extratimmar. Som en extra sommarjobbssatsning fick sex individer ett
nystartsjobb under en period.

I våras kunde vi inte genomföra någon samhällsorientering för nyanlända på grund
av Covid-19. En kurs i arabiska kunde genomföras under september-oktober. Idag
är samhällsorienteringen utökad till 100 timmar.
I år blev feriearbetet lite annorlunda. Vi kunde inte placera ut några ungdomar
inom vård eller omsorg. Detta ledde till att vi behövde fler platser och man
beslutade att ungdomarna skulle få studera med lön under två veckor.

Vi blev beviljade medel från Länsstyrelsen i ett språkutvecklingsprojekt där både
Laxå och Askersund ingår. Syftet med projektet är att stötta SFI-elever i svenska
språket för att påskynda deras utveckling. En integrationspedagog anställdes och
vi startade upp i november. Idag drivs projektet i form av distansundervisning för
19 deltagare. Projektet har två grupper, en A+B-nivå och en C+D-nivå.

I vår legoverksamhet kan vi glädjande konstatera att vi gjort det bästa resultatet
någonsin, trots en pandemi och ibland svårt med leveranser av material. Likaså har
vårt Växthusprojekt gått med ökade intäkter detta år, men dock är det viktigaste
att våra deltagare har varit delaktiga i detta projekt.
Under Länsstyrelsens satsning En vecka fri från våld deltog 35 personer, varav
många är föräldrar till barn på kommunens skolor.

Under året har vi påbörjat en utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi
har arbetat fram ett kemikalieregister, som tidigare inte funnits och gjort
regelbundna skyddsronder, vilket lätt till förändringar i verksamheten.
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2 God ekonomisk hushållning
2.1 Inledning
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, integration
och arbetsmarknadsfrågor, bosättning av nyanlända som kommer på anvisning
från Migrationsverket 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. Värdeorden glädje, driv och
öppenhet ska styra all form av service och vård.

År 2020 har varit ett år fullt av oförväntade händelser. Den pandemi som råder har
fått hela nationen att vända blickarna mot äldreomsorgen. Det finns flera positiva
effekter av pandemin. Teknikens framgång, med en ökad tillgänglighet för
samverkan och delaktighet. Digitala möten har öppnat upp för fler mötesforum,
med struktur och effektivitet som resultat.

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi

2.3 Uppföljning av mål
2.4 Måluppfyllelse
Område hemtjänst totalt har inte kunnat nå alla mål under 2020. I en del mål, som
till exempel bemötande och sammantagen nöjdhet med hemtjänsten överträffar
resultatet målet, vilket är glädjande då det för oss är ett av de viktigaste målen. I
inflytande och trygghet har vi inte riktigt lyckats nå upp till målen. Måluppfyllelse
ser lite olika ut i de olika grupperna och en del av dem når vissa mål.

Detta har varit ett märkligt år då väldigt mycket arbete har fått ställa om och fokus
riktats mot andra håll än det som var planerat. Till exempel har dagcentralerna och
dagverksamheterna varit helt stängda, på grund av folkhälsomyndighetens
rekommendationer med anledning av Corona viruset covid-19. Vissa enheter har i
viss mån kunnat använda tiden till att planera för kommande år och den utveckling
vi har behov av, så att vi kan stå rustade när verksamheten återgår till det normala.
Till exempel anhörigstödet, utvecklingen av demensvården och fokus på individens
självständighet och personcentrerad vård.
En del utbildningar har trots allt kunnat genomföras enligt plan, till exempel
utbildning för personalen på enheten, utifrån folkhälsans förebyggande arbete om
att motverka ohälsa hos våra seniorer. Det har arbetats med kosten och dess
betydelse på boende.
Det är svårt att göra en analys för detta år då ingenting varit som det brukar eller
som det ska. Sjukfrånvaron är hög och antalet timmar som timvikarier arbetat är
högt vilket till stor del beror på pandemin. Det är svårt att säga om vi hade klarat
Page 41 of 167

Sida

16(47)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020

Datum

heltid som norm med att nyttja tiden ännu bättre om vi inte hade haft en pandemi,
sannolikt har området hämtat in stora delar av den överskjutande tiden som
heltiden ger.
Område vård och omsorgsboende når inte målen för år 2020, enligt
brukarundersökning från Socialstyrelsen. Svarsfrekvensen var 34 %, lägre än
tidigare år. På grund av den låga svarsfrekvensen ska resultaten hanteras
försiktigt. 81 % av enkäterna har dessutom fyllts i av enbart någon annan än den
boende. 77 % av anhöriga upplever att samarbetet fungerar bra med personalen
på vård och omsorgsboendet.

Området följer ett antal egenkontroller varje månad, genomförandeplaner, daglig
utevistelse, aktiviteter. Samt att avvikelser följs upp tre gånger per år och
analyseras på områdesnivå. På enhetsnivå tas avvikelser upp och analyseras varje
vecka för att nå systematik. Resultaten från egenkontrollerna fortsätter att öka
under året, jämfört med tidigare år. Antal avvikelser har också ökat, vilket i detta
fall är bra, i motsatt till att avvikelser inte registreras. Utredningarna har ökat och
därav skapas en bättre kvalitetskontroll samt åtgärder för de händelser som sker.

Bedömningen är att barn- och familjeenheten har en varierad måluppfyllelse inom
samtliga områden som kan utläsas nedan samt att det finns utvecklingsområden.
Ett utvecklingsområde är att fortsätta arbetet med att alla klienter skall ha
genomförandeplaner för att klienterna ska känna både trygghet och delaktighet i
sin insats. För att måluppfyllelsen ska öka så krävs ett fortsatt levande arbete inom
samtliga områden.
Helårsresultatet visar sammanfattningsvis för vuxenenheten att det finns delar
inom verksamheten som behöver utvecklas och förbättras samt att det finns delar
där medarbetarna redan idag gör ett bra arbete, och som verksamheten behöver
upprätthålla.

2.5 HÅLLBAR KOMMUN

Vuxenenheten uppnår nästan målet då 86 % upplever sig nöjda med hjälpen i
helhet inom verksamheten men målet är att 90 % ska vara nöjda. Vuxenenheten
arbetar delvis med tvingande insatser och det kan inverka på hur nöjda
klienter/brukare är med sin insats. Öppenvården Stegen har ökat det totala antalet
inskrivna klienter och anhöriga under år 2020 i jämförelse med år 2019.
Genom det stöd som barn- och familjeenheten erbjuder familjer i kommunen ges
en förutsättning att öka livskvalitén för de som omfattas av insatsen. Vid en analys
av resultatet av klientenkäten så lever enheten inte upp till att uppfylla målet att
90 % ska känna sig trygga med insatsen under året. Enheten behöver arbeta mer
aktivt och tydliggöra för klienten att de kan och ska vara mer delaktiga i
utformningen av insatsen. Även om enheten ibland arbetar med tvingande
åtgärder så är merparten av insatserna frivilliga där klienten ska ha stort
inflytande och det kan öka känslan av trygghet.

Under året har AMI arbetat med deltagare som kommer på uppdrag från
Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Uppdragen består av olika former,
det kan vara arbetsträning, arbetsförmågebedömning, eller praktik. Vi arbetar med
personer mellan 16-64 år. Alla deltagare har en handlingsplan som upprättas
tillsammans med arbetskonsulent, som sedan följs upp tillsammans med
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deltagaren. Alla ska känna sig trygga och delaktiga med insatserna.
Nämndmål
Alla som har insatser av Socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen.

Indikator
Minst 90 % av de personer
som får insatser ska uppleva
trygghet med insatserna.
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Kommentar
Hemtjänst
Fortsatt arbete med
trygghetsskapande aktiviteter
pågår, bland annat där
välkomstsamtalet med ny
brukare är av vikt,
kontaktpersonen ansvarar för
det. Individuell
genomförandeplan, påbörjas
vid välkomstsamtalet.
Kvalitetsombuden har en
viktig del i detta då det är de
som planerar kontaktpersoner
för nya brukare.
Trygghet: Även vid korta
tillsynsbesök hos brukare så
ska personal ta av sig
ytterkläder och gå in, detta för
att brukare tidigare upplevt
personal som stressad. Lyfts
upp på APT varje gång.
Resultatet från årets
brukarundersökning visar att
målet inte riktigt nåddes under
2020.
Handlingsplan utifrån
brukarundersökningen 2019
är framtagen av personalen
där man belyser delar man
behöver förbättra och
bibehålla. Den minienkät som
planerats av Kvalitetsombuden
för att få fram
förbättringsunderlag har på
grund av pandemin inte
kunnat genomföras.
VoBo
De fyra aktiviteterna som är
framtagna för att nå ökad
trygghet, kontinuitet,
kommunikationsvägar,
personcentrerad vård samt
ökad välfärdsteknologi har inte
riktigt kommit igång än på
grund av coronapandemin.
Fortsatt arbetet kommer att
ske under år 2021.
Måluppfyllelsen Trygghet
redovisas utifrån frågor från
socialstyrelsens
brukarundersökning, som i år
hade en ännu lägre
svarsfrekvens än tidigare år.
Mönstret är allt lägre
svarsfrekvens för varje år. På
grund av detta behöver
området diskutera om
brukarundersökningen ska
kompletteras med intern
undersökning.
IFO
Möjligheten att framföra
synpunkter/klagomål/beröm

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Indikator

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 socialoch
arbetsmarknadsförvaltningens
öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot
föregående år.
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lämnas genom broschyren
”Hjälp oss att bli bättre” och
denna lämnas alltid till
klienter/brukare. Broschyren
finns även tillgänglig på
hemsidan dygnet runt samt i
social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
väntrum.
Alla klienter på vuxenenheten
försörjningsstöd/missbruk har
genomförandeplaner.
Klienterna är alltid delaktiga
när genomförandeplaner
upprättas med syftet att de då
kan påverka sina insatser.
Barn- och familjeenhetens
resultat av 2020 års
klientenkät kan utläsas från
utredningsgruppen att 58 % av
de tillfrågade kände sig trygga
eller ganska trygga med sin
insats. Inom området
familjehem/familjerätt visar
resultatet att 54 % är mycket
trygga eller ganska trygga med
insatsen. 46 % hade svarat
varken eller/vet inte.
Resultatet från Familjeteamet
visade att 85 % var mycket
trygga eller ganska trygga med
sin insats. Resultatet från
enheten för ensamkommande
barn visar att 77 % av de
tillfrågade har svarat att de är
mycket trygga eller ganska
trygga med sin insats. Vid en
beräkning av medelvärdet
visar resultatet på att 69 % av
de tillfrågade klienterna på
barn- och familjeenheten är
trygga eller mycket trygga.
Målet bedöms därmed inte
vara uppfyllt 2020.
Hemtjänst
Målet kommer inte att kunna
nås 2020 då dagverksamheter
och dagcentraler stängde
200330 och ingen får besöka
dagverksamheterna. Planering
för utveckling av
dagcentralerna pågår under
året för att kunna startas när
verksamheterna öppnar igen.
dagverksamheterna har under
senaste två månaderna börjat
en försiktig öppning av
verksamheterna med små
grupper och kortare tid för att
ändå kunna erbjuda de med
störst behov insatser som
syftar till att minska
ensamheten, isoleringen och
därmed kunna förebygga
ohälsa.

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Indikator

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.
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VoBo
Trygg hemgång teamet börjar
att hitta en samverkansform
utifrån det multiprofessionella
teamet. Under 2020 har antalet
beviljade korttidsbeslut
minskat, som är ett av
effektmålen.
IFO
Öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot
föregående år är under 2020
uppfyllt.
Familjeteamet har öppet intag,
personer kan utan kontakt
med socialsekreterare få stöd
och hjälp i sin föräldraroll.
Antalet besökare till öppet
intag har ökat från 20 (2019)
till 59 (2020) i jämförelse mot
föregående år. Målet är
uppfyllt för 2020.
Antal insatser avseende
anhöriga och klienter från
Stegen har totalt sett ökat
under år 2020 i jämförelse
med år 2019. Under år 2020
erhöll 28 anhöriga stöd från
öppenvården Stegen och 37
personer var inskrivna i någon
av Stegens beroendegrupper i
jämförelse med 2019 då 30
anhöriga erhöll stöd och 34
personer var inskrivna i någon
av Stegens beroendegrupper.
Hemtjänst
Esslatorp och Sköllergården
arbetar med att mäta
matsvinnet. Arbete pågår
också för att förbättra
måltidssituationerna.
Portionerna som beräknas
enligt det näringsvärde som
behövs för varje dag är ofta för
stora för de boende.
Inköp av matvaror ses över för
att minska svinnet.
VoBo
På grund av Corona tider har
inte mätning av matsvinnet
utförts under våren. Mätningen
som utfördes under hösten fick
resultatet 36,9 %.
Utgångsvärdet är 39,6 %, en
minskning har skett med 2,7 %
vilket är en ökning från hösten
2019. Serveringssvinnet är
fortfarande högre än
tallrikssvinnet. Det betyder att
köket levererar för mycket
mat. Enligt dialog med DOS
enheten, beror det på att
storleken på portioner är
utifrån en nationell beräkning
för äldre. Frågan är om mindre

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Indikator

Sida
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Kommentar
portioner som är mer
näringsberikade kan vara
åtgärden för att minska
svinnet?
Förvaltningens
kvalitetsutvecklare har fått
uppdrag att ta fram ett
helhetsperspektiv på bra
måltider genom
livsmedelsverkets
måltidsmodell, som består av
integrerade måltider,
trivsamma måltider, goda
måltider, näringsriktiga
måltider, hållbara måltider och
säkra måltider. Arbetet har
inte kommit igång på grund av
rådande pandemi.

Alla som har insatser av Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna
sig trygga med insatsen.
Inom förvaltningens olika områden har man kommit olika långt med att uppnå
målet. Inom en del områden pågår ett fortsatt utvecklingsarbete och man kan se
att man förbättras men når inte målet helt.

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.
På grund av den rådande pandemin så har inte målet uppnåtts till fullo då
verksamheter har tvingas stänga eller ställa in ett antal aktiviteter.
Inom vissa områden inom förvaltningen har vi uppnått målet.

Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som serveras på ett
aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö.
Ett flertal 77 % inom våra vård och omsorgsboenden upplever måltiderna som
mycket bra, det finns dock en del att fortsätta förbättra. Tallrikssvinnet har gått
ner från 11,7 % till 5,14 % på ett boende och på något annat boende har mätningen
inte kunna genomföras på grund av pandemin. Ett måltidsprojekt är påbörjat för
alla VoBo för att arbeta med nattfasta, mellanmål och en lugn och harmonisk miljö
för att skapa matglädje samt.

2.6 LIVSLÅNGT LÄRANDE

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.

Indikator
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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IFO
Under år 2020 har 148
insatser avslutats då
personerna har blivit
självförsörjande. Den
genomsnittliga tiden för alla
personer som uppburit
ekonomiskt bistånd har varit
5,8 månader. Detta är en
ökning av tiden som
bidragsberoende med 0,5
månader vid jämförelse mot år

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Indikator

Sida
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2019.
74 % av de personer med
arbetsförmåga som erhållit
ekonomiskt bistånd under år
2020 har kommit ut i
självförsörjning inom 6
månader. En orsak till att vi
inte når målet om 80 % är att
arbetslösheten har ökat utifrån
den rådande pandemin Covid19 och därmed blir behovet av
ekonomiskt bistånd blivit mer
långvarigt.

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.
Vuxenenheten uppnår inte målet kring att få ut 80 % av klienterna i
självförsörjning inom sex månader. Trots pågående pandemi så har vuxenenheten
arbetat hårt för att stötta och hjälpa personer ut i egenförsörjning. Om enheten
inte hade arbetat efter vårt framgångsrika arbetssätt och beprövade metoder så
skulle enheten ha påvisat ett högre negativt resultat, både gällande den enskildas
möjligheter att nå självförsörjning och gällande det ekonomiska resultatet.
Den pandemi som har pågått under större delen av år 2020 har stor påverkan på
det negativa resultat som verksamheten redovisar. En bidragande orsak till detta
är även att verksamhetens samarbetspartners har haft restriktioner som har
medfört att deltagarna inte har kunnat påbörja praktik/sysselsättning i lika stor
utsträckning som tidigare år.

AMI har tillsammans med Allévux skapat en serviceassistentutbildning för att få ut
fler individer på den reguljära arbetsmarknaden. AMI arbetar också aktivt med att
få ut personer i egen försörjning, detta genom att bland annat arbeta med
personens individuella plan samt samarbete tillsammans med individen, externa
arbetsplatser och andra myndigheter.

2.7 ALLAS INFLYTANDE

Kommunen ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd
för idéer och synpunkter. Klienterna skall alltid ges möjlighet att framföra idéer
och synpunkter så att de känner sig lyssnade på och delaktiga i det stödet som
Individ- och familjeomsorgen erbjuder. Alla klienter/brukare ska vid upprättande
av genomförandeplan vara delaktiga och framföra synpunkter de har.
Klienter/brukare har även möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på
verksamheten i form av enkäten "Hjälp oss att bli bättre".
Vuxenenheten uppnår inte målet då endast 77 % av de människor vi möter
upplever att de har haft möjlighet att framföra synpunkter. Målet är att 90 % av de
vi möter ska känna till denna möjlighet. Arbetet kring detta kommer att fortsätta
löpande under 2021.
AMI har regelbundna arbetsplatsträffar med sina deltagare, där man välkomnar
idéer och synpunkter. AMI erbjuder invandrarservice tre dagar i veckan. All får
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tolk vi behov.

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

Datum

Indikator
Minst 90 % av brukarna inom
social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med graden av
delaktighet.
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Kommentar
Hemtjänst
Vid välkomstbesök och i
upprättande av
genomförandeplaner ska
brukarnas önskemål
efterfrågas.
Genomförandeplaner ska göras
i delaktighet med brukaren.
Uppföljning ska ske efter 6
månader eller vid behov.
Resultatet nådde inte riktigt
målet enligt den nationella
brukarundersökningen 2020.
Dock är 92 % sammantaget
nöjda med hemtjänsten.
Påbörjat arbete kommer att
fortsättas med även under
2021.
VoBo
Vård och omsorgsboende har
skapat aktiviteten "öka graden
av delaktighet genom
boenderåd. Syftet är att skapa
delaktighet för boende är till
exempel att kunna vara med
och påverka sin miljö.
Boenderåd sker en gång per
termin eller enligt önskemål.
Den viktigaste aktiviteten för
våra boende, är att vara
delaktig i sin egen vardag. Den
aktiviteten följs upp under
målet "trygghet". För att öka
delaktigheten för anhöriga,
skrivs ett anhörigbrev en gång
per år, samt anhörigträffar två
gånger per år
IFO
Socialsekreterare och
biståndshandläggare har
regelbundna uppföljningar
med sina klienter/brukare för
att följa upp utredningsplan,
vårdplan, insats och
genomförandeplan.
Resultatet för barn- och
familjeenheten visar för
utredningsgruppen att 57 % av
de tillfrågade upplevde att
graden av delaktighet var bra
eller ganska bra. Resultatet för
familjehem/familjerätt visar
att 54 % av de tillfrågade
upplevde graden av
delaktighet som bra eller
ganska bra. Resultatet för
Familjeteamet visar att 89 %
var nöjda med graden av
delaktighet och enheten för
ensamkommande barn visar
att 77 % kände sig nöjda eller

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Indikator

Sida
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Kommentar
mycket nöjda med graden av
delaktighet. Av resultatet kan
utläsas att målet ännu inte är
uppfyllt. Vid en beräkning av
medelvärdet visar resultatet
på att 69 % av de tillfrågade.
Målet är därmed inte uppnått.
I resultatet för vuxenenheten
framkommer att 62 % av de
som har besvarat enkäten för
försörjningsstöd/missbruk
upplever att de har möjlighet
att framföra önskemål och
synpunkter, 77 % av de som
varit i kontakt med
biståndshandläggare och 92 %
av Öppenvården Stegens
svarande uppger att de hade
möjlighet. Utifrån att det är tre
olika svarsfrekvenser har
medelvärdet räknats ut till
77 % och därmed är inte målet
om 90 % uppfyllt för
vuxenenheten 2020.

Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter
ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till
delaktighet.
Arbete med att förtydliga och förbättra genomförandeplanerna ska fortsätta under
2021. Resultatet från brukarundersökningen visade att 87 % av de tillfrågade är
nöjda med graden av delaktighet, målet är 90 %.
Fortsatt arbete där välkomstsamtalet vid ny boende är av vikt, boendeansvarig
ansvarar för det. Välkomstmappen delas ut till alla nya boende, boendeansvarig
ansvarar för att gå igenom och har checklista med som stöd så inget missas.
Delaktighet skapas genom att boende tillsammans med boendeansvarig och
anhörig om så önskas upprättar genomförandeplanen. Viktig del är även att föra in
meningsfulla aktiviteter. Vid årets slut har 100 % en genomförandeplan som är
skriven utifrån varje individs behov och mål.
Nattpersonalen har under kvartal ett blivit boendeansvariga. Gruppen har
tillsammans tagit fram uppdraget som boendeansvarig. Personalen kommer att
vara delaktiga i att upprätta genomförandeplaner tillsammans med
boendeansvarig på dagen, de tillsammans informeras från den boende om hur
boende önskar sin natt. Detta kan skapa både trygghet och delaktighet för boende.
Informationsbrev har skickats till anhöriga i mars, maj och november månad.
Informationen berörde till stor del den situationen kring coronapandemin som vi
alla befinner oss i. Våra boenden hade besöksförbud under våren och sommaren
och under den perioden uppmanas till kontakt via telefonsamtal och
mobilapplikationer där man kan se varandra. Under maj har vi öppnat upp för
besök utomhus. I oktober öppnades åter verksamheten för besök. Barn- och
familjeenheten har anpassat sin verksamhet för att den enskilde ska få möjlighet
till delaktighet, detta genom att träffa sina klienter kontinuerligt så att klienterna
är delaktiga i sin utredning eller insats. Barn- och familjeenheten och
vuxenenheten verkar nära individen och erbjuder ett professionellt bemötande
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och lyhördhet för idéer och synpunkter.

Biståndshandläggarna har erhållit IBIC-utbildning under våren 2020.
Implementering av IBIC är pågående så att det skapas ett tydligare
brukarperspektiv och att insatsen anpassas efter den enskildes behov.
Implementeringen av IBIC medför också en större trygghet i handläggningen då
IFO inför ett gemensamt utredningsverktyg för samtliga biståndshandläggare.

För att nå målet har verksamheten för personer med funktionsnedsättning arbetat
mycket med genomförandeplanerna. Tyvärr finns det inte resurser för att erbjuda
alla den arbetstid eller arbetsuppgift som deltagare inom daglig verksamhet
önskar. Detta på grund av att antalet brukare med beslut om insatsen har ökat. Det
är fullt på våra enheter.
Delaktighetsslingor samt upprättande av handlingsplan utifrån förra årets
brukarenkät är ännu inte genomfört på grund av situationen vi befunnit oss i med
Covid-19.
Genom personliga samtal, arbetsträning och arbetsförmågebedömning arbetar
AMI med att deltagaren ska ges möjlighet till delaktighet. AMI har kontinuerlig
uppföljning med samtliga deltagare som är inskrivna.

2.8 GOD SERVICE

Representanter för kommunen ska alltid ge ett professionellt bemötande och god
service. Utifrån resultatet av klientenkäten för 2020, IFO, så är målet inte uppfyllt
även om det är nära. Däremot är inte målet uppfyllt gällande att alla klienter har
genomförandeplaner men det är ett arbete som kommer att vara pågående under
2021.
Inom detta område är vuxenenheten i linje med målet då det enbart skiljer en
procent mellan resultatet och målet. Vuxenenheten verkar nära individen och ska
erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter.

Måluppfyllelsen är uppfylld i vissa delar. Där vi brister behöver vi arbeta med
förändringar till exempel att brukarundersökningen görs mer begriplig, så alla kan
ta del av den.

IFO arbetar kontinuerligt med att ge god service till de personer som kommer i
kontakt med chefer, socialsekreterare, biståndshandläggare, drogterapeuter och
familjebehandlare under verksamheternas öppettider. Det finns även möjlighet för
medborgarna att komma i kontakt med socialjouren vid akuta ärenden när
medarbetarna inte är i tjänst.
Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetar alltid med att ha ett
professionellt bemötande av alla i vår verksamhet och besökare.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt
bemötande.

Indikator
Minst 95 % av brukarna inom
social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
ska vara nöjda med
personalens bemötande.
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Hemtjänst
Målet är att alla brukare inom
område hemtjänst ska vara
nöjda med personalens
bemötande. Bemötandet
diskuteras ständigt i alla
arbetsgrupper och stor vikt
läggs vid att all personal ger ett
gott bemötande.
Målet uppnåtts 2020.

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Indikator

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.

Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens
behov

I 100 % av
genomförandeplanerna ska det
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VoBo
Vård och omsorgsboende
arbetar med att skapa
förhållningssätt utifrån tydliga
spelregler. Två enheter har
tagit fram detta under förra
året. Nu ska dessa efterlevas i
vardagen. För att följa upp,
mäts spelreglerna utifrån en
VAS skala. En bemötandeplan
ska tas fram som förtydligar
bemötande utifrån olika
kontakter ex hur vi svarar i
telefon. Detta är ännu inte
påbörjat.
IFO
Målet är att alla klienter och
brukare ska vara nöjda med
medarbetarnas bemötande.
Bemötandet diskuteras
kontinuerligt i alla
arbetsgrupper.
Resultatet av klientenkäten för
barn- och familjeenheten 2020
visar för utredningsgruppen
att 83 % av de tillfrågade var
nöjda eller mycket nöjda med
medarbetarnas bemötande.
Resultatet för
familjehem/familjerätt visar
att 87 % av de tillfrågade var
nöjda eller mycket nöjda med
personalens bemötande.
Resultatet för Familjeteamet
visar att 96 % av de tillfrågade
var nöjda eller mycket nöjda
med personalens bemötande.
Inom enheten för
ensamkommande barn visar
att 67 % är mycket nöjda med
personalens bemötande .Vid
en beräkning av medelvärdet
visar resultatet på att 83 % av
de tillfrågade är nöjda eller
mycket nöjda med personalens
bemötande.
Hemtjänst
Hemsidan och broschyrer
uppdateras vid förändringar.
Hemsidan ses över
kontinuerligt. Dagverksamhet
och dagcentraler, Esslatorps
och Sköllergårdens vård och
omsorgsboende har ett
Facebook konto där
information läggs ut.
VoBo
Genomgång av hemsidan två
gånger per år.
IFO
Uppdateringar utförs
kontinuerligt vid förändringar.
Hemtjänst
All personal har fått utbildning
i dokumentation och i att

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Nämndmål

Datum

Indikator
framgå när brukaren/klienten
önskar insatsen.
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upprätta en
genomförandeplan. Planen ska
upprättas tillsammans med
brukaren och dennes önskemål
ska efterfrågas.
Då dagverksamheterna har
varit stängda under större
delen av 2020 har flera
genomförandeplaner inte
uppdateras eller blivit gjorda.
VoBo
Verksamheterna har följt att
alla boende har en
genomförandeplan. Detta är
uppnått under året. Under
nästa år tar området nästa
steg, att kvalitetssäkra
genomförandeplanerna utifrån
framtagen handbok för social
dokumentation
Två gånger per år ska
genomförandeplaner granskas
utifrån boendes behov kontra
bemanningskrav.
Verksamheten behöver ta fram
en modell för detta.
IFO
Socialsekreterarna ska aktivt
arbeta med att det ska framgå
av genomförandeplanen när
klienten önskar insatsen.
Bedömning görs att målet inte
är helt uppfyllt vid årets slut
2020 eftersom att inte samtliga
klienter ännu har en upprättad
genomförandeplan. Målet är
dock nära att nås.
Inom vuxenenheten
ekonomiskt bistånd har 100 %
av klienterna
genomförandeplaner. Ett
arbete pågår i
biståndsgruppen gällande att
alla brukare ska ha
genomförandeplaner.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt bemötande.
Ett gott bemötande är av stor vikt inom förvaltnings olika verksamheter och
bemötande tas upp på samtliga APT och etiska dilemman diskuteras.

Broschyren Hjälp oss bli bättre delas ut och informeras om. Målet uppnås genom
att arbete ständigt pågår för att brukaren ska vara nöjd med bemötandet. Ett
professionellt bemötande genomsyrar verksamheten, då personalen själva lyfter
brister som uppkommer. Detta påverkar positivt och genererar en ständig
förbättring i det professionella bemötandet.
Vid medarbetarsamtal som genomförts under hösten inom ett områdes, har
medarbetare redovisat hur och på vilket sätt man arbetat för att nå målet att
säkerställa professionellt bemötande.
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Inom våra områden ser man varje enskild individ och arbetar utifrån dennes
förmåga. Genom samtal och individuella handlingsplaner stärks individen.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till att förenkla
kontakten med våra verksamheter.

Målet uppnås genom att vi arbetar för att vara tillgängliga, att alltid bemöta
brukares och anhörigas synpunkter, klagomål och frågor snabbt och korrekt.
Hallsbergs kommun har en hemsida som är tillgänglig för alla, med aktuell
information gällande Social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika
verksamheter och dess kontaktuppgifter.
Intranätet samt personal och chefshandboken finns lättillgänglig för alla
medarbetare, med tydlig och bra information.

Både enhetschef samt verksamhetsstöd arbetar för att vara tillgängliga och
verksamhetsnära, och för att alltid bemöta alla synpunkter, samt klagomål på ett
professionellt sätt.
Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov

Schemagrafen styrs utifrån brukarens insatser och höjs respektive sänks när det
behövs. Genomförandeplanen ses som en röd tråd. Prognosen är att målet uppnås
fullt ut på sikt genom fortsatt arbete med genomförandeplaner och brukarens
inflytande.
Alla boende har genomförandeplaner där det framgår när insatser ska utföras.
Nästa utmaning är att organisera verksamheten utifrån boendes behov. Det
resultatet uppnås delvis eftersom arbetet mot personcentrerad vård är påbörjat på
alla vårdboenden med olika framgångar. Ett övergripande arbete behöver utföras
för att förtydliga kopplingen mellan genomförandeplaner och personalens schema.
Det kan ske genom att verksamheten tar fram metoder för synliggöra på ett
effektivt sätt kopplingen. Projektplanen för testenheten har som effektmål att
förtydliga roller och uppdrag, samt koppla dessa mot arbetsmodeller.
Vid varje ny schemaperiod har det införts schemamöte med schemaplanerarna för
att säkerställa att de får rätt förutsättningar att arbeta utifrån. Var 6:e vecka ser
man över så att schemat är anpassat efter boendes behov av insatser. Vid behov
ändras bemanningsgrafen så att det är anpassat efter verksamheten. Om detta ska
vara genomförbart behöver genomförandeplanerna vara upprättade på ett sådant
sett att de fram går tydligt om när boende önskar sina insatser.

Verksamheten har en tydlig arbetsmodell som presenteras vid varje rekrytering av
tillsvidareanställd personal. Arbetsmodellen lyfts också kontinuerligt på
arbetsplatsträffar och i kvalitetsgruppen. Schemajusteringar sker löpande i
samtliga verksamheter.
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.

AMI arbetar ständigt i förändringsprocessen för att möta deltagarens behov. Detta
sker bland annat genom omfördelning av arbetsuppgifter för personalen samt
utformning av arbetsuppgifter för att möta deltagarens behov.
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3 Väsentliga personalförhållanden
3.1 Antal anställda
Vid årets slut var totalt 576 (595) medarbetare anställda inom förvaltningen
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 89 % (90 %) kvinnor och
11 % (10 %) män.
Andel som arbetar heltid, %
73
63
59
48

Årtal
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

Sysselsättningsgrad

Av förvaltningens 576 medarbetare så arbetade 73 % heltid (63), fördelning
mellan könen är att 72 (61) % av kvinnorna arbetar heltid och 85 (80) % av
männen arbetar heltid. Arbetet Heltid som norm pågår inom Hallsbergs kommun,
under åren 2018-19 är det främst inom social och arbetsmarknadsförvaltningen
och åren 2020-24 kommer övriga förvaltningar inom kommunen att ingå i arbetet.

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro
Total
sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid
Långtidssjukfrånvaro >60
dagar
Total sjukfrånvaro
kvinnor
Total sjukfrånvaro män
Total sjukfrånvaro -29 år
Total sjukfrånvaro 30-49
år
Total sjukfrånvaro 50 år -

2020-12-31
10,23

2019-12-31
7,64

2018-12-31
8,38

2017-12-31
8,99

2016-12-31
9,71

22,62

28,68

30,12

40,10

43,59

6,18
7,42
10,62

5,86
7,14
7,86

5,79
7,71
8,47

6,52
8,46
8,18

5,90
7,13
9,92

10,86

10,88

7,91

7,62

8,76

8,57

9,32

9,99

10,17

10,22

Av samtliga medarbetare har 51 % (51%) varit sjuka färre än 5 dagar under året,
s.k. frisknärvaro.

Den pandemi Covid-19 som drabbat landet under stora delar av 2020 drabbade
även Hallsberg och medarbetarna här med en ökning av sjukfrånvaron och en
lägre frisknärvaro. Långtidsjukfrånvaron, d.v.s. frånvaron över 60 dagar har
sjunkit. Det beror till allra största delen på att antalet sjuktimmar totalt har ökat.
Det har varit väldigt viktigt att vara hemma från jobbet vid minsta sjukdomskänsla,
det har regionens smittskydd påtalat och det har vi som arbetsgivare följt. Under
sommaren såg vi att sjukfrånvaron minskade för att sen öka igen under hösten. Till
allra största delen beror det på pandemin.
Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador
pga. sjukdom

11
1

Tillbud
Hot
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Tillbud
Övrigt

44
17

De flesta arbetsskador beror på olycksfall, de flesta är fallolyckor eller
felbelastning. Det är också ett par hot och våld (brukare som slår, river, vrider om
arm etc.). När det gäller tillbud så är hot från brukare i majoritet men också andra
typer av tillbud som ex vatten på golv som kunde lett till halkolycka.

3.3 Kompetensförsörjning

En arbetsgrupp för kompetensförsörjning har arbetat under året. Det är ett
pågående och mycket viktigt arbete att trygga kompetensförsörjningen. Under
2021 kommer ett delprojekt i projektet Nära vård omfatta kompetensförsörjning
för de flesta befattningar inom vården. Det kommer att ske på samma sätt inom
hela länet. Projektet ska vara klart till sommaren 2022.

3.4 Pensionsavgångar

Beräknade pensionsavgångar 2021-2030, beräknad pensionsålder 67 år.
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3.5 Löneöversyn
Löneöversynen för 2020 blev en lång och utdragen process. Flera centrala avtal
blev inte klara förrän i november. Inom förvaltningen hanteras fem olika avtal och
löneöversynen genomfördes löpande. Den är nu genomförd med alla utom för
Kommunals medlemmar där ny lön betalas ut i februari 2021, den nya lönen gäller
from 1 november 2020.

3.6 Personalomsättning och kompetensförsörjning

Det är 86 (82) medarbetare som lämnat sin tjänst inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Av dem har 40 (58) slutat på egen begäran och 16
(8) har gått i pension. För resterande del som lämnat förvaltningen har
förordnandet upphört, bytt förvaltning eller inom förvaltningen etc.

3.7 Personalförmåner

Hallsbergs kommun erbjuder några personalförmåner såsom flextidsavtal, växling
för fler semesterdagar, förmånscykel, personalbil och friskvårdsbidrag.

3.8 Heltid som norm

Personal
Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att aktualisera de
rutiner som är framtagna för minskad frånvaro. Arbetet med att följa upp
medarbetarens frånvaro med rehabiliteringssamtal/handlingsplan har stärkts och
en minskning av sjuktalen kunde ses under 2019 och i början av 2020. All personal
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har, trots pandemin, fått semester enligt planering.

Område hemtjänst har, efter Kommunfullmäktiges beslut om heltid som norm,
ökat arbetstiden med motsvarande drygt 17 årsarbetare och området har nu drygt
75 % heltidsanställda. Det innebär att delmålet, 60 % ska vara anställda på heltid,
har uppnåtts.
Verksamheten inom vård och omsorgsboende har ökat arbetstiden med
motsvarande drygt 7 årsarbetare och området har nu 61 % heltidsanställda. Det
innebär att delmålet att 60 % ska vara anställda på heltid, har uppnåtts. Ett stort
arbete pågår med schemaläggning för att kunna använda mertiden där den behövs
i verksamheten.
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4 Omvärldsanalys
4.1 Ekonomiska utmaningar - effektivisering
Antalet äldre kommer att öka enligt SCB:s prognoser. Mellan år 2015 och 2035
väntas antalet personer som är 80 år eller äldre öka med 76 procent. Det kommer
att bli en stor utmaning att tillgodose det väntade behovet av äldreomsorg för dem,
både ekonomiskt och kompetensmässigt. Ett stort fokus behövs därför på
förebyggande arbete för att öka de äldres självständighet och hälsa.
Även organisationen behöver utvecklas och verksamhetsanpassade scheman
behöver tas fram i en mycket högre utsträckning än idag. Det är en utmaning då
traditionen är mycket stark inom vård och omsorg i hur ett schema ska se ut. Det
är dock en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv äldreomsorg och för att
kunna använda de resurser som faktiskt finns på bästa sätt.

Det är vedertaget att ju större grupper desto effektivare kan resurserna användas.
En möjlig effektivisering är att slå ihop hemtjänst norr och söder till en stor grupp
och där kunna fördela resurserna utifrån brukarnas behov och för att minimera
dubbelarbete. För att kunna genomföra det behövs helt andra lokaler än vad
verksamheterna har idag.

Beläggningsgraden, både för direkt brukartid och den totala, följs varje månad och
avvikelser från den normala graden utreds.
Utmaningarna för kommande år är många och komplexa. En stor del av vår
verksamhet påverkas av andra verksamheter och behöver förändras i samverkan
med andra, exempelvis vårdcentral och övriga delar av regionen.

Den största utmaningen är att vända kulturen från personalcentrerat till
personcentrerat. Verksamheterna har fortfarande mycket fokus utifrån arbetsmiljö
och personalfrågor. Heltid som norm är också en utmaning, att vända en kultur där
rättigheten att arbeta utifrån sitt eget önskemål är viktigare än behovet från
verksamheten. Självklart ska kvalitet och arbetsmiljö gå hand i hand.
Ansvarstagandet måste höjas för vår personal, utifrån en ökad delaktighet och
förståelse för verksamhetsutveckling.
Hälso- och sjukvårdsenheten ska vara självförsörjande och inte vara beroende av
bemanningssjuksköterskor. Vi har också ett utgångsläge med utarbetad personal.
Detta kan ge konsekvenser för budgeten med sjukfrånvaro, samt utmaning att
hålla budget i balans.

Vuxenenheten har under året 2020 satsat på radioreklam för att nå ut till personer
som är i behov av stöd för sitt missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar
samt anhöriga till denna målgrupp. Genom detta vill Öppenvården Stegen nå ut till
personer i ett tidigare skede och erbjuda vård. Enheten ser detta som ett led i att
minska institutionskostnader i ett längre perspektiv. Reklamen kommer sändas
under vissa tidsintervaller under hela året 2021. Öppenvården har redan märkt av
att reklamen har gett effekt utifrån att fler individer besökt Stegens Facebooksida
än tidigare.
Individ- och familjeomsorgen planerar att köpa in verksamhetssystemet Lifecare,
vilket är en utveckling av det nuvarande verksamhetssystemet Procapita.
Anledningen är att nuvarande verksamhetssystem kommer upphöra att
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uppdateras och underhållas inom en nära framtid. En övergång till
verksamhetssystemet Lifecare skulle innebära att det går fortare och lättare att
utreda exempelvis ansökningar gällande ekonomiskt bistånd, vilket på lång sikt
har en personalekonomisk vinning då de kan arbeta mer med de människor vi
möter och coacha dem rätt. Individ- och familjeomsorgen utreder nu vilka moduler
i Lifecare som ska införas under de kommande tre åren.
Vuxenenheten har under året arbetat med att effektivisera handläggningen genom
att införa digitala ansökningar. Detta kommer att medföra mindre
administrationsarbete vilket på lång sikt är kostnadseffektivt samtidigt som
handläggarna kan arbeta ännu mer än idag med klienternas snabbaste väg till
självförsörjning.
IFO har under året prioriterat rekryteringen av kontaktpersoner och detta har
medfört att vi har kunnat verkställa fler gynnande beslut och därmed motverka
nya viten från IVO.

Barn- och familjeenheten har under de senaste två åren sett ett ökat inflöde av
inkomna anmälningar samt ärenden där barn har utsatts för eller bevittnat våld.
Det påverkar behovet och belastningen på de socialsekreterare som arbetar främst
med utredningar av barn och unga, men även öppenvården som oftast behöver
kopplas in vid konstaterat våld. Det är av vikt att enheten kan behålla den personal
vi har. Enheten har en förhållandevis ung arbetsgrupp med flera nyutexaminerade
socionomer och de behöver extra stöd i sitt arbete. Vi behöver kunna erbjuda
fortsatt konkurrenskraftiga löner, relevanta utbildningar samt regelbunden
handledning och en stabilitet i ledningen för att anställda ska vilja arbeta kvar hos
oss. Under 2021 har enhetschef och sakkunnig socialsekreterare planerat in en
grundutbildning/yrkesintroduktion som har tagits fram av Socialstyrelsen. IFO
kommer själva hålla i denna utbildning under hela våren 2021. Syftet med
utbildningen är att de anställda som är nya i arbetet ska få en djupare förståelse
och kunskap om yrket vilket kan ge en trygghet i rollen som socialsekreterare
inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Enhetens familjehemsgrupp har fortsatt att rekrytera och handleda egna
familjehem. Det är en utmaning att som kommun konkurrera med
konsulentstödda familjehemsföretag som ofta kan erbjuda högre ersättning till
familjehemmen. Familjehemsenheten har ordnat temakväll och tipspromenad med
korvgrillning för familjehem och placerade barn. Det planeras även för
återkommande aktiviteter. Varje familjehem har regelbunden handledning av
familjehemssekreterare för att få stöd i rollen som familjehem.
I dagsläget har AMI ingen områdeschef på plats, vilket är en effektivisering i sig.
Färre bosättningar medför mindre intäkter på integrationsdelen. På
arbetsmarknad- och integrationsenheten tar vi aldrig in några vikarier, då alla
ställer upp för varandra. Ingen ersätts vid sjukdom, semester eller annan frånvaro.
Vi ska bli bättre på att alla tar ut sina semesterdagar under innevarande år, vilket
bidrar till att semesterlöneskulden minskar.

En effektivisering är att man lagt möten via Teams. Det sparar både tid och pengar
då vi i vissa lägen slipper långa restider, vilket även har en miljöeffekt.
På integrationssidan har man valt att ta bort en flyktingvägledartjänst, vilket
innebär en besparing. Områdeschefstjänsten är i dagsläget inte utredd i hur den
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ska bli i framtiden.

4.2 Covid-19 - effekter

Som en direkt effekt av Covid-19 har dagverksamheter och dagcentraler stängt ner
sina verksamheter för att skydda de som besöker verksamheterna. En del annat
planerat arbete har fått stå åt sidan då den mesta tiden har lagts på att utbilda
personal i smittskydd och att säkerställa att all personal har mycket goda
kunskaper i vårdhygien.
Många äldre och deras närstående har farit illa av pandemin, bland annat har
ensamhet och isolering ökat markant och många lider av psykisk ohälsa.
Närstående som vårdar sina anhöriga har inte fått det stöd och avlastning de
behöver då dagverksamheterna varit stängda. Som en följd av detta är det många
anhöriga som sviktar och snart är på gränsen för vad de orkar. Område hemtjänst
har haft och har en del smitta, både brukare och personal. Pandemin har varit
otroligt slitsam för både chefer och medarbetare.

Kontinuiteten, som är ett av våra mål att minska antalet olika personal har inte
kunnat tas hänsyn till då sjukfrånvaron varit hög och fokus har fått läggas på att ha
tillräckligt med personal för att kunna utföra besöken.

Det som ändå varit positivt i och med pandemin är att kunskapen om vårdhygien
ökat väsentligt vilket bland annat har lett till att andra virussjukdomar knappt
förekommit, till exempel vinterkräksjuka och den vanliga influensan. Kunskapen
och användandet av digital teknik har ökat markant och allt fler använder den idag,
till exempel digitala möten, vilket sparar en del tid. Även andra arbetssätt har varit
nödvändiga att ta fram och en hel del nya tankar om verksamhetens utveckling har
tagits fram. Att tänka i nya och andra banor för att lösa situationen har tvingats
fram. Bland annat har planer för dagverksamheter och dagcentraler arbetats fram.
Covid-ambassadörer har utbildats som ett stöd för kollegor i vårdhygien och
arbetsmetoder.
Första smittan kom in på ett av våra vårdboenden under tidig vår och innan
besöksförbudet trädde ikraft. Trots att kunskapen var undermålig om viruset, så
lyckades personalen isolera smittan till en enhet.

Under sen höst/vinter har flera vård- och omsorgsboenden haft smittade, trots
hygienåtgärder och andra åtgärder för att stoppa smittan. Efter utredningar har
smittkällan troligtvis varit de boende själva vid flertalet av utbrotten. De allra
flesta har tillfrisknat efter att ha varit sjuka. Resultat av smittspårning visar att
majoriteten av personalen inte uppvisar några symtom. På grund av detta tog
området ett beslut om ständigt visirbärande.

Även om flertalet av de boende har tillfrisknat har den medicinska vårdtyngden
varit hög. Det har påverkat både omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.
Syrgasbehandling och vätskebehandling tillhör inte vanliga arbetsuppgifter inom
äldreomsorgen. All vår personal går in i ett nytt år med en trötthet som kan ge
framtida konsekvenser.
Det förebyggande arbetet med riskbedömningar och ständiga egenkontroller för
att följa upp kvalitet har stärkts under året.
Covid-19 har bidragit till att arbetslösheten har ökat och detta har lett till att fler
personer i kommunen har blivit beroende av ekonomiskt bistånd över en längre
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tid, vilket i sin tur har lett till en ökad kostnad gällande utbetalning av ekonomiskt
bistånd år 2020. På grund av Covid-19 har det uppstått svårigheter för
vuxenenheten att erhålla sysselsättning/praktik för de personer som ansöker om
ekonomiskt bistånd. Ytterligare har den ökade arbetslösheten i Sverige medfört en
svårighet för bidragsberoende att få arbeten då konkurrensen om arbeten blivit
större. Antal tillgängliga arbeten har minskat vilket även det försvårar för
bidragsberoende att erhålla ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

SFI har under år 2020 bedrivit distansundervisning. Detta kan på sikt leda till att
det tar längre tid för personerna att erhålla ett jobb på arbetsmarknaden och
därmed medföra att de är i behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid.
Under året har Arbetsförmedlingen tagit bort kravet på aktivitetsrapportering på
grund av Covid-19. Det har medfört en svårighet i handläggningen av ekonomiskt
bistånd då personerna inte har kunnat redovisa att de varit på sin aktivitet och följt
sin genomförandeplan.
Biståndshandläggarna arbetar med insatser som bland annat är inriktade till äldre
personer som tillhör riskgrupp för Covid-19. Biståndshandläggarna har därför inte
kunnat genomföra hembesök i lika stor utsträckning som tidigare för att minimera
smittspridning. Det har i sin tur medfört att biståndshandläggarna inte har kunnat
göra en helhetsbedömning av vilka insatser den enskilde är i behov av i hemmet.
Risken är att den enskildes verkliga behov av insatser i hemmet faller bort när
hembesök inte görs.
Under året har Öppenvården Stegen fortsatt med sin verksamhet trots den
rådande pandemin. Samtliga deltagare har erbjudits möjlighet till
skyddsutrustning vid gruppbehandling och gruppverksamheten har ändrat till en
större lokal för att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Medarbetare på IFO är och har varit sjukskrivna och frånvarande från arbetet
direkt kopplat till Covid-19. IFO har därför till viss del haft färre medarbetare på
plats på kontoret under våren, hösten och vintern 2020. IFO har ställt om och
möjliggjort arbete hemifrån.

Det har varit problematiskt att rekrytera vikarier till IFO för kortare perioder, men
enheterna har haft studenter som har arbetat som timanställda för att täcka upp en
del sjukfrånvaro. Det blir dock inte samma kontinuitet i arbetsgrupperna och
under hösten har det påverkat alla anställda i form av ökad belastning, främst på
barn- och familjeenheten. Barn- och familjeenheten har nu utökats med fler
medarbetare och hoppas på mer stabilitet under 2021.
Det går inte att utröna ett tydligt samband mellan att barn- och familjeenheten har
haft en ökning av antal ärenden och pandemin. Det som ändå kan utrönas är att det
förekommer psykisk ohälsa hos föräldrar till följd av rädsla för smitta. Enheten har
ställt om och erbjudit föräldrar samtal via Teams om samtal har bedömts kunna
ske via länk. Enheten träffar dock alla som behöver träffas via fysiska möten,
oavsett om de är smittade eller inte.
När pandemin kom valde en del deltagare att helt vara lediga från daglig
verksamhet Träffen. Vi har kunnat ha öppet hela året.

På servicegruppen har Covid-19 medfört att en del arbetsuppgifter inte kunnat
utföras då deltagarna inte fått vistas inne på avdelningarna på boendet.
Medarbetaren på Servicegruppen har ändå försökt hitta meningsfulla uppgifter.
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Gruppen hade en resa inplanerad, de skulle åkt till Oslo i maj, som blev inställd. Då
hyrde man istället en limousin och tog en lyxig resa till Hjortkvarn för att äta glass.
I december konstaterades covidsmitta på en enhet. Beslut togs då att stänga
servicegruppen så länge smitta fanns. Deltagarna har istället fått välja att vara
lediga eller göra fysiska aktiviteter utomhus tillsammans med handledaren.
Under början av pandemin var arbetsmarknad- och integrationsenheten snabba
med att dagligen informera, sätta upp skyltar på olika språk, dela upp raster och
utföra arbetsmoment med avstånd. Man har även gjort riskbedömningar och
handlingsplaner som följts upp. Man följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens
rapporteringar, även informationen på kommunens hemsida. Man uppmuntrar till
hemarbete för de som kan. Språkutvecklingsprojekt har övergått till
distansundervisning och fungerar.

Man uppmanar anställda och deltagare att använda munskydd vid transporter i bil,
samt att man har en minibuss tillgänglig om man är fler personer.

Alla deltagare som ringer och sjukanmäler sig uppmanas till testning för Covid-19
om de har symtom. I dagsläget har man haft ett antal deltagare som varit positiva,
varav några få också har krävt sjukhusvård.
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5 Verksamhetsmått och nyckeltal
Område hemtjänst har ca 460 brukare varav ca 160 har endast trygghetslarm, som
får insats av hemtjänstpersonal i ordinärt boende. På Esslatorp och Sköllergården
bor 38 hyresgäster som får vård och omsorg av boendepersonalen. Den
biståndsbedömda tiden varierar mellan månaderna men en ökning av bistånd
bedömd tid kan ses under året.
Beläggningsgraden (i ordinärt boende) för brukartid, det vill säga den tid som
utförs direkt hos brukaren av total arbetstid, varierar mellan 56 % och 65 % och
beläggningsgraden totalt är i genomsnitt 80 % av den totala arbetstid, resterande
tid används till att besvara trygghetslarm och att ta hand om oförutsedda
händelser.

Ett stort antal personal har använt sig av möjligheten att arbeta heltid och ca 75 %
av omvårdnadspersonal arbetar nu heltid, vilket är positivt. En minskning av
sjuktalen kunde ses fram till i början av 2020 men har åter skjutit i höjden på
grund av pandemin.

Den största förändringen för AMI är att antalet deltagare från Socialförvaltningen
har ökat betydligt under året. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt tyder på
minskat antal individer på arbetsträning, vilket genererar mindre intäkter.

5.1 Tabeller

Nyckeltal
Antal brukare i
hemtjänst (exkl
larm, mattjänst)
Antal trygghetslarm
Beläggningsgrad
totalt, i genomsnitt
Beläggningsgrad
brukartid, i
genomsnitt
Antal
vårdplaneringar USÖ
varav Hemgång
varav korttids
Antal inflyttningar
demensboende
Institutionsplacering
ar
varav vuxna, antal
dygn
gn dygnskostnad
varav barn, antal
dygn
gn dygnskostnad
Familjehem, antal
dygn
gn dygnskostnad
Försörjningsstöd,
belopp
Antal hushåll
försörjningsstöd
under året

2017
DÅR
257

241

2018
DÅR
216

388
77

381
77

135

18

58

81
54
25

230

2019
DÅR
250

396
77

409
75

226

98

21

20

2017

58

136
90

640

1 209

2 973
6 744

2836
11899

1 704
975

942
3 491 0
00
219

58

63
35

235

2020
DÅR
257

441
73

454
77

491
80

460
80

166

61

122

93

172

27

18

20

11

14

2018

57

94
71

734

1 364

2862
7505

3070
13334

1 914
1860

2 249
1018

918
5 154 0
00
264

884
3 583 0
00
244

54

28
33

56

53
54

950

1 323

4231
8736

3956
14880

2 020
1807

3 096
607

833
4 442 0
00
296

820
4 331 0
00
240
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2019

61

57
36

539

3 027
862

3 059
262

825
6 997 0
00
255

970
5 400 0
00
218

2298
6697

2020
270

60

103
86

807

3 474
275

3925
10219

1 153
10 219 0
00
264
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Genomsnittlig
bidragstid
försörjningsstöd
Personer med
personlig ass (SFB)
vuxna
Personer med
personlig ass (SFB)
barn
Personer med
personlig ass (LSS)
vuxna
Personer med
personlig ass (LSS)
barn
Personer med
bostad med särskild
service, vuxna
Personer med
placering externt,
antal dygn
Personer med
korttidsvistelse,
antal dygn, vuxna
Personer med
kollovistelse, antal
dygn, barn
Personer med
korttidsvistelse,
antal dygn, barn
Personer med
kortidstillsyn, antal
barn
Personer med
ledsagning, vuxna
Personer med
ledsagning, barn
Personer med
kontaktperson,
vuxna
Personer med
kontaktperson, barn
Personer i daglig
verksamhet
Personer med beslut
om
boendestöd/sysselsä
ttning (SoL)
Antal platser
korttidsvård
(SoL/SÄBO)
Antal platser i
vårdboende
Personer boende i
servicelägenhet
Personer med
hemsjukvård
Personer med
mattjänst
ABO Vuxen
EBO Vuxen
KVOT Vuxen
Sekundär Vuxen
Anknytning Vuxen
Anknytning EKB

7 mån

10 mån

12 mån

15

15

13

8

8

5
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7,9
mån

6,8
mån

5,3
mån

4,2
mån

5,8 mån

16

16

8

8

8

8

5

6

5

6

6

7

7

7

7

2

2

2

2

0

0

0

0

31

31

31

31

29

30

30

32

1 315

2 651

1 696

2 941

1 944

2 935

1 825

3 250

68

143

170

256

138

180

212

264

43

43

47

47

23

40

33

33

721

1 556

750

1 156

639

964

567

985

8

10

7

8

8

7

7

7

22

25

26

21

23

21

20

20

21

27

29

30

34

47

48

58

9

7

5

4

4

23

17

68

74

74

2

2

1

13

2

16

1

72

75

69

70

73

10

10

11

11

11

146

146

144

144

144

281

277

5
50
2
0
14
1

6
85
2
0
22
1

67

117
296
121
15
57
0
5
8
5

67

100
105
5
77
0
0
11
0

66

89

65

96
94
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106
96
0
37
1
0
2
2

15

0

81

0

0

93

98

11

11

16

144

144

128

269

281

289

11
90

0

100
112
0
9
0
0

67

142
108
0
14
0
o
0
2
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ABO Barn
EBO Barn
KVOT Barn
Sekundär Barn
Anknytning Barn
Anknytning Barn 2

7
26
0
8
16
8

1
47
0
0
20
0

6
28
3
0
11
2
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6
40
5
0
15
3

0
14
1
0
9
1

0
0
0
0

Flyktingmottagandet under år 2020 har minskat betydligt, likaså självbosättare i
kommunen har minskat.
Uppdrag

Arbetspraktik
Arbetsträning
Förstärkt arbetsträning
Feriearbete
AB-Anställda (Övriga
förvaltningar)
Beredskapsanställda

Sysselsättning
Basala krav
Verksamhetens för
funktionshinder - extern daglig
träning

Uppdragsgivare
AF
AF/FK
3
0
2
0
18
0
0
0

SOC
31
42
0
0

FRIV
0
0
0
0

IK/KAA
0
0
0
189

26

0

0

0

0

0

7

0

5

0
0
0

0
0
0

0
1
22

0
0
0

2
0
0

Resultat - Särskilt riktade insatser 2018
Utbildningskontrakt
Extratjänster i kommunen
Resultat - Övriga uppdrag
Studier
Praktik
Pension
Flytt
Åter till uppdragsgivaren
Sjukdom
Försörjd av annan myndighet

18
0

1
0
19
3

0
0
0
0
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16
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0
0
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0
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0
0

0
6
0
0
4
0
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6 Ekonomi
6.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
Förvaltningen redovisar ett budgetöverskott med 1,8 mkr år 2020.
Osäkerhetsfaktorer under året har framförallt varit den pågående Coronapandemin och den försenade lönevisionen som blev klar i slutet av året.

Förvaltningen tilldelades en tillfällig ramförstärkning med 2,5 mkr 2020 som
fördelades enligt nedan.
•
•
•
•

Arbetsterapeut 500 tkr
Öppenvården Stegen 850 tkr
Vård- och omsorgsboendenas gemensamhetsutrymmen 350 tkr
Översyn verksamheter samt kompetensutveckling 800 tkr

Budgetramen ökades med 200 tkr i slutet av året för att kompensera ökade
livsmedelskostnader.

På grund av sjukdomen Covid-19 har förvaltningen fått ersättning med 4,8 mkr
från staten varav 3,5 mkr är ersättning för högre sjuklönekostnader än normalt
och 1,3 mkr är ersättning för andra merkostnader förvaltningen haft, såsom inköp
av hygienartiklar och förbrukningsmaterial.
I ekonomitabellen nedan ingår inte budget och utfall för ensamkommande
flyktingbarn och integrationsenheten eftersom verksamheterna finansieras av
statsbidrag. Inte heller projekt som finansieras av statsbidrag ingår i nedan tabell.
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

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

Utfall 2020
69 880
-419 613
-300 267
-1 750
-29 866
-87 730
-349 733

Budget 2020
71 730
-423 275
-308 468
-1 662
-29 707
-83 438
-351 545

Avvikelse
-1 850
3 662
8 201
-88
-159
-4 292
1 812

Intäkterna är lägre än budgeterat framför allt på grund av minskade bidrag från
arbetsförmedlingen då Corona-pandemin medfört färre beredskapsanställda på
AMI.
Personalkostnadernas överskott förklaras av färre beredskapsanställda på AMI,
vakanta tjänster för sjuksköterskor, omorganisation inom Vård- och
omsorgsboende samt sjukdom och vakanta tjänster.

Övriga kostnader består av köp av bemanningssjuksköterskor,
placeringskostnader, bilar, arbetskläder, inkontinensartiklar, sjukvårdsartiklar
med mera. Underskottet på övriga kostnader beror på köp av
bemanningssjuksköterskor och ökade kostnader för hygienartiklar på grund och
av sjukdomen Covid-19.

Nedanstående tabell visar nettobudget, utfall och avvikelse per verksamhet inom
nämndens verksamhetsområde.
VERKSAMHET
Belopp i tkr

Utfall 2019

Utfall 2020
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Budget 2020

Avvikelse

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen År 2020
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för
funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Förvaltningsgemensamt
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638
-113 340
-90 877

-4 257
-94 284
-112 969

-4 978
-94 999
-112 977

-49 445
-4 544
-334 127

-49 730
-6 513
-349 733

-52 643
-6 929
-351 545

-76 559

-81 980

-79 019

721
715
8

-2 961

2 913
416
1 812

Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av övergripande verksamhet
såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden, intäkter för
insatser, förebyggande rehabilitering med mera.

Förvaltningen tilldelades 2020 tillfälliga medel med 800 tkr för översyn av
förvaltningsövergripande verksamhet och kompetensutveckling utifrån varje
yrkesgrupps behov. En översyn var tänkt att göras genom till exempel studiebesök
hos andra kommuner för att få tips och idéer på utvecklingsmöjligheter. En annan
tanke vara att ta in en konsult för att genomlysa någon verksamhet. Då detta
kräver en insats av personal i verksamheten har det under rådande pandemi inte
varit möjligt att genomföra något av detta, så dessa medel har bidragit till
förvaltningens budgetöverskott.
Vård- och omsorgsboende

Inom området för vård- och omsorgsboende finns förutom boendena även
kostnader för utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset i Örebro, USÖ,
distrikts- och sjuksköterskor samt arbetsterapeuter.
Nämnden beslutade i april 2020 att minska vård- och omsorgsboende med 11
lägenheter, vilket medförde en besparing med 7 årsarbetare. Omorganisationen
genomfördes i augusti och genererade ett överskott med 2 mkr 2020.
Den ansträngda situationen i sjuksköterskeorganisationen genererar ett
underskott, då brist på egen personal skapar behov att hyra in dyrare personal.
Även hyresintäkterna visar underskott på grund av tomma lägenheter. Dessa
underskott finansieras av överskottet från omorganisationen.

Området har fått ersättning från staten med 1,6 mkr för ökade sjuklönekostnader
samt ökade kostnader för hygienartiklar på grund av Covid-19.
Hemtjänst

Hemtjänsten har 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. De fyra områdena inom hemtjänsten överskrider
tillsammans personalbudget med 4 mkr.

Området visar dock budget i balans, vilket beror på att dagverksamheterna varit
stängda under större delen av året på grund av Corona-pandemin och genererat
ett budgetöverskott med 2,6 mkr. Området har även fått ersättning från staten med
1,8 mkr för ökade sjuklönekostnader samt ökade kostnader för hygienartiklar på
grund av Covid-19.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning redovisar ett
budgetunderskott med 3 mkr. Personlig assistans visar ett underskott med
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2,3 mkr, som beror dels på att det finns brukare med större behov än vad deras
SFB-beslut medger och dels på att verksamheten gått in i heltid som norm. Brukare
på gruppboende som kräver extra mycket resurser och fler köp av externa
placeringar, bidrar också till områdets underskott.
Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt,
vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande
flyktingbarn. Kostnaden för ekonomiskt bistånd blev 2,4 mkr högre än 2019, och
översteg budget med 1,9 mkr. Ökad arbetslöshet på grund av Covid-19 är en
förklaring till de ökade utbetalningarna.

Institutionsvård och familjehemsvård för barn och ungdom genererade ett
budgetöverskott med 3,1 mkr och öppenvården för barn och ungdom redovisar ett
överskott med 0,6 mkr. Området fokuserar på att arbeta mer med
hemmaplanslösningar, vilket bidrar till de minskade kostnaderna för placeringar.
Öppenvården Stegen tilldelades 850 tkr som tillfällig ramförstärkning 2020 för att
marknadsföra verksamheten samt arbeta förebyggande. Enheten har under året
marknadsfört sig via bland annat radioreklam, men haft en vakant tjänst som
bidragit till områdets överskott. Totalt redovisar öppenvården för vuxna ett
budgetöverskott med 1,1 mkr.

Arbetsmarknad och integration

Området består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten. På grund av
Corona-pandemin har AMI färre beredskapsanställda än budgeterat och därmed
även lägre bidrag från arbetsförmedlingen. Kostnaderna för feriearbetande
skolungdomar redovisar ett budgetöverskott med 0,5 mkr.
Nedanstående tabell visar nettokostnaden på placeringar, försörjningsstöd mm.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Utfall 2019
-8 230
-18 956
-4 164
-6 997
-38 347

Utfall 2020
-8 893
-15 026
-4 434
-9 434
-37 787

Budget 2020
-8 395
-18 162
-6 101
-7 516
-40 174

Avvikelse
-498
3 136
1 667
-1 918
2 387

Underskottet för externa boende LSS beror på fler köp av externa placeringar för
vuxna.

Placeringar IFO redovisar ett överskott med 3,1 mkr och avser placeringar av barn
och ungdom.
Öppenvård IFO redovisar ett överskott med 1,7 mkr där 1,1 mkr avser vuxna och
0,6 mkr avser barn och ungdom.
Underskottet på försörjningsstöd med 1,9 mkr beror på att arbetslösa och
sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.

6.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr

Utfall 2019

Utfall 2020
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Budget 2020

Avvikelse

Datum
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Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

-335
-1 753
-2 088
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-299
-689
-988

-300
-1 312
-1 612

Investeringsredovisningen redovisar ett budgetöverskott med 624 tkr.
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7 Framtiden
Förvaltningens största utmaning är att nå målet budget i balans, vi fortsätter med
det effektiviseringsarbete som påbörjats. Rekrytera, behålla och
kompetensutveckla den personal som vi behöver inom våra olika områden är
ytterligare en utmaning. Digitaliseringen är en utveckling som är positiv men
kräver resurser i form av kompetent personal, i system, i juridik med mera.
Utvecklingen av välfärdsteknik kan aldrig ersätta människan men behöver vara ett
komplement i den framtid vi möter.

Område hemtjänst har behov av bättre anpassade lokaler bland annat för att
verksamheten är trångbodd och för att lokalerna inte är anpassade till dagens krav
och arbetssätt. Bland annat uppfyller flera lokaler inte de krav på hygien som ställs
utifrån smittskydd. Något som blev ännu mer tydligt under rådande pandemi. Med
bättre anpassade och större lokaler skulle det också vara möjligt att slå ihop
enheterna norr och söder för att kunna effektivisera arbetet.
Sedan år 2000 har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med cirka 10
procent, vilket är i ungefär samma omfattning som den övriga befolkningen. Nu
när den stora gruppen 40-talister blir äldre står vården, och framförallt
äldreomsorgen, inför en stor utmaning. Mellan åren 2015 och 2035 väntas
gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent, från cirka 500 000 personer
till närmare 890 000. För att klara av vård och omsorg enligt dagens nivå krävs en
omfattande expansion av äldreomsorgen.

En utmaning är de svårigheter som det förväntas bli att rekrytera den enorma
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.

Digitaliseringen kommer att kräva en annan kategori personal för att kunna
administrera de digitala systemen, sköta dem och utbilda annan personal i
systemen. Digitala system kommer att underlätta arbetet om personal kan
koncentrera sina insatser till de kvalificerade uppgifter som en mänsklig resurs
måste utföra. Brukarnas självständighet och oberoende kan stärkas genom digitala
tjänster, till exempel läkemedelsrobot, handling, digital tillsyn med mera.
En annan utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för brukarna så
att fokus ligger på individens behov. Arbetsmetoder behöver ses över och bland
annat är en lagstadgad omsorgskontakt i hemtjänsten nu ute på remiss. Om det
förslaget går igenom är det mycket positivt för de som har hemtjänst och en
utmaning för verksamheten att leva upp till.

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. En
anhörigkonsulent har anställts för att ytterligare kunna arbeta mer förebyggande
och med att avlasta närstående så att de orkar med. Ett arbete för att utveckla
demensvården i kommunen pågår. En demensvårdsutvecklare har rekryterats och
började sin tjänst den 2:a mars.
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På flera enheter är det en utmaning att komma tillrätta med och utröna orsakerna
till den höga korttidsfrånvaron. En annan utmaning är att arbeta med mer
verksamhetsbaserade hälsosamma scheman och att få medarbetare att vilja arbeta
heltid, vilket de behöver göra om den enorma ökningen av personalbehov ska
kunna mötas. Scheman och deltidsarbete har en stark kultur i Sverige och det är en
stor utmaning att kunna vända det.
En av de stora utmaningarna för barn- och familjeenheten är att enheten har en
förhållandevis ung arbetsgrupp med flera nyutexaminerade socionomer och de
behöver extra stöd i sitt arbete. Mycket tid går åt till att introducera nya
medarbetare. IFO har en fungerande och omfattande introduktion som behöver
fortsätta och utvecklas vid behov. Själva hantverket finns det inga genvägar till, det
tar flera år innan medarbetarna kommer upp i full kapacitet.

En del i att vara professionell i yrkesrollen är att använda de screeninginstrument
individ- och familjeomsorgen har för våld i barnärenden, AUDIT avseende
alkoholkonsumtion hos föräldrar, nätverkskarta för att se vilket stöd eller negativt
inflytande man har i sitt nätverk. Rättsdatabasen är ett stöd för rättssäkra
bedömningar och användandet behöver bli en naturlig del av arbetet. Så också med
det stora stödmaterial i form av kunskapsstöd och handböcker som Socialstyrelsen
gett ut under våren 2020. För detta, som i all implementering, krävs ett
ledningsstöd. Under 2021 har enhetschef och sakkunnig socialsekreterare på barnoch familjeenheten planerat in en grundutbildning/yrkesintroduktion som
framtagits av Socialstyrelsen som enheten själva kommer hålla. Syftet med
utbildningen är att ge de medarbetare som är nya i arbetet en djupare förståelse
och kunskap om yrket vilket kan ge en trygghet i rollen.
Öppenvården Familjeteamets strukturerade arbetssätt tilltalar de föräldrar som
hunnit prova modellen under 2020, vilket vi hoppas bidrar till att fortsätta göra
reklam för verksamheten. Helst vill vi att föräldrar söker stöd och insatser hos
Familjeteamet utan omväg via anmälan. Familjeteamet ska också informera om sin
verksamhet på AMI, förskolor och skolor. Flera medarbetare har under hösten gått
utbildning i föräldrakursen Trygghetscirkeln som gör att den kan erbjudas till
många på bred front. Då barn- och familjeenheten har sett en ökning av
anmälningar om att barn har utsatts för eller bevittnat våld så kommer fler kurser i
föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkeln erbjudas under 2021 som en del i det
förebyggande arbetet. Trygghetscirkeln kommer erbjudas både utanför
centralorten och via länk till digital utbildning för att kunna nå fler föräldrar samt
erbjudas på arabiska och tigrinja.
Samverkan mellan Familjeteamet och Öppenvården Stegen behöver byggas upp
ytterligare för att barn till föräldrar som går på Öppenvården Stegen ska kunna
fångas upp och för att ungdomar ska kunna få stöd och behandling för sitt
missbruk.

Arbetet med att öka måluppfyllelsen kommer främst att ske genom
gruppdiskussioner, utbildning samt genom uppföljning och att säkra
kvalitetsarbetet på enheten. Inom enheten möter vi utmaningar som speglar
samhällets utmaningar. En ökad befolkningsmängd sedan 2016 har även föranlett
fler anmälningar och fler ärenden inom barn- och familjeenheten. Enheten har sett
en ökning av familjevåld och våld mot barn. Det krävs en ständig planering inom
IFO, hela förvaltningen och i den politiska organisationen. Det behövs också en god
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uppföljning för att behålla den bemanning som krävs för att kunna göra ett gott
socialt arbete med barn och familjer i kommunen, med bibehållen kvalité samt för
att kunna följa lagkraven.

Vid granskning av ärendena på vuxenenheten som uppbär ekonomiskt bistånd går
det att utläsa att vuxenenheten har flertalet flerbarnsfamiljer där
förälder/föräldrarna ligger långt ifrån arbetsmarknaden. De erhåller en betydande
summa försörjningsstöd varje månad. Dessa personer har bland annat inte påvisat
en bra progression i det svenska språket och därmed blivit avslutade från SFI och
Arbetsförmedlingen. Vissa av dessa personer har svårigheter att navigera i
samhället och saknar egna personliga förutsättningar att klara av ett arbete på
arbetsmarknaden. Ofta har dessa familjer en låg eller ingen ersättning från andra
myndigheter. Flertalet är långtidssjukskrivna nyanlända och saknar därför rätten
till sjukersättning från Försäkringskassan. Ytterligare har Covid-19 medfört att de
personer som har bristande kunskaper i det svenska 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 lett 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 till viss del på att legoarbeten inte har
kommit in till AMI och att få externa arbetsplatser har tagit emot deltagare för
arbetsträning.
Samarbetet med psykiatrivården är bristfällig. Det är svårt att ha en dialog med
psykiatrivården och gemensamt arbeta för att hjälpa den enskilde till bättre
livsvillkor, bättre hälsa och självförsörjning genom framförallt lönearbete.
Handläggarna arbetar för att öka samarbetet genom exempelvis SIP, Samordnad
Individuell Plan. I framtiden kan det leda till att den enskilde snabbare erhåller ett
arbete på arbetsmarknaden och därmed minskar antalet bidragsberoende i
kommunen.

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
kunna erbjuda stöd och hjälp. Under hösten år 2020 påbörjades radioreklam
riktad till personer i missbruksproblematik samt anhöriga. Syftet med reklamen är
att nå ut till fler personer för att kunna erbjuda insats i ett tidigt stadium av
missbruket. Ytterligare en utmaning är att hitta alternativa behandlingsformer i
kommunen som kan tillgodose vårdbehovet för den enskilde. Under våren år 2021
så kommer två socialsekreterare på vuxenenheten genomgå en utbildning i
återfallsprevention. Syftet med att utbilda socialsekreterarna i återfallsprevention
är att de ska kunna motivera och arbeta med personer i missbruk som av olika
anledningar inte kan ingå i Öppenvården Stegens verksamhet.
Ytterligare en utmaning som IFO ständigt står inför är svårigheten att rekrytera
familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner och ledsagare då få personer i vårt
samhälle vill åta sig uppdrag.

Kvalitetsmässigt ser personalen inom VFF fram emot att få använda sig av Lifecare,
som utförare av dokumentationssystem. Det kommer bli mer användarvänligt vid
upprättande av genomförandeplaner och erbjuder en mer följsamhet från beslut
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till verkställighet.

Samarbetet med Regionen kommer utvecklas och mer samverkan på chefsnivå
kommer ske för att på ett övergripande plan se över helheten för de personer som
behöver insatser från både region och kommun. Det är ett sätt att få metoden RACT mer levande i båda verksamheterna och därigenom se individers hela
livssituation för att rätt insatser ska kunna ges.

AMI ser en framtid där man kan utvecklas genom att tillsammans skapa
gemensamma tankesätt och förändrade arbetssätt. Att arbeta med glädje,
engagemang och entusiasm ska vara en självklarhet på arbetsmarknad- och
integrationsenheten. Det är vi tillsammans som skapar förutsättningar och
möjligheter att förbättra det som vi behöver, bevara och utveckla områden som går
bra genom allas ansvar - både i sina individuella uppdrag och i de gemensamma. Vi
kommer se ett annat samhälle kommunalt, nationellt och globalt när en tid efter
pandemin tar sin början. Då är arbetsmarknad- och integrationsenheten redo att ta
sig an nya utmaningar, satsningar och det ska vi göra tillsammans i vårt team av
duktiga medarbetare och deltagare, med glädje och visioner för en fortsatt
utveckling av verksamheten.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vill ge våra deltagare större variationer i arbetsträning och
arbetsuppgifter. Utmaningar blir att hitta fler externa leverantörer till legoverksamheten.
Möjlighet för fler personer från Arbetsförmedlingen att få arbetsträning.
Ökade uppdrag från andra förvaltningar.
Gruppaktiviteter som stärker språket genom samtal, diskussion och att
deltagare ska få god kännedom om arbetsmarknad och samhälle för att på
sikt bli anställningsbara.
Satsning på ungdomar genom KAA-projekt som startar tillsammans med
Laxå och Askersund. Men också en satsning på ungdomar i samråd med
företag och Arbetsförmedlingen.
Fler extratjänster.
Implementeringen av All-in har börjat och kommer fortsätta.
På integrationsdelen planeras för samhällsorientering på olika språk.
Följer språkutvecklingsprojektet tillsammans med Laxå och Askersund.
Fem kvotflyktingar kommer bosättas under året.
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Återrapport av uppdrag gällande daglig verksamhet.
Ärendebeskrivning

Redovisning av uppgifter om de personer som har beslut om daglig verksamhet. Redovisningen
baseras på 2020 års statistik.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social - och arbetsmarknadsnämnden
godkänner återrapporteringen av uppdrag gällande daglig verksamhet

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att årligen i samband med
budget processen, redovisa följande uppgifter:





Antal personer i åldrarna 18-67 år som är beviljade daglig verksamhet
o Totalt antal personer i slutet av 2020 var 96 stycken med beslut om daglig
verksamhet.
Antal personer 67 år och äldre som har avslutat daglig verksamhet
o Noll personer i den åldern, avslutade sin dagliga verksamhet under 2020.
Hur många som har börjat jobba på den reguljära arbetsmarknaden
o Noll personer.
Var våra verksamheter finns och hur status för lokalerna ser ut
o Vi bedriver egen daglig verksamhet inom Hallsbergs kommun på följande ställen:
Träffen, som är vår största dagliga verksamhet, ligger på Nytorgsgatan 88.
Servicegruppen har sin verksamhet i Kullängens vård och omsorgsboende.
PL gruppen har sin verksamhet i Bra och begagnats lokaler på Kvarngatan.
Fyrklövern, som är en integrerad daglig verksamhet tillsammans med gruppboendet
Rättarevägen, har sina lokaler på Norrgårdsgatan.

Som tidigare beskrivits så är Fyrklöverns lokaler undermåliga, men där finns det just nu ett pågående
arbete för att åtgärda detta. Träffens lokaler har mer att önska. Dom är trånga, och då mest till följd
av det stora antalet permobiler, rullstolar och hjälpmedel som brukarna behöver ha med sig till DV.
Det har också varit flertalet undersökningar av luften och ev. fukt i lokalerna.

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef
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Arbetsmiljökommitté SAF, kvartal 4 2020
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 för kvartal 4 2020 från arbetsmiljökommittén.

Ärendet

Återrapportering från arbetsmiljökommittén kvartal 4 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Arbetsmiljökommitté SAF - arbetsskador och tillbud kvartal 4 2020
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Arbetsmiljöstatistik
Socialnämnden
2021-02-16
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Statistik
• Baseras på vad som finns i det personaladministrativa
system vi har idag – Personec
• Sjukfrånvaron rapporteras årligen till SKR för en
jämförelse inom riket.
• De mått som SKR jämför är också den statistik vi kan
redovisa – den finns i Personec och den kan vi
säkerställa.
• Adato, vårt rehabiliteringssystem, redovisar statistik
som resp chef har för sin grupp för att hålla koll på
korttidssjukfrånvaron
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7 nyckeltal
• Den statistik vi redovisar är (timmar och %)
– Total sjukfrånvaro
– Sjukfrånvaro from dag 60
– Köns och åldersfördelad sjukfrånvaro

2021-02-11
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Sjukfrånvaro

2020-12-31

Kvartal 4
2020

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Total
sjukfrånvaro/sammanlagd
ordinarie arbetstid

10,23

11,2

7,64

8,38

8,99

9,71

Långtidssjukfrånvaro >60
dagar

22,62

21,3

28,68

30,12

40,10

43,59

Total sjukfrånvaro kvinnor

10,86

11,8

7,91

8,76

9,32

10,17

Total sjukfrånvaro män

6,18

6,18

5,86

5,79

6,52

5,90

Total sjukfrånvaro -29 år

7,42

7,4

7,14

7,71

8,46

7,13

Total sjukfrånvaro 30-49 år

10,62

10,6

7,86

8,47

8,18

9,92

Total sjukfrånvaro 50 år -

10,88

10,9

7,62

8,57

9,99

10,22

2021-02-11
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Arbetsskador
Kvartal 4 2020:

(2019 inom parantes)

Totalt
KSF
BIF
SAF
DOS

Arbetsskador
6 (6)
0 (0)
3 (3)
2 (4)
1 (5)

pga
pga
p g a färdolycksf p g a hot
sjukdom olycksfall
all
och våld
0 (2)
2 (1)
4 (9)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (1)
0 (0)
1 (0)
1 (1)
0 (0)
1 (1)
0 (2)
0 (0)
1 (5)
0 (0)
0 (0)

2021-02-09
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Arbetsskador
Helår 2020:

(2019 inom parantes)

Totalt
KSF
BIF
SAF
DOS

Arbetsskador
22 (12)
1 (0)
8 (3)
10 (4)
2 (5)

pga
pga
p g a färdolycksf p g a hot
sjukdom olycksfall
all
och våld
1 (2)
17 (9)
1 (0)
3 (1)
0 (0)
0 (0)
1 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
7 (3)
1 (0)
1 (2)
7 (1)
0 (0)
2 (1)
0 (0)
2 (5)
0 (0)
0 (0)

2021-02-09
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Tillbud
Kvartal 4 2020:

(2019 inom parantes)

Totalt
KSF
BIF
SAF
DOS

Tillbud
18 (12)
0 (0)
2 (2)
13 (3)
5 (9)

2019-02-05

p g a hot och våld
13 (0)
0 (0)
0 (2)
11 (0)
2 (0)
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pga
övrigt
5 (12)
0 (0)
2 (0)
2 (3)
3 (9)

Tillbud
Helår 2020:

(2019 inom parantes)

Totalt
KSF
BIF
SAF
DOS

Tillbud
75 (44)
1 (0)
7 (5)
40 (23)
27 (16)

p g a hot och våld
29 (13)
0 (0)
3 (1)
24 (11)
2 (1)

2019-02-05
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pga
övrigt
46 (31)
1 (0)
4 (4)
16 (12)
25 (15)

Arkivbeskrivning för social- och
arbetsmarknadsnämnden
6
21/SAN/25
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Arkivbeskrivning för social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendebeskrivning

Revidering av arkivbeskrivning

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden antar den
reviderade arkivbeskrivningen.

Ärendet

Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar,
en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till att ge en överblick över hanteringen av
myndighetens allmänna handlingar, hur myndigheten är organiserad samt om vilka handlingstyper
som finns på myndigheten.
Revideringen av nämndens arkivbeskrivning innebär både en uppdatering och förtydliganden.

☐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
Arkivbeskrivning för social- och arbetsmarknadsnämnden
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Beslutad av: SAN
Datum: 2021-02-16
Ärendenummer:

Arkivbeskrivning för socialoch
arbetsmarknadsnämnden

Kontakt
E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
Page 89 of 167

Datum

2020-11-16

Innehållsförteckning
1
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2
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3

Bestämmelser för myndighetens verksamhet................................ 4
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11 Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.................... 5
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14 Vem hos myndigheten kan lämna närmare upplysningar om
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Page 90 of 167

Sida

2(7)

Datum

2020-11-16

1 Inledning
Enligt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens
allmänna handlingar, en så kallad arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen syftar till
att ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna handlingar, hur
myndigheten är organiserad samt om vilka handlingstyper som finns på
myndigheten. Social- och arbetsmarknadsnämnden nämns i dokumentet både
som nämnden och myndigheten.

2 Organisation, verksamhet och ansvarsområde
Social- och arbetsmarknadsnämnden utgör en sammanhållen myndighet.
Nämnden består av fem verksamhetsområden; vård- och omsorgsboende,
hemtjänst, individ- och familjeomsorg, verksamheten för personer med
funktionsnedsättning samt arbetsmarknads- och integrationsenheten.
För utförligare redovisning av nämndens ansvarsområden se reglementet för
social- och arbetsmarknadsnämnden.
Område

Ansvar

Nämndkansli

Nämndadministration, MAS/MAR,
utvecklingssamordning.

Äldreomsorg; hemtjänst och
vård- och omsorgsboende

Hemtjänst, dagverksamhet, hälso- och
sjukvård, anhörigstöd, korttidsvistelse och
permanent boende i särskild boendeform.

Verksamheten för
funktionsnedsättning

Socialpsykiatri, boendestöd, daglig verksamhet,
personlig assistans, ledsagarservice,
kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse utanför hemmet, korttidstillsyn
för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldag samt under
lov, boende i familjehem eller bostad med
särskild service för barn och ungdom, bostad
med särskild service eller annan anpassad
bostad för vuxna.

Page 91 of 167

Sida

3(7)

Datum

2020-11-16

Individ- och familjeomsorg

Dödsbohandläggning, ekonomiskt bistånd till
enskilda personer och familjer, hjälp till
personer med beroendeproblematik som t.ex.
missbruk av alkohol, droger, spel eller andra
beroendeframkallande medel samt att komma
ifrån missbruket, stödinsatser för barnfamiljer
och ungdomar som t.ex. kontaktfamilj, eller
kontaktperson, vård och behandling till dem
som behöver bo utanför det egna hemmet,
utredning, rådgivning och hjälp i
familjerättsfrågor, tvångsingripande av barn
som far illa samt vuxna med omfattande
missbruk, skuldsanering, faderskapsutredning,
biståndshandläggning, beslut om
ledsagare/kontaktperson för barn, ungdom och
vuxna.

Arbetsmarknads- och
integrationsenheten

Erbjuda arbetsträning och introduktion i
arbetslivet, utifrån lagen om
etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare (2010:197) erbjuda insatser för
nyanlända samt praktiskt bosätta utifrån
årligen angivet kommuntal.
Integrationsenhetens bärande tanke är att
grunden för människans välbefinnande är
möjligheten till ett boende, arbete och
självständighet. Integrationsenhetens
verksamhet och uppdrag följer arbetslinjen,
vilken syftar till att vägleda och introducera
flyktingar och deras anhöriga för att de ska
kunna bo, försörja sig och skapa en framtid i
Sverige.
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3 Bestämmelser för myndighetens verksamhet
Utöver arkivlagen och arkivreglementet finns ett flertal lagar med tillhörande
förordningar med bestämmelser som rör hanteringen av allmänna handlingar och
arkiv. Nedan nämns några av de lagar som berör myndigheten:


Kommunallagen



Förvaltningslagen



Offentlighets- och sekretesslagen



GDPR



Socialtjänstlagen



Hälso– och sjukvårdslagen

4 Centralarkivets uppbyggnad och förteckningar
Kommunarkivet är delvis ordnat och förtecknat enligt allmänna arkivschemat.
I arkivet förvaras handlingar från 1862 och framåt. Totalt förvaras över 1000
hyllmeter arkivhandlingar.
I arkivet finns material samlat från orterna som nu ingår i Hallsbergs kommun.

5 Handlingstyper och arkivbildning
Social- och arbetsmarknadsnämndens handlingstyper består till största delen av
protokoll, diarieförda handlingar, personakter, journaler och ekonomihandlingar.
Myndighetens handlingstyper hittar du i informationshanteringsplanen.
Hanteringen av de allmänna handlingarna inom social- och
arbetsmarknadsnämnden regleras genom arkivreglementet. Utöver det finns
styrdokument med regler för hanteringen av de allmänna handlingarna.

6 Förvaring av handlingar
Handlingar som tillhör pågående ärenden förvaras i närarkiv eller i
verksamhetssystem på respektive område inom nämndens organisation. För exakt
förvaring av olika handlingstyper se områdenas informationshanteringsplaner.
Tidpunkter för överlämnande till centralarkivet framgår av
informationshanteringsplanerna.

7 Gallring
Gallring sker enligt antagen informationshanteringsplan för respektive område.
Informationshanteringsplanen är framtagen med hjälp av SKR och Riksarkivets
allmänna råd om bevarande och gallring av handlingar.
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8 Sökhjälpmedel
Myndigheten använder ett dokument- och ärendehanteringssystem där
handlingar hålls i ordnad form. I systemet kan man söka på diarienummer,
fritextsökning och sökning på dokumentnamn. Om allmänheten önskar ta del av
handlingar hänvisas de till nämndkansliet eller social- och
arbetsmarknadsförvaltningens reception. För att ta del av handlingar som har
överlämnats till centralarkivet ska allmänheten kontakta Sydnärkes arkivenhet.
Utöver de handlingar som hålls ordnade i dokument- och
ärendehanteringssystemet förvaras vissa handlingar i respektive verksamhet.
Handlingar som registreras i dokument- och ärendehanteringssystemet och
hamnar sedan på myndighetens postlista.
Myndighetens informationshanteringsplan och arkivförteckning används också
som sökhjälpmedel.

9 Tekniska hjälpmedel
Allmänheten kan ta del av kallelser och protokoll via kommunens webbplats.

10 Sekretess
Et stort antal handlingar inom myndigheten omfattas av sekretess såsom till
exempel personakter och handlingar som innehåller känsliga personuppgifter.
Vid utlämnande av handlingar från myndigheten görs alltid en menprövning.

11 Hantering av information
Inom nämndens verksamhetsområden hanteras personuppgifter, dessa kan
klassas som harmlösa eller känsliga. I vilka typer av handlingar det förekommer
personuppgifter framgår av myndighetens personuppgiftsregister.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har ingen rätt till försäljning av
personuppgifter.
På myndigheten finns två utsedda dataskyddsamordnare som rapporterar till
dataskyddsombudet. Dataskyddsombudet är gemensamt för hela kommunen.

12 Uppgifter som myndigheten hämtar och
lämnar till andra
För arbetets behöriga gång hämtar social- och arbetsmarknadsnämnden in de
uppgifter från andra myndigheter som behövs för handläggningen. Nämnden
lämnar på begäran av allmänheten eller av andra myndigheter ut allmänna
handlingar.
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Social- och arbetsmarknadsnämnden lämnar och/eller hämtar regelbundet
uppgifter till/från Sveriges Kommuner och Regioner, Region Örebro Län,
Skatteverket, Försäkringskassan, Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen,
Kronofogden, A-kassan, Polismyndigheten, andra nämnder i kommunen,
Länsstyrelsen, domstolsväsendet, Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och
omsorg, andra kommuner, assistansbolag, Socialstyrelsen, Bilregistret, KIR,
Frivårdsmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Centrala studiestödsnämnden,
inkassobolag, hyresvärdar, elleverantörer, Migrationsverket.

13 Arkivansvar
Ansvar

Funktion

Huvudansvarig

Förvaltningschef

Ansvarig för centralarkivet

Sydnärkes arkivenhet

Arkivredogörare administration
Arkivsamordnare

Nämndsekreterare

Arkivredogörare individ- och
familjeomsorg

Ekonomiassistent, administrativ
assistent

Arkivredogörare SoL-akter inom vård- och Sakkunnig biståndshandläggare
omsorg
Arkivredogörare HSL-journaler inom vård- Enhetschef HSL
och omsorg
Arkivredogörare verksamheten för
personer med funktionsnedsättning

Administrativ assistent

Arkivredogörare arbetsmarknads- och
integrationsenheten

Ekonomiassistent

Arkivredogörare tobaks- och
alkoholärenden

Tobaks- och alkoholhandläggare

14 Vem hos myndigheten kan lämna närmare
upplysningar om allmänna handlingar
Nämndsekreterare, handläggare, områdeschefer och registratorer på social- och
arbetsmarknadsförvaltningen kan lämna upplysningar.
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Beslut om gallring av fysiska handlingar som förvaras i digitalt arkiv
Ärendebeskrivning

Hallsbergs kommuns ärendehantering sker i ärendehanteringssystemet Platina men kommunens
förvaltningar har även andra verksamhetssystem där handlingar förvaras. Sedan digital
ärendehantering infördes i kommunen har kommunens ärenden diarieförts digitalt i
ärendehanteringssystemet och handlingar har även förvarats fysiskt i pappersakter. Eftersom de
handlingar som inkommer som fysiska handlingar minskar betyder det i praktiken att allt fler digitala
handlingar skrivs ut enbart för att förvaras i det fysiska diariet.
Kommunen har, i samarbete med övriga Sydnärkekommuner, upphandlat ett e-arkiv. Förvaltningen
ser därför inte att det finns någon anledning att förvara handlingar fysiskt längre utan föreslår att
handlingarna förvaras digitalt och att verksamhetssystemen ska anses vara närarkiv.
Beslutet behöver tas i samtliga nämnder för att hela kommunen ska kunna gå över till att förvara
handlingar digitalt. Flera av nämnderna har vissa verksamhetssystem där de redan idag förvarar
handlingar endast som digitala dokument så det här beslutet blir ett led i att fortsätta den påbörjade
digitaliseringen i kommunen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar:
1. att inkomna/upprättade fysiska handlingar skannas och originalen därefter gallras vid inaktualitet.
2. att handlingar som upprättats eller inkommit digitalt inte längre behöver skrivas ut för att även
förvaras som fysiska handlingar.
3. att handlingar som behöver sparas i fysiska originalhandlingar på grund av bevisbörda eller enligt
lag även fortsättningsvis ska förvaras både digitalt och fysiskt.
4. att beslutet gäller alla ärenden som är registrerade från och med 2021-01-01.
5. att informationshanteringsplanen vid nästa revidering ska innehålla dessa tillägg samt hänvisa till
det tagna beslutet.
6. att inskannade handlingar som ska bevaras sparas i ett av riksarkivet godkänt filformat (Riksarkivet
RA-FS 2009:2).

Ärendet

I kommunens ärendehanteringssystem Platina sker kommunens diarieföring och postlistning av
handlingar som inkommer eller upprättas. Det förekommer andra verksamhetssystem på
kommunens förvaltningar där olika handlingar förvaras. Handlingar som inkommer till eller upprättas
hos kommunen är originalhandlingar i det format de upprättats. Det vill säga det krävs ett
gallringsbeslut för att göra sig av med handlingen. Om det inkommer eller upprättas en fysisk
handling krävs därför detta gallringsbeslut för att denna handling ska kunna kastas trots att
handlingen blivit inskannad och förvaras som en digital kopia.
De handlingar som postlistas, dvs. inte tillhör något ärende eller är av stor vikt för kommunen,
förvaras redan nu endast i digital form i Platina. I och med att kommunen upphandlat ett e-arkiv och
handlingar kommer att arkiveras i digital form finns det inte längre någon anledning att fortsätta
spara handlingar i både digital och fysisk form.
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Det finns två delar i det här ärendet. Först och främst handlar det om att handlingar som inkommer
och upprättas digitalt inte längre ska behöva skrivas ut för att bevaras i fysisk form också. Detta
kommer att spara tid, plats och resurser. Den andra delen är att handlingar som inkommer eller
upprättas fysiskt ska kunna gallras när de har skannats in och registrerats i ett av riksarkivet godkänt
filformat i något av kommunens verksamhetssystem. För att handlingar som skannas in ska kunna
gallras krävs att den inskannade kopian överensstämmer med originalhandlingen. Det behöver därför
säkerställas att så är fallet innan en pappershandling kan gallras. Tjänstepersonen som skannar in och
registrerar handlingen i ärendehanteringssystemet eller något av kommunens verksamhetssystem är
därför ansvarig för att kolla detta innan originalhandlingen slängs eller på annat sätt förstörs.
Handlingen får inte gallras innan det verksamhetssystem där den registrerats har sparat en backup
på servern.
Att gallra en allmän handling innebär att den allmänna handlingen förstörs. Enligt arkivlagen får
allmänna handlingar förstöras under förutsättning att man beaktar att rätten att ta del av allmänna
handlingar, forskningens behov, behovet av information för förvaltning och vid rättsskipning samt
arkivets del i vårt kulturarv. Gällande elektroniska handlingar anses det ske en gallring om
konvertering eller överföring av data leder till att sökmöjligheter eller data förloras. Detta gäller även
om man förlorar möjligheten att fastställa handlingars autenticitet eller att göra viss
sammanställning av data.
Det kommer att krävas några undantag från gallringen av pappershandlingar. Gällande vissa
handlingar finns det juridiska krav på att de ska finnas i undertecknat original och de handlingarna
kommer, tills annan lösning på detta finns, att behöva sparas fysiskt. Det rör sig främst om protokoll,
avtal och köpehandlingar men det kan även vara andra handlingar. Dessa handlingar kommer inte
kunna gallras då pappershandlingen inte blir inaktuell utan fortsatt behövs. Det kan även förekomma
andra handlingar som behöver sparas som fysisk handling för bevisbörda eller för att handlingstypen
inte lämpar sig att förvaras enbart digitalt. Det är viktigt att alla förvaltningar och avdelningar ser
över sina handlingar och tar reda på vilka handlingar som kommer behöva sparas fysisk för
bevisbörda eller på grund av lagbestämmelser.
För att beslutet ska gälla hela kommunen behöver beslutet tas i samtliga nämnder. Alla nämnder
behöver även ändra sina informationshanteringsplaner för att de ska överensstämma med detta
beslut. Anledningen till att beslutet föreslås gälla för ärenden som registrerats/påbörjats sedan
årsskiftet är för att få en lämplig och tydlig brytpunkt för förvaring och bevaring av fysiska handlingar.
Handlingar som tas fram till ärenden som är startade tidigare än 2021-01-01 kommer att behöva
skrivas ut och förvaras både fysiskt och digitalt för att de pappersakterna ska vara kompletta.

☐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.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 4, 2020
Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för fjärde 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 fjärde kvartalet 2020
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under fjärde
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 fjärde 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 4, 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

Resultat av
kontroll

Prognosen följs
enligt plan varje
Vad ska kontrolleras och månad. rapport till
hur?
OC.
Att alla chefer följer
rutiner för ekonomisk
uppföljning.
Allkontroll att alla chefer
fyllt i avsedd blankett

Följ upp

Prognos

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

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

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Uppföljning
Prognos uppföljning
Q1

Status

Start- & Kommentar
slutdatum

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-03-31

Ändra/ Följ upp

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Operativt ansvarig
Områdeschef
Prognos uppföljning
Q2

Mindre
avvikelser

2020-04-01 Uppföljning av prognos har
2020-07-03 gjorts av EC/OC.
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg

Ansvarig funktion?
Områdeschef

Operativt ansvarig
Områdeschef
Prognos uppföljning
Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Anette Söderström,
Clary Starck, Maria
Johansson Engdahl,
Helena Blomberg
Operativt ansvarig
Områdeschef

Prognos uppföljning
Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
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

Attester Uppföljning Q1 Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Attester Uppföljning Q2 Inga
avvikelser

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Operativt ansvarig
Ekonomiassistent
Attester uppföljning Q3 Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Attester uppföljning Q4 Inga
avvikelser

2020-10-01
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

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

2020-01-01 På två fakturor, från Kadirs
2020-04-03 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
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent
Uppgifter
leverantörsfakturor Q2

Uppgifter
leverantörsfakturor Q3

sida 1 av 8 (2021-01-29)
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Mindre
avvikelser

Mindre
avvikelser

2020-04-01 Verifikationsnummer
2020-07-03 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.

2020-07-01 Faktura från Hallsbergs
2020-10-02 Bowlingcenter, saknar
information på fakturan att
företaget innehar Fskattsedel. Kontroll på
allabolag.se visar att Fskattsedel innehas.
Företaget informeras.

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Område

Process (rutin/system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat av
kontroll

Följ upp

Uppföljning
Uppgifter
leverantörsfakturor Q4

Status

Start- & Kommentar
slutdatum

Mindre
avvikelser

2020-10-01 Verifikationsnr: 20266441,
2021-01-06 Consolida Ajacis AB.
Fakturanr 648, summa 71
300 kr. Står inte på fakturan
att företaget innehar Fskattsedel. Kollar
allabolag.se. Företaget har
F-skattsedel. Ringer
företaget och informerar om
att det saknas på fakturan.
Påpekar också att det
telefonnummer som står på
fakturan inte är i bruk.

Ändra/ Följ upp

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Ekonomiassistent

Verifikationsnr: 20272016,
Skölvet AB. Fakturanr 47,
summa 615 kr. Står inte på
fakturan att företaget
innehar F-skattsedel. Kollar
allabolag.se. Företaget har
F-skattsedel. Ringer
företaget och informerar om
att det saknas på fakturan
Avtal

Att ingångna avtal inte
följs

Att ingångna avtal följs
Vad ska kontrolleras och
hur?
Stickprov

Kontroll av avtal
Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Karin
Björnram

Inga
avvikelser

2020-10-01 Ingångna avtal följs!
2021-01-06
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Karin Björnram

Kontrollfrekvens?
Årsvis

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 Enhetscheferna
och/eller rätt ersättning utför
för rätt period
stickprovskontroller
varje halvår.
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Sjukfrånvaro

Att sjukfrånvaron ökar

Att sjukfrånvaro inte ökar

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

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-07-03
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

Löneutbetalningar
uppföljning halvår 2

Mindre
avvikelser

2020-07-01
2021-01-07
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Malin Carlos, Anneli
Kyngäs, Elisabeth
Tjärnén, David Åström,
Anette Broman,
Madeleine Pedersén,
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

Sjuktal Q1

Större
avvikelser

Vad ska kontrolleras och
hur?
Uppföljning av sjuktal,
kontrollera att de inte
ökar.
Kontrollfrekvens?
Månadsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

2020-01-01 Januari: sjukfrånvaro
2020-04-03 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)

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 %)

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

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
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Större
avvikelser

2020-04-01 Sjukfrånvaron för kvartal
2020-07-03 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 %).

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Område

Process (rutin/system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat av
kontroll

Följ upp

Uppföljning
Sjuktal Q3

Status

Start- & Kommentar
slutdatum

Större
avvikelser

2020-07-01 Sjukfrånvaron för kvartal 3
2020-10-02 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
%)

Ändra/ Följ upp

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

Större
avvikelser

2020-10-01 Sjukfrånvaron för kvartal 4
2021-01-07 är fortsatt hög, som en följd
av pandemin och gällande Ansvarig för uppföljning
rekommendationer.
i Stratsys
Josefin Bäck
2019 visas inom parentes
Förvaltning totalt oktober: Operativt ansvarig
10,85 % (9,72 %)
Nämndsekreterare
Åldersindelat jan-okt 2020:
<= 29 år: 8,38 % (7,37 %)
30-49 år: 10,45 % (8,22 %)
>= 50 år: 10,63 % (7,58 %)
Förvaltning totalt
november: 11,47 % (7,97 %)
Åldersindelat jan-nov 2020:
= 29 år: 8,38 % (7,25 %)
30-49 år: 10,73 % (8,18 %)
= 50 år: 10,66 % (7,74 %)
Förvaltning totalt
december: 11,18 % (7,96 %)
Åldersindelat jan-dec 2020:
= 29 år: 7,42 % (6,70 %)
30-49 år: 10,62 % (8,29 %)
= 50 år: 10,88 % (7,92 %)

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

Verkställighet
uppföljning Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Hur dokumenteras
kontrollen?
i Stratsys

Verkställighet
uppföljning Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare
Verkställighet
uppföljning Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Verkställighet
uppföljning Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
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

Tidsangivelser
uppföljning Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Tidsangivelser
uppföljning Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare
Tidsangivelser
uppföljning Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Tidsangivelser
uppföljning Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare
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Område

Process (rutin/system)
Personuppgiftshantering

Risk
Att
personuppgiftsincidenter
sker

Kontrollmoment
Att
personuppgifteincidenter
inte sker
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Resultat av
kontroll

Följ upp

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Uppföljning

Status

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q1
avvikelser

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Start- & Kommentar
slutdatum
2020-01-01 Av de avvikelser som
2020-04-03 inkommit under första
kvartalet rör fyra stycken
utskrifter på fel skrivare, två
stycken internpost som
skickats till el person och en
rör mail som skickats med
personuppgifter.

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q2
avvikelser

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q3
avvikelser

Personuppgiftsincident Mindre
uppföljning Q4
avvikelser

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
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

Utlämnande av
handling/uppgift med
eventuell tillhörande
besvärshänvisning

Ändra/ Följ upp

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Utlämnande av
handling/uppgift Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01 Brev har skickats med
2020-07-03 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.

2020-07-01 Fel adressuppgifter har
2020-10-02 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.
2020-10-01 Personal har mailat
2021-01-07 känsliga personuppgifter till
annan förvaltning.
Incidenten berodde på en
stressig situation. Ingen
information nådde
obehörig.

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Dataskyddssamordnare

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Hur dokumenteras
kontrollen?
I stratsys

Utlämnande av
handling/uppgift Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck

Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare
Utlämnande av
handling/uppgift

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck

Registrering av allmänna
handlingar

Att handlingar inte
registreras enligt lag

Registrering av handling
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis genom
stickprov

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Registrering av
handling Q2

Mindre
avvikelser

Operativt ansvarig
Nämndsekreterare
2020-04-01 I samband med inkommet
2020-07-03 beslut från IVO upptäcks att
den första handlingen i
Ansvarig för uppföljning
samma ärende inte
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.

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Registrering av
handling Q3

Registrering av
handling Q4
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Mindre
avvikelser

Mindre
avvikelser

2020-07-01 Handlingar kommer
2020-10-02 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.
2020-10-01 Det har runder perioden dykt
2021-01-07 upp ett fåtal handlingar
som visat sig inte ha
diarieförts enligt rutin. Inget
har påverkat verksamheten.
Den utbildning som skulle
hållits om allmänna
handlingar ställdes in på
grund av pandemin.
utbildningen planeras att
hållas digitalt i januari.

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Område

Process (rutin/system)
Dokumenthantering/arkivering

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

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

Resultat av
kontroll

Följ upp

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Josefin
Bäck

Uppföljning
Dokumenthantering
och arkivering Q2

Status

Start- & Kommentar
slutdatum

Mindre
avvikelser

2020-04-01 Kommunens arkivenhet
2020-07-03 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.

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Dokumenthantering
och arkivering Q3

Mindre
avvikelser

Ändra/ Följ upp

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

2020-07-01 Ny
2020-10-02 informationshanteringsplan
ännu ej färdigställd. Arbete Ansvarig för uppföljning
pågår.
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

Dokumenthantering
och arkivering Q4

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

Narkotiska preparat
uppföljning Q1

Mindre
avvikelser

Inga
avvikelser

2020-10-01 Arbetet med en reviderad
2021-01-07 informationshanteringsplan
fortgår tillsammans med
sydnärkes arkivenhet. En
revidering av
arkivbeskrivning kommer
att tas i nämnd den 16
februari.

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Nämndsekreterare

2020-01-01 Ingen avvikelse
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Narkotiska preparat
uppföljning Q2

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis
Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Operativt ansvarig
Sjuksköterska
Narkotiska preparat
uppföljning Q3

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Narkotiska preparat
uppföljning Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-08
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Att narkotiska preparat
hos brukare försvinner

Att räkna narkotiska
preparat hos brukare

Preparat hos brukare
uppföljning Q1

Större
avvikelser

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

Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Preparat hos brukare
uppföljning Q3

Preparat hos brukare
uppföljning Q4

Större
avvikelser

Större
avvikelser

Inga
avvikelser

2020-01-01 Allvarlig avvikelse
2020-04-03
Beskrivning av åtgärd
Patienten har fått ett
loggbart läkemedelskåp och
sjuksköterska lämnar ut
begränsat antal läkemedel

2020-04-01 Fattas narkotiska preparat,
2020-07-03 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.
2020-07-01 Personlig assistans på
2020-10-02 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

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

2020-10-01
2021-01-07
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Josefin Bäck
Operativt ansvarig
Sjuksköterska

Besikta arbetstekniska
hjälpmedel

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

Lyftar uppföljning Q4
2020

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

2020-10-01 Kontroller är inte utförda
2021-01-08 utifrån plan pga av behov
av en viktvagn som gick
sönder. En sådan är nu
inköpt.
Plan för 2021 ska
uppdateras den 14 januari

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Clary Starck
Operativt ansvarig
Hjälpmedelstekniker

Område

Process (rutin/system)
Registrera alla
kommunbosatta flyktingar i
verksamhetens
mottagningssystem och
upprätta introduktionsplan

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

Kontrollmoment
Se över registreringar
och introduktionsplaner
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Resultat av
kontroll

Följ upp

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Madeleine
Pedersén

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Uppföljning

Status

Registrering,
Inga
introduktionsplaner Q1 avvikelser

Start- & Kommentar
slutdatum

Ändra/ Följ upp

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Registrering
Inga
introduktionsplaner Q2 avvikelser

Ansvarig funktion?
Enhetschef

2020-04-01
2020-07-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Registrering
Inga
introduktionsplaner Q3 avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Registrering
Inga
introduktionsplaner Q4 avvikelser

2020-10-01
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

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Madeleine
Pedersén

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 1

Inga
avvikelser

Registrering i
verksamhetssystem
halvår 2

Inga
avvikelser

Kontroll av bidrag Q1

Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-07-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Madeleine Pedersén
Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig funktion?
Enhetschef

2020-07-01
2021-01-07
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

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Sandra
Leontiou

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q2

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av bidrag Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
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

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Sandra
Leontiou

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Kontroll av utbetalning Inga
Q1
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av utbetalning Inga
Q2
avvikelser

Ansvarig funktion?
Enhetschef

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av utbetalning Inga
Q3
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Sandra Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av utbetalning Inga
Q4
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
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)

Kontroll av hantering
av anmälningar Q1
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Inga
avvikelser

2020-01-01
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Område

Process (rutin/system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat av
kontroll

Följ upp

Uppföljning
Kontroll av hantering
av anmälningar Q2

Status

Start- & Kommentar
slutdatum

Inga
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03

Ändra/ Följ upp

Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef
Kontroll av hantering
av anmälningar Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Kontroll av hantering
av anmälningar Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou
Operativt ansvarig
Enhetschef

Att
förhandsbedömningar
inte sker inom två veckor

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

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

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q1

Ej
2020-01-01 Ordinarie enhetschef inte i
kontrollerad 2020-04-03 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

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

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q2

Inga
avvikelser

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q3

Inga
avvikelser

Kontroll av
förhandsbedömningar
Q4

Inga
avvikelser

Uppföljning av
utredningar Q1

Mindre
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef
2020-07-01
2020-10-02
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Sandra
Leontiou, Tarja Nordling
(borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef
2020-10-01
2021-01-07
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

Ansvarig för
uppföljning
i Stratsys
Maria
Lidberg

2020-01-01 .
2020-04-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)

Hur dokumenteras
kontrollen?
I Stratsys

Operativt ansvarig
Enhetschef

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning av
utredningar Q2

Mindre
avvikelser

2020-04-01
2020-07-03
Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)
Operativt ansvarig
Enhetschef

Uppföljning av
utredningar Q3

Mindre
avvikelser

2020-07-01 En socialsekreterare har
2020-10-02 sökt kontakt med klienten
vid några tillfällen två
månader efter att beslut har
fattats om att avsluta
utredningen.
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
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Ansvarig för uppföljning
i Stratsys
Maria Lidberg, Tarja
Nordling (borttagen)

Område

Process (rutin/system)

Risk

Kontrollmoment

Resultat av
kontroll

Följ upp

Uppföljning
Uppföljning av
utredningar Q4

Status

Start- & Kommentar
slutdatum

Mindre
avvikelser

2020-10-01 Utredningar avslutas inom
2021-01-07 utredningstid men vissa har
inte dokumenterats klart.
Sakkunnig följer detta
regelbundet och ger extra
stöd/planering för berörda.

Ändra/ Följ upp

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

Avvikelsehantering i enlighet
med socialtjänstlagen (SoL)
och patientsäkerhetslagen

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

Kontroll av
avvikelsehantering
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

Mindre
avvikelser

2020-01-01 Teamträffar har avbokats
2020-04-07 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
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

Kontroll av
avvikelsehantering Q3

Inga
avvikelser

2020-07-01
2020-10-02
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

Kontroll av
avvikelsehantering Q4

Inga
avvikelser

2020-10-01
2021-01-07
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/336

Revidering av delegationsordning 2021
Ärendebeskrivning

Revidering av delegationsordning

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att anta
föreslagen delegationsordning för 2021.

Ärendet

Socialchef Jaana Jansson har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att uppdatera
delegationsordningen som i delar varit daterad. Den uppdaterade delegationsordningen antogs av
nämnden i december 2020.
Förvaltningen önskar göra vissa tillägg gällande bland annat GDPR, samt en del förtydliganden.
Föreslagna ändringar och tillägg redovisas i röd text.
Barnperspektivet har beaktats genom att de insatser som barn, familjer eller föräldrar kan behöva
ska vara enkla att fatta beslut om, utan krångliga omvägar (utöver att vissa insatser är möjliga att få
utan biståndsbedömning), att korrigera hänvisningarna till lagrum samt att det första kapitlet om
utvidgad delegation har förtydligats för att beslut ska bli korrekta.
☐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
Delegationsordning för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2021
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E-post: kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
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Delegation av beslutanderätten
1. Inledning

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och
genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller
delegat. Den senare med stöd av delegationsregler enligt 6 kap. 33-38 §§ Kommunallagen och speciallagstiftning.
I kommunala sammanhang brukar man göra en åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut. Nämndbeslut är beslut som
antingen ska fattas av samfälld nämnd eller med stöd av delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas till
nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande förvaltningsuppdrag som nämnden lämnat förvaltningen.
Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan.

2. Syfte med delegation

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften:
•

att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden.

• att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.

3. Regler för delegation

I kommunallagen och ett antal speciallagar och författningar, t ex socialtjänstlagen, LVU och LVM, finns angivet förutsättningar och begränsningar när
det gäller delegation. Med delegation avses att fatta beslut i stället för den som primärt har beslutanderätten. Genom delegation flyttas
beslutanderätten över till delegaten. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till:




en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ett Individutskott
enskild ledamot eller ersättare inom nämnden.
enskild tjänsteman inom kommunen.
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Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte
kan avvakta till ett nästkommande sammanträde. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen.
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Delegationen avser lägsta nivån av delegat, vilket innebär att överordnad alltid har rätt att besluta i lägre
tjänstepersons ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden (eller av överordnad).
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Nämnden kan vid misskötsel återkalla tjänstepersons delegation, helt eller
delvis.
Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ:
• Turordning om siffror angivits.
• En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem som fattar beslut
• Delegat är den som arbetar inom området, t ex kan en enhetschef inom IFO inte besluta inom en enhet inom vård och omsorg, eller
en socialsekreterare inom försörjningsstöd kan inte besluta i barnärenden.

4. Beslutanderätten får inte delegeras i:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (KL 6 kap.38 §).
Förbud att ta emot barn i sitt hem
Umgängesinskränkning
Hemlighållande av vistelseort
Nedläggning av faderskapsutredning
Beslut att ej inleda faderskapsutredning, eller föräldraskapsutr

5 kap. 2 § SoL
14 § 2 st 1. LVU
14 § 2 st 2. LVU
2 kap. 1, 7 §§ FB
2 kap. 9 § FB

Page 118 of 167

Datum

2020-09-30

Ärendenummer

19/SAN/401

Sida

6(37)

5. Registrering av beslut

I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation
för de beslut som fattas med stöd av delegation. Därför ska varje beslutshandling, enligt 31 § FL, innehålla uppgift om:
1. dagen för beslutet,
2. vad beslutet innehåller,
3. vem eller vilka som har fattat beslutet,
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet.
Beslutet ska dessutom ha uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens
ställningstagande (32 § FL).

6. Anmälan av delegationsbeslut

Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om vidaredelegering anmäls till nästkommande sammanträde för social- och
arbetsmarknadsnämnden.
Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering. Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden.
Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom
datalista.
Av förvaltningschef vidaredelegerade beslut anmäls till förvaltningschef.
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Förkortningar
AB
BEA
FB
FC
FL
HSL
IU
KL
KS
LSS
LVM
LVU
LUL
OSL
SAN
SoF
SoL
TF
ÄB

Allmänna bestämmelser
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Föräldrabalken
Förvaltningschef (socialchef)
Förvaltningslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Individutskottet
Kommunallagen
Kommunstyrelsen
Lagen om stöd och service
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga
Lagen om unga lagöverträdare
Offentlighets- och sekretesslagen
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen
Tryckfrihetsförordningen
Ärvdabalken
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1. Kompletterande beslutanderätt (ordförandebeslut), vidaredelegation
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

1:1

Beslut i brådskande ärenden där
nämndens beslut inte kan avvaktas
Yttrande i ärenden till tillsynsmyndighet
där nämndens beslut inte kan avvaktas
Vidaredelegation av beslutanderätt i de
ärendegrupper FC har delegation

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.
SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.

6 kap. 39§ KL

Beslut om omedelbart
omhändertagande av barn och ungdom
under 20 år
Beslut om omedelbart
omhändertagande av den som är under
18 år om åtgärder av behörig utländsk
myndighet inte kan
avvaktas
Beslut om hur vården ska ordnas och var
den unge ska vistas under vårdtiden
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att den unge får vistas i sitt
eget hem under vårdtiden
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om hur rätt till umgänge med den
unge kan utövas när överenskommelse
inte kan nås med förälder eller
vårdnadshavare
- för fall där SAN:s beslut inte kan
avvaktas

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

6 § LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

6 a § LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

11 § 1 st. LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

11 § 2 och 3 st. LVU

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.

14 § andra st. 1 p. LVU

1:2
1:3
1:4

1:5

1:6

1:7

1:8

SAN:s ordf.
FC

6 kap. 39 § KL
7 kap. 6 § KL
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Datum

2020-09-30

1:9

1:10
1:11
1:12

1:13

1:14

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

9(37)

Beslut om att den unges vistelseort inte
ska röjas för förälder eller
Vårdnadshavare
- för fall där SAN:s beslut inte kan
avvaktas
Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas

SAN:s ordf.

SAN:s v ordf.
SAN:s 2:e v ordf.

14 § andra st. 2 p. LVU

IU:s ordf.

27 § LVU

Beslut om tillfälligt utreseförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut att begära handräckning för att
genomföra läkarundersökning
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut att begära handräckning för att
genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.
IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.
IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

43 § 2 p. LVU

IU:s ordf.

IU:s v ordf.
IU:s 2:e v ordf.

13 § LVM

- då IU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut om omedelbart
omhändertagande av missbrukare

IU:s ordf.

31 d § LVU
43 § 1 p. LVU

2. Allmänna handlingar, lämnande av uppgifter
Nr
2:1

Ärendegrupp
Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmänna handlingar eller
uppgifter till enskild eller myndighet samt
uppställande av förbehåll i samband med
utlämnande till enskild

Delegat
Områdeschef

Ersättare

Lagrum/Kommentar
2 kap. 14 § TF
6 kap. 2, 3 §§ OSL
10 kap. 3, 4 § 1 st. OSL
12 kap. 2 § 2 st. OSL
26 kap. 1, 5 §§ OSL
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Datum

2020-09-30

Ärendenummer

19/SAN/401

Sida

10(37)

Beslut att lämna ut uppgifter ur
personregister till statliga myndigheter i
forskningssyfte
Informationsskyldighet i utlämningsärende
Sekretess för anmälare gentemot enskild
inom hälso- och sjukvården eller
socialtjänsten

FC

12 kap. 6 § SoL

Områdeschef
MAS
Enhetschef

8 kap. 3§ OSL
25 kap. 7 §
26 kap. 5 § OSL

2:5

Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen
verksamhet inom hälso- och sjukvården
socialtjänsten

10 kap. 2 § OSL

2:6

Polisanmälan brott som riktar sig mot
nämndens verksamhet
Beslut om polisanmälan av
brott som riktar sig mot enskild inom
verksamheten
Beslut om polisanmälan om misstanke om
vissa brott mot barn
Lämnande av uppgift till Polismyndigheten
för förebyggande, förhindrande eller
avbrytande av vissa brott
Lämnande av uppgift till Polismyndigheten
om ungdom under 18 år vid som behövs
för ett omedelbart polisiärt ingripande
Lämnande av uppgift om ett djur som är
nödvändig för ett ingripande av en

Soc.sekr
bist.handl
ssk
arb.terapeut
Områdeschef

2:2

2:3
2:4

2:7

2:8
2:9

2:10

2:11

10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL
12 kap. 10 § SoL

Områdeschef

Sakkunnig
Sakkunnig

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 21-22 §§ OSL
10 kap. 18, 18 a-b §§ OSL, 10 kap. 19 § OSL

Sakkunnig

10 kap. 20 § OSL

Socialsekreterare

10 kap. 20 a § OSL, ”Lex Maja”
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Datum

2020-09-30

2:12
2:13

2:14
2:15
2:16

2:17

kontrollmyndighet för djurskydd eller
Polismyndigheten
Lämnande av uppgift om misstanke om
terrorbrott m fl brott
Beslut om att lämna ut uppgifter om
totalförsvarspliktiga till
Rekryteringsmyndigheten
Utlämnande av uppgifter till
smittskyddsläkare
Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen
Underrättelse till åklagarmyndighet om att
någon som dömts till ungdomsvård,
ungdomstjänst eller ungdomsövervakning i
väsentlig grad underlåter att göra vad som
åligger honom eller henne
Anmälan till Folkhälsomyndigheten om att
något som tyder på att nya medel används
för missbruksändamål eller att ändringar
sker i missbruksmönster av kända medel

Ärendenummer

19/SAN/401

Områdeschef

Sida

11(37)

Områdeschef

10 kap. 22a, 23, 24 §§ OSL
Förundersökning anges i 10 kap. 25 §.
2 kap 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
och 3 kap 5 § förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt

Enhetschef

6 kap. 9 § Smittskyddslagen

Enhetschef

6 kap. 12 § Smittskyddslagen

Sakkunnig

12 kap 8 § SoL

Enhetschef

12 kap. 9 § SoL

3. Allmänna ärenden
Nr

Ärendegrupp

Delegat

3:1

Avvisande av ärende

Sakkunnig

Ersättare

Lagrum/Kommentar
Sökande har inte behörighet att ansöka
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Datum

2020-09-30

Ärendenummer

19/SAN/401

Sida

12(37)

3:2

Avskrivning av ärende

Sakkunnig

3:3

Beslut om begäran om överflyttning av ärende till
nämnd i annan kommun samt beslut i fråga om
mottagande av ärende från annan kommun
Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning av
ärende
Beslut om att överklaga IVO:s beslut till
förvaltningsdomstol angående överflyttning av
ärende

Enhetschef

Ansökan är återkallad, den sökande har avlidit
eller ärendet av andra skäl inte länge aktuellt
2 a kap. 10 § SoL

Områdeschef

2 a kap. 11 § SoL

Områdeschef

16 kap. 4 § 5p. § SoL

Yttrande angående planärenden
Fullmakt att företräda SAN i domstol eller hos
annan myndighet, samt beslut att utse ombud i
förvaltningsdomstol och allmän domstol
- i individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt FB
Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet

FC
Områdeschef

3 kap. 2 § SoL
10 kap. 2 § SoL

Enhetschef
Enhetschef

13 kap. 5 § SoL

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO)
Avskrivning av osäkra fordringar upp till en
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp
Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga
beslut

FC

3:12

Avvisande av ombud

Enhetschef

14 2 st § FL

3:13

Anmälan om behov av offentligt biträde

Soc.sekr

3 § Lag om offentligt biträde

3:4
3:5

3:6
3:7

3:8
3:9
3:10
3:11

Bitr FC

14 kap. 7 § SoL
24 f § LSS

Områdeschef
FC
Områdeschef
Enhetschef
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

13(37)

4. Individ- och familjeomsorg (IFO) – yttrande till domstol, åklagarmyndighet, annan myndighet
Nr

Ärendegrupp

Delegat

4:1

Yttrande till allmän domstol och överlämnande till
vård
Yttrande till åklagarmyndighet

Sakkunnig

BrB 32 kap. 1 §

Sakkunnig

4:3

Lämnande av upplysningar* och förslag på åtgärder
till åklagare, domstol och frivårdsmyndighet

4:4

Beslut om avvisning av överklagande som inkommit
för sent
- om beslut av SAN eller IU

Soc.sekr
*handläggare,
assistent
Delegat i
ursprungsbeslutet
– Enhetschef*

11 § Lag med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare (LuL)
6 § Lag om särskild personutredning i
brottsmål

4:5

Beslut om ändring av överklagat beslut

4:2

- om beslut av SAN eller IU
4:6

4:7
4:8

Beslut om överklagande av beslut av myndighet eller
förvaltningsdomstol
- som är fattat av SAN eller IU
Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i
körkortsärenden
Yttrande till polismyndighet utan vårdnadshavares
medgivande för barn under 18 år

Ersättare

Delegat i
ursprungsbeslutet
- Enhetschef*
Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef
Soc.sekr
Soc.sekr
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Lagrum/Kommentar

45 § FL
* Om överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast
inom en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)
46 § FL
* Om överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast
inom en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)
42 § FL

3 kap 8 § och 5 kap 2 §
körkortsförordningen
3 § 2 st. passförordningen

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

14(37)

4:9

Yttrande vid ansökan om bostadsbidrag till familj där
barn vistas på institution eller i familjehem

Soc.sekr

10 § 3 st. lag om bostadsbidrag

4:10

Yttrande till åklagare vid åtalsprövning

Sakkunnig

46 § LVM

4:11

Yttrande till allmän domstol då den som begått
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård
Yttrande till överförmyndare

Sakkunnig

31:2 BrB

Soc.sekr
Biståndshandläggare
Soc.sekr

11 kap. 16 § 2 st. FB

Soc.sekr

5 kap 3 § 2 p.SoF

Sakkunnig

5 kap 3 § 3 p.SoF

Soc.sekr

11 kap. 16 § 2 st FB

4:12

4:13
4:14
4:15

4:16

Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av
god man/förvaltare
Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov
av god man/förvaltare inte längre föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndare om
förhållanden att barns egendom inte förvaltas på ett
betryggande sätt.
Yttrande till domstol om god man/förvaltare

5 kap. 3 § 1 p. SoF

5. IFO – försörjningsstöd
Nr

Ärendegrupp

Delegat

5:1

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd
enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer

Soc.sekr

Ersättare

Lagrum/Kommentar
4 kap. 1 § SoL
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Datum

5:2

5:3
5:4
5:5
5:6

Ärendenummer

Sida

2020-09-30
19/SAN/401
Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens
riktlinjer
Sakkunnig
-upp till 30 % av basbeloppet
Enhetschef
-över 30 % av basbeloppet

15(37)

4 kap. 1 SoL
4 kap. 2 § SoL

Beslut om försörjningsstöd med villkor om praktik
eller kompetenshöjande åtgärder
Beslut om vägrande av eller nedsättning av fortsatt
försörjningsstöd
Beslut om egnamedelsförvaltning

Soc.sekr

4 kap. 4 § SoL

Soc.sekr

4 kap. 5 § SoL

Soc.sekr

4 kap. 1 § SoL

Beslut om högsta godtagbara boendekostnad utöver
riktlinjer

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL

6. IFO missbruksvård och övriga vuxna SoL
Nr

Ärendegrupp

Delegat

6:1

Beslut om att utredning rörande vuxna ska inledas.

Soc.sekr

6:2

Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd Sakkunnig
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.

6:3

Beslut om bistånd i form av placering av vuxna i
familjehem
Beslut om ersättning till familjehem
- enligt SKR:s rekommendationer
- över SKR:s rekommendationer

6:4

Ersättare

Lagrum/Kommentar
11 kap. 1 § SoL

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL
Aktuellt cirkulär SKR

Soc.sekr
Sakkunnig
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

6:5

6:9

Beslut om placering av vuxna på institution
-inom ramavtal
-utom ramavtal
Beslut om att avsluta placering av vuxna i
familjehem eller på institution mot den enskildes
vilja
-ifall IU:S beslut inte kan avvaktas
Kostnader i samband med placering på institution
eller familjehem
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om kontaktperson samt förordnande och
entledigande av kontaktperson samt beslut om
ersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.
– över SKR:S rekommendationer.
Beslut om socialt andrahandskontrakt

6:10

Beslut om tillhandahållande av jourlägenhet

6:11

Beslut om skyddat boende
-akut upp till 14 dagar
-längre än 14 dagar, inom ramavtal
-längre än 14 dagar, utom ramavtal
Beslut om akutboende
-upp till 14 dagar
-längre än 14 dagar

6:6

6:7

6:8

6:12

Sida

19/SAN/401

16(37)

4 kap. 1 § SoL
Enhetschef
IU
IU

4 kap. 1 § SoL
IU:s vice ordf.
IU:s 2 vice ordf.

IU:s ordf.

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr.
Sakkunnig
4 kap. 1 § SoL

Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

Socialsekreterare
Sakkunnig
Enhetschef
Soc sekr
Sakkunnig
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4 kap. 1 § SoL

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

6:13

6:14

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
- Insatser som görs genom egen personal
- externa insatser inom ramavtal
- externa insatser utom ramavtal
Avslut av öppenvårdsinsatser mot den enskildes
vilja

19/SAN/401

Sida

17(37)

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

7. IFO – barn och unga SoL
Nr

Ärendegrupp

Delegat

7:1

Beslut om att utredning rörande barn eller ungdom
ska inledas.

11 kap. 1 § SoL

7:2

Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.

Soc.sekr, med minst 2
års erfarenhet
Sakkunnig

7:3

Beslut att bedriva utredning utan vårdnadshavares
samtycke.
Förlängning av utredningstid efter 4 månader

Sakkunnig

11 kap. 2 § SoL

Enhetschef

11 kap. 2 § SoL

Beslut om uppföljning av ett barns situation när
utredning avslutats utan insats
Beslut om tillfällig placering av barn i familjehem

Sakkunnig

11 kap. 4 a § SoL

Sakkunnig

4 kap. 1 §, 6 kap. 6 § 4 st. SoL
Högst två månader efter att
utredningen avslutats
4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 6 § SoL

7:4
7:5
7:6
7:7

7:8

Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom IU
i familjehem
IU:s ordf.
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
på HVB,
-inom ramavtal
-utom ramavtal
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas

Ersättare

Lagrum/kommentar

11 kap. 1 § SoL

IU:s vice ordf.
IU:s 2 vice ordf.
4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 SoL

Enhetschef
IU
- IU:s ordf.

IU:s vice ordf.
2 vice ordf.
Page 130IU:s
of 167

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

7:9

7:10
7:11

7:12

7:13

7:14

7:15

7:16

Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom
på stödboende
-inom ramavtal
-utom ramavtal
Beslut om att avsluta placering av barn/ungdom i
familjehem eller på institution mot den enskildes vilja
Beslut om uppföljning efter att en placering i ett
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har
upphört
Beslut om ersättning till familjehem enligt SKR:s
rekommendationer
- över SKR:s rekommendationer
Kostnader i samband med placering på
behandlingshem eller familjehem enligt riktlinjer
-utöver riktlinjer
Beslut om bistånd i form av sommarvistelse
-upp till 30 % av basbeloppet
- över 30 % av basbeloppet
Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt
förordnande och entledigande av
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om
ersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.
– över SKR:S rekommendationer.
Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård
och fostran i ett enskilt hem.

19/SAN/401

Sida

18(37)

4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 § SoL
Sakkunnig
Enhetschef
IU

4 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 4 b, 4c §§ SoL

Aktuellt cirkulär SKR
Avser familjehemmets socialsekreterare

Soc.sekr
Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL
Soc.sekr
Sakkunnig
4 kap. 1 § SoL
Sakkunnig
Enhetschef
4 kap. 1 § SoL
Aktuellt cirkulär SKR
Soc.sekr med minst 2
års erfarenhet
Sakkunnig
IU

6 kap. 6 § SoL. Kan ej delegeras tjm
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

19(37)

7:17

Övervägande rörande familjehemsvård

IU

6 kap. 8 § SoL, första st. Kan ej del tjm

7:18

IU

6 kap. 8 § SoL, andra st. Kan ej del tjm

7:19

Övervägande av överflyttning av vårdnad enl 6 kap. 8
§ FB
Anmälan till IVO om beslut om att placera barn eller
unga i ett familjehem om beslutet innebär att fler än
tre barn eller unga placeras i samma familjehem.

Soc.sekr

3 kap. 19 a § SoF

7:20

Beslut om eget boende ungdom

Sakkunnig

7:21

Beslut om individuella öppenvårdsinsatser
- Insatser som görs genom egen personal
- externa insatser inom ramavtal
- Externa insatser utom ramavtal
Beslut om öppenvårdsinsats (enligt punkt 7:21) för
barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke

4 kap. 1 § SoL
I samråd med sakkunnig inom vuxen
4 kap. 1 § SoL

7:22

Soc.sekr
Sakkunnig
Enhetschef
Sakkunnig

3 kap. 6 a § SoL

8. Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU
Nr

Ärendegrupp

Delegat

8:1

Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för vård
enligt LVU
Beslut om omedelbart omhändertagande
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om medelbart omhändertagande av den som
är under 18 år om
1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan
avvaktas

IU

4 § LVU

IU
Se 1:4
IU
Se 1:5

6 § LVU

8:2
8:3

Ersättare

Lagrum/Kommentar

6 a § LVU
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

8:4
8:5
8:6
8:7
8:8

8:9

8:10

8:11
8:12
8:13
8:14

Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka om
förlängning av utredningstiden
Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska
upphöra
Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om medgivande
om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård
Beslut att fortsatt omhändertagande för tillfällig vård
ska upphöra
Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska
vistas under vårdtiden
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut rörande den unges personliga förhållanden i
den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1, 2 st. LVU
Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortf.
behövs
Omprövning om vård med stöd av 3§ LVU ska upphöra
Övervägande om överflyttning av vårdnad enligt 6
kap. 8 § FB
Övervägande om beslut beträffande umgänge eller
hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st 1. och 2.
fortf behövs

Sida

19/SAN/401

20(37)

Enhetschef
IU:s ordf

8 § LVU
IU:s v ordf

9 § 3 st. LVU

IU:s 2:e v ordf
IU

9 a § LVU

IU

9 b § LVU

IU

11 § 1, 3 st. LVU

Se 1:6
IU

11 § 2, 3 st. LVU

Se 1:7
Soc.sekr med
minst 2 års
erfarenhet
IU

11 § 4 st LVU

13 § 1 st. LVU

IU

13 § 2 st. LVU

IU

13 § 3 st. LVU

IU

14 § 3 st. LVU
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

19/SAN/401

Sida

21(37)

8.15

Beslut att vården ska upphöra

IU

21 § LVU

8:16

Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller
öppen behandling
Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande ska gälla

IU

22 § 1 st. LVU

IU

22 § 3 st. LVU

IU

22 § 3 st. LVU

8:19

Beslut om att förebyggande insats jml 22 § LVU ska
upphöra
Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud

IU

24 § LVU

8:20

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs

IU

26 § 1 st. LVU

8:21

Beslut att flyttningsförbud ska upphöra

IU

26 § 2 st. LVU

8:22

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra

IU
- se 1:10
IU

27 § LVU

Enhetschef

31 § LVU

IU

31b § LVU

8:26

Beslut om den unges umgänge med förälder eller
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller
tillfälligt flyttningsförbud
Beslut om att ansöka till förvaltningsrätten om
utreseförbud
Beslut om omprövning av utreseförbud

Enhetschef

31 c § 1 st. LVU

8:27

Beslut om upphörande av utreseförbud

Enhetschef

31c § 2 st. LVU

8:28

IU
Se 1:11
Enhetschef

31d § LVU.

8:29

Beslut om tillfälligt utreseförbud
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas
Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud

8:30

Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud

IU

31i § LVU

8:17
8:18

8:23
8:24

8:25

30 § 2 st. LVU

31g 2 st. LVU
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

8:31
8:32

8:33

Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats
för undersökningen
Beslut om begäran om biträde för att bereda läkaren
tillträde till den unges hem eller för att inställa den
unge till läkarundersökning
- då IU:s beslut ej kan avvaktas
Beslut att begära polismyndighets biträde för att
genomföra beslut om vård eller omhändertagande
med stöd av LVU
- då IU:s beslut ej kan avvaktas

Sida

19/SAN/401

22(37)

Sakkunnig

32 § 1 st. LVU

IU

43 § 1 p. LVU

se 1:12
IU

43 § 2 p. LVU

se 1:13

9. IFO - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
Nr

Ärendegrupp

Delegat

9:1

- Beslut om att inleda utredning då nämnden fått
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda ngn
tvångsvård
- beslut om att utredning inte ska inledas
- beslut om att inledd utredning ska läggas ner eller
inte föranleda åtgärd
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen
Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om
tvångsvård enligt LVM
Beslut om omedelbart omhändertagande
- då IU:s beslut ej kan avvaktas

- Soc. Sekr

9:2
9:3
9:4

Ersättare

Lagrum/Kommentar
7 § LVM

- enhetschef
- enhetschef
Sakkunnig

9 § LVM

IU

11 § LVM

IU
- se 1:14

13 § LVM
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

9:5
9:6

Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att
föra missbrukare till läkarundersökning
Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse
till vårdinstitution

Sida

19/SAN/401

23(37)

Sakkunnig

45 § 1p. LVM

Soc.sekr

45 § 2p. LVM

10. IFO - Ersättningar och avgifter
Nr

Ärendegrupp

Delegat

10:1

Beslut om underhållsbidrag från förälder när
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på
institution

Soc.sekr
Handläggare

8 kap. 1 § 2 st. SoL

10:2

Framställan till Försäkringskassan (FK) om utbetalning
av underhållsstöd till annan än boförälder
Framställning till FK om ändring av
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag
Framställan till CSN om ändrad betalningsmottagare
för utbetalning av studiebidrag

Handläggare
Assistent
Handläggare
Assistent
Soc.sekr
Handläggare
Assistent
IU

2 § Förordning (1996:1036) om
underhållsstöd
Socialförsäkringsbalk 106 kap. 6 §

10:3
10:4

10:5
10:6
10:7
10:8

Beslut om att föra talan om ersättning hos
förvaltningsrätt
Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd
Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8
kap 1§
Beslut om ersättning för uppehälle för vuxen som
vårdas på institution eller i familjehem

Ersättare

Lagrum/Kommentar

2 kap. 33 § studiestödsförordningen

Delegat i
ursprungsbeslutet
Enhetschef
Soc.sekr

9 kap. 1 § 1 st SoL
Får ej del tjm
9 kap. 1, 2 §§ SoL
9 kap. 4 § SoL
8 kap. 1 § 1 st SoL
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

24(37)

11. IFO – Familjerätt mm
Nr

Ärendegrupp

Delegat

11:1

Handläggare
- Enhetschef
Handläggare

1 kap. 4, 9 §§ FB

11:2

Godkännande av faderskap eller föräldraskap
- i komplicerade ärenden
Beslut om att inleda faderskapsutredning

11:3

Beslut om att återuppta nedlagd utredning

Enhetschef

2 kap. 1 § FB

11:4

Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap

Enhetschef

3 kap. 5 § 2 st FB, 6 § 2 st, 8 § FB

11:5

Beslut om blodundersökning m.m. vid utredning av
faderskap
Godkännande av avtal vårdnad, boende, umgänge

Enhetschef

2 § kap. 6 § FB

Soc.sekr

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 a § 2 st FB

Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, boende,
umgänge
Inleda utredning om barns möjlighet till umgänge med
närstående
Inge yttrande till tingsrätten angående umgängesstöd

Soc.sekr

6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 § FB

Soc.sekr.

6 kap. 15 a § 2 st. FB

Soc.sekr

6 kap. 15 c § 2 st. FB

Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge
efter rättens beslut om umgängesstöd
Beslut att utse utredare i vårdnads- och
umgängesärenden
Utredning och upplysning i vårdnads- eller
umgängesärende

Soc.sekr.

6 kap. 15 c § 3 st. FB

Sakk soc.sekr

6 kap. 19 § 3 st FB

Soc.sekr

6 kap. 19 § FB

11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:11
11:12

Ersättare

Lagrum/Kommentar

2 kap. 1 § FB
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

11.13

Sida

19/SAN/401

25(37)

Socialsekreterare

6 kap. 20 § FB

Soc.sekr

7 kap. 7 § 2 st FB

11:15

Upplysning inför interimistiskt beslut om vårdnad,
boende, umgänge, sk snabbupplysning
Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av
engångsbelopp eller för längre period än tre månader
Beslut att utse utredare i mål om adoption

Sakkunnig

4 kap. 14 § FB

11:16

Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption.

IU

6 kap. 12 § SoL Ej delegerbart tjm

11:17

Återkallelse av medgivande till adoption.

IU

6 kap. 13 SoL Ej delegerbart tjm

11:18

Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande
- vid samtycke.
- ej samtycke.
Beslut om att till tingsrätt anmäla behov av åtgärd i
fråga om vårdnad, förmyndarskap eller
målsägandebiträde

11:14

11:19

11:20

Yttrande till domstol angående namnbyte

6 kap 13 § SoL
Soc sekr
IU
Soc.sekr

5 kap. 2 § socialtjänstförordningen, SoF

Socialsekreterare

45 Och 46 §§ Namnlagen

12. Dödsbo mm
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

12:1

Dödsboanmälan

Handläggare

20 kap. 8a § Ärvdabalken ÄB

12:2

Tillfällig förvaltning samt avveckling av dödsboet

Handläggare

18 kap. 2 § 2 st. ÄB

12:3

Beslut om att ordna gravsättning

Handläggare

5 kap. 2 § Begravningslagen
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Lagrum/Kommentar

Datum

2020-09-30

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

26(37)

13. Vård och omsorg – enskilda ärenden
Nr

Ärendegrupp

Delegat

13:1

Beslut om att inleda eller inte inleda utredning vid
anmälan
Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd.

Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

Sakkunnig

11 kap. 1 § SoL

-bist.handl
-handläggare
-sakkunnig
Sakkunnig

4 kap. 1 § SoL

13:5

Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet
- enligt riktlinjer
- utöver riktlinjer
Beslut om bistånd i form av särskilt boende för service
och omvårdnad av äldre (5 kap. 5 § SoL)
Var verkställighet av boende (5 kap. 5 § SoL) ska ske

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

13:6

Beslut om servicelägenhet för äldre

Handläggare

13:7

Var verkställighet av servicelägenhet ska ske

Enhetschef

4 kap. 1 § SoL
Beslut bör fattas om vilka insatser utöver
boendet som ska tillkomma
4 kap. 1 § SoL

13:8

Bist.handl
Handläggare
Enhetschef

4 kap. 1 § SoL

13:9

Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service
för funktionsnedsatta (5 kap. 7 § SoL)
Var verkställighet av boende (5 kap. 7 § SoL) ska ske

13:10

Beslut om boendestöd

4 kap. 1 § SoL

13:11

Beslut om bistånd i form av
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats.

Bist.handl
Handläggare
Bist.handl
Handläggare

13:2
13:3

13:4

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

13:12
13:13

Var verkställighet av 4 kap 1 § SoL i form av
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats ska ske.
Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet

13:14

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice

13:15

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm

13.16

Beslut om bistånd i form av mattjänst

13:17

Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i annan
kommun/annan vårdgivare
Beslut om bistånd i form av kontaktperson
-vuxna
-barn
Beslut om förordnande och entledigande av
kontaktperson, samt arvode och omkostnadsersättning
-enligt SKR:s rekommendationer.

13:18

13:19

13:20

– över SKR:S rekommendationer.
Beslut med anledning av ansökan om insatser i en
annan kommun enligt 4 kap. 1 § SoL
-vuxna
-barn

19/SAN/401

Enhetschef
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl
Handläggare
Bist. handl

Sida

27(37)

4 kap. 1 § SoL
Ej överklagbart
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

IU
4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Bist. handl
Se aktuellt formulär från SKR
-handläggare
-biståndshandl.
-sakkunnig
2 a kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 1 § SoL
Handläggare
Bist.handl
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

28(37)

14. Hälso- och sjukvård
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

14:1

Beslut om anmälan till IVO enligt lex Maria

14:2

Beslut om särskilda hjälpmedel

14:3

Besluta om förskrivningsrätt

MAS

14:4

Förskrivningsrätt medicintekniska hjälpmedel

Arb.terapeut

Lagrum/Kommentar
3 kap 5§ Patientsäkerhetslagen
2010:659

MAS, medicinskt
ansvarig
sjuksköterska
Enhetschef

SOSFS 2008:1 socialstyrelsens föreskrift
om användningen av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
I samråd med områdeschef
SOSFS 2008:1 socialstyrelsens föreskrift
om användningen av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
SOSFS 2008:1 socialstyrelsens föreskrift
om användningen av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvård
I enlighet med Hallsbergs kommuns
riktlinjer

15. Ersättning
Nr

Ärendegrupp

Delegat

15:1

Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada Enhetschef
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

Datum

2020-09-30

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

29(37)

16. Övrigt vård och omsorg
Nr

Ärendegrupp

Delegat

16:1

Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av god
man/förvaltare
Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov av
god man/förvaltare inte längre föreligger

Bist.handl
Enhetschef
Handläggare
Enhetschef

16:2

Ersättare

Lagrum/Kommentar
5 kap. 3 § socialtjänstförordningen
5 kap. 3 § socialtjänstförordningen

17. Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

17:1

Beslut om personkretstillhörighet
-vuxna
-barn

Handläggare
Bist.handl

Kommentar

17:2

Beslut om biträde av personlig assistent

Handläggare
Bist.handl

17:3

Bist.handl
Bist.handl

7 § och 9 § 2 p LSS

17:5

Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig
assistent vid tillfälligt utökade behov
Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för
personlig assistent/sjuklön
Beslut om ledsagarservice

1 och 7 §§ LSS
Beslut om personkretstillhörighet fattas
inte särskilt utan är en del av beslut om
insats enligt 9 § LSS.
7 § och 9 § 2 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 2 p LSS

Handläggare
Bist.handl

7 § och 9 § 3 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.

17:6

Beslut om ersättning till ledsagare

Handläggare
Bist.handl

7 § och 9 § 3 p LSS
Enligt kommunens riktlinjer

17:4
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Datum

Ärendenummer

2020-09-30

19/SAN/401

Handläggare
Bist.handl

Sida

30(37)

Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 4 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
7 § och 9 § 4 p LSS

17:7

Beslut om kontaktperson

17:7:1

17:8

Beslut om ersättning till kontaktperson
-enligt SKR:s riktlinjer
-över SKR:s riktlinjer
Beslut om avlösarservice i hemmet

17:9

Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Handläggare
Bist.handl

17:10

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar

Bist.handl
IU

7 § och 9 § 6 p LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna
7 § och 9 § 7 p LSS
Inom IFO
7 § och 9 § 8 p LSS

Beslut om boende för barn och ungdomar i bostad med
särskild service
Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service
etc.
Beslut om verkställighet om boende för vuxna med
särskild service etc
-inom kommunen
-köp av plats
Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Bist.handl

7 § och 9 § 8 p LSS

Handl,
Bist.handl

7 § och 9 § 9 p LSS

17:11
17:12
17:13
17:14

17:15

Bist.handl
Enhetschef
Bist.handl

Enhetschef
IU
Handläggare,
Bist.handl
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7 § och 9 § 5 p LSS

7 § och 9 § 10 p LSS
Personkrets 1 och 2

Datum

2020-09-30

17:16

Ärendenummer

19/SAN/401

17:17

Beslut om att utbetala assistansersättning till annan
person än den som är berättigad till insatsen
Beslut om upphörande av insats enligt LSS

17:18

Beslut om återbetalningsskyldighet av assistansersättning

Handläggare,
Bist.handl
Områdeschef

17:19

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person
som inte är bosatt i kommunen

Handläggare,
Bist.handl,

17:20

Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt
besök i kommunen och beslut om insatser enligt LSS

Handläggare,
Bist.handl

17:21

Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig
assistans till Försäkringskassan

Bist.handl

17:22

Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av
LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man

Handläggare,
Bist.handl,
Enhetschef

17:23

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare
eller god man inte längre behövs

Handläggare
Bist.handl,
Enhetschef

Sida

31(37)

Enhetschef

11 § LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
12 § LSS
16 § 2 st. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna..
16 § 4 st. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
15 § 8 p. LSS
Gäller under förutsättning att den enskilde
ansökt om personlig assistans enligt LSS,
inte enligt SoL.
15 § 6 p. LSS
Handl har delegation att fatta beslut för
vuxna.
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15 § 6 p. LSS

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

32(37)

18. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI)
Mottagning av flyktingar och deras anhöriga, Lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning
Nr

Ärendegrupp

Delegat

Ersättare

Lagrum/Kommentar

18:1

Beslut om bostad

Enhetschef

18:2

Beslut om inredning

Enhetschef

18:3

Beslut om bankkort

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

18:4

Flyktingvägledare

3, 4 §§ Folkbokföringslagen

18:5

Anmälan om inflyttad person till Skatteverket och
Försäkringskassan
Beslut om ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare

4 kap. 1 § SoL

18:6

Ansökan om ersättning från Migrationsverket

Administrativ
assistent,
handläggare

16, 17 Förordning (1990:927) om
statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m

4 kap 1 § SoL
Flyktingvägled
are

4 kap 1 § SoL

19. Tobak och liknande produkter
Tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Nr

Ärendegrupp

Delegat

19:1

Besked att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning

Tjänsteman

19:2

Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning efter
ansökan från konkursbo
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när
tillståndet inte längre nyttjas
Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när
- tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som
gäller för tillståndsmeddelande

Tjänsteman

5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande
produkter
5 kap. 9 §

Tjänsteman

7 kap. 10 § 1 p.

SAN

7 kap. 10 § 2, 3, 4 p.

19:3
19:4

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

Datum

2020-09-30

19:5
19:6
19:7
19:8

- det förekommit brottslig verksamhet på
försäljningsstället med tillståndshavarens vetskap
- tillståndshavaren meddelats varning utan att
förhållandet som föranlett varningen rättats till
Beslut om att meddela varning avseende
tobaksförsäljning
Beslut att meddela förbud avseende elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut att meddela varning avseende elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Begäran att få in upplysningar, handlingar, varuprover
och liknande

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401

33(37)

Tjänsteman

7 kap. 11 §

Tjänsteman

7 kap. 13 §

Tjänsteman

7 kap. 13 §

Tjänsteman

7 kap. 17 §

20. Alkohollag Alkoholtillstånd
Nr

Ärendegrupp

Delegat

20:1

Beslut att pröva lämplighet av egentillsynsprogram för
folköl
Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka tillfälle

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

5 kap. 5 § 3 st. Alkohollag

Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

8 kap. 2 §

20:2
20:3
20:4
20:5

Beslut om serveringstillstånd till allmänheten under
enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle
Beslut om utökat serveringstillstånd till allmänheten
(utökad serveringsyta)
Beslut om serveringstillstånd till förening, företag eller
annat slutet sällskap under enstaka tidsperiod eller
enstaka tillfälle

20:6

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd

20:7

Ändring av serveringstid inom normtid

20:8

Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan
tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket

Ersättare
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Lagrum/Kommentar

8 kap. 2 §
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §
8 kap. 2 §

8 kap. 19 §
9 kap. 8 §

Datum

20:9
20:10
20:11

20:12

2020-09-30
Begäran av biträde av polismyndighet för utövande av
tillsyn
Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse
Framställan till tillståndshavare om
- tillträde till driftställe
- tillhandahavande av handlingar som rör verksamheten
- att biträda vid tillsyn
- utlämnande av varuprover
- tillgång till verksamhetsredovisning
Beslut att meddela tillståndshavare erinran eller varning

20:13

Beslut att återkalla serveringstillstånd
- då nämndens beslut inte kan avvaktas

20:14

Beslut om överklagande av beslut av förvaltningsdomstol

20:15

Avvisning av för sent inkommet överklagande

20:16

Beslut om ändring av beslutet
-om beslutet fattats av SAN

20:17

Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagat beslut
samt överlämnande av handlingar i ärendet
-om beslut fattats av SAN

20:18

Beslut att begära inhibition
-om beslut fattats av SAN

20:19

Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund av att
tillståndet inte längre utnyttjas
Beslut att förordna extra tillsynspersonal

20:20

Ärendenummer

19/SAN/401
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare

Sida

34(37)

9 kap. 9 §
9 kap. 12 § 2 st.
Behandlas med förtur
9 kap. 13 §

SAN

9 kap. 17 §

SAN
SAN:s
ordförande
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
Enhetschef
Alkoholhandläggare

9 kap. 18 § 1, 2,3 p.

Enhetschef
Alkoholhandläggare
Enhetschef
Alkoholhandläggare
Alkoholhandläggare
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42 § FL (2017:900)
45 § FL
46 § FL

45 § FL Överklagan ska inges till
överinstansen skyndsamt och senast inom
en vecka (t ex JO 2006/07 s. 312)46 § FL
28 § FPL

9 kap. 18 § 1 p. Alkohollagen

Datum

Ärendenummer

2020-09-30

Sida

19/SAN/401

35(37)

21. Personaladministrativa ärenden
Nr
21:1
21:2
21:3

Delegat
FC
Områdeschef
Enhetschef

Ersättare

Enhetschef (AMI)
Respektive chef
FC
FC
FC
FC

Områdeschef
FC
Personalchef
Personalchef
Personalchef
Personalchef

FC
Respektive chef
Respektive c-6hef

Personalchef
FC
Personalchef

Personalchef

FC

FC

Personalchef

21:15
21:16

Ärendegrupp
Anställning av områdeschef
Anställning av enhetschef
Anställning av tillsvidareanställd personal, utöver
dem som anges i förteckningen
Beslut om beredskapsanställning
Omplacering eller förflyttning
Beslut om arbetsrättsliga disciplinåtgärder
Beslut om uppsägning av personliga skäl
Beslut om uppsägning vid arbetsbrist
Beslut om avstängning, med eller utan
avlöningsförmåner
Beslut om avslutande av anställning
Beslut om entledigande av anställning
Lönesättning vid nyanställning och ordinarie
löneöversyn
Beslut om löneförändringar som inte har samband
med ordinarie löneöversyn
Arvoden till uppdragstagare, utöver dem som anges i
förteckningen
Lönetillägg
Ändring av befattningsbenämning

FC
Respektive chef

Personalchef

21:17

Nya befattningsbeskrivningar

Respektive chef

21:18
21:19

Tjänstledighet utan lön
Respektive chef
Tjänstledighet med lön (med undantag för beslut som Respektive chef
fattas av kommunstyrelsefunktion)

21:20

Medgivande om förkortad uppsägningstid på
arbetstagares begäran

21:4
21:5
21:6
21:7
21:8
21:9
21:10
21:11
21:12
21:13
21:14

Lagrum/Kommentar

FC
Områdeschef

Respektive chef
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Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalchef
Efter samråd med personalavdelningen
Efter samråd med personalavdelningen

Efter godkännande från
personalavdelningen
Efter godkännande från
personalavdelningen

Datum

21:21

Beslut om anhöriganställning

2020-09-30

Ärendenummer

Sida

19/SAN/401
Områdeschef
hemtjänst

36(37)

Ska tillämpas mycket restriktivt och
enbart då kommunens egen
organisation inte kan tillgodose den
enskildes behov

22. Ärenden gällande Dataskyddsförordningen, GDPR
Nr

Ärendegrupp

Delegat

22:1

Beslut om att avgöra om den registrerades rätt till
radering av personuppgift
Beslut om rätt till begränsning av behandling av
personuppgift
Beslut om att avgöra om anmälningsskyldighet till
tredje part om rättelse, radering eller begränsning
av personuppgift
Beslut om att avgöra den registrerades rätt till
dataportabilitet
Beslut om att avgöra om den registrerades rätt att
göra invändningar mot behandling av
personuppgifter
Undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal

FC

Art. 17 DSF (GDPR)

FC

Art. 18 DSF (GDPR)

FC

Art. 19 DSF (GDPR)

FC

Art. 20 DSF (GDPR)

FC

Art. 21 DSF (GDPR)

FC

Art. 28 DSF (GDPR)

FC

Art. 33 DSF (GDPR)

22:2
22:3

22:4
22:5

22:6
22:7

Godkännande av slutrapport gällande
personuppgiftsincident.

Ersättare

Page 149 of 167

Lagrum/Kommentar

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende
2021
10
21/SAN/26
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/26

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 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 2021-02-03. Siffran inom parentes
visar totala antalet platser.
Kullängen 44 (54), Werners Backe 22 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 24 (29), Esslatorp 11
(11). Total beläggningsgrad 2021-02-03 uppgår till 86 %.

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Avsägelser och fyllnadsval
11
21/SAN/45
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HALLSBERGS

KOMMUN
Kammunstyrelseförvaltningen

Blanketten lämnas

Administrative avdelningen

kommunsekreteraren

Blankett för avsägelse frän uppdrag

till

som

förtroendevald

Förtroendevaldes namn: Inga-Britt Ritzman

Partitillhörighet:

Socialdemokraterna

Nedan redovisas dina uppdrag
framför de uppdrag du

'

vill

i

Hallsbergs

avsäga dig

kommun,

sätt ett kryss

i
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Z
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&

Ersättare
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X’

Ersättare

Stämmoombud
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AB

Hemsida

E-post

www.hallsberg.se

kommun@hallsberg.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 14

0582-68 50 00 vx

0582-68 50 02

577—3338

Hallsbergs

kommun
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Organisationsnr

212000—1926

Datum
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-\

Namnändring Dagverksamheter, dagcentraler
och anhörigstöd
13
20/SAN/355
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/355

Namnändring på enhet
Ärendebeskrivning

Enhetens namn ”Dagverksamheter, dagcentraler och anhörigstöd” är långt och omständligt. Därför
har ett förslag tagits fram att byta till ”Enheten för förebyggande arbete” vilket också beskriver
enhetens uppdrag på ett bra och tydligt sätt, förkortas ”EFA”.

Förslag till beslut

Förslaget att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner namnförslaget.

Ärendet

I Hallsbergs kommun finns fyra dagcentraler, en i var ände av kommunen, där det också bedrivs riktad
dagverksamhet. Dagcentralerna hade sin tillhörighet till respektive enhetschef. Anhörigstödet och
ansvar för demenssjuksköterska fanns i området för hemtjänst och för vård och omsorgsboende/HSL.
I augusti 2018 gjordes en omorganisering där dessa fyra dagverksamheter, dagcentraler och
anhörigstöd bildade en egen enhet med egen enhetschef som ansvarar även för anhörigstöd. I mars
anställdes en demensvårdsutvecklare istället för demenssjuksköterskan, och demensvårdsutvecklaren
fick då sin tillhörighet i enheten för dagverksamhet, dagcentraler och anhörigstöd.
Enhetens främsta uppdrag är att arbeta med förebyggande insatser, oavsett om det är
dagverksamhet, dagcentraler, anhörigstöd och demensvårdsutveckling med bland annat
kompetenshöjande insatser och att förebygga BPSD (Beteendemässiga psykiska symtom).
Enhetens namn Dagverksamheter, dagcentraler och anhörigstöd är långt och omständligt. Därför har
ett förslag tagits fram att byta till ”Enheten för förebyggande arbete” vilket också beskriver enhetens
uppdrag på ett bra och tydligt sätt, förkortas ”EFA”.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Anette Dybeck

Förvaltningschef

Områdeschef hemtjänst
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Social- och arbetsmarknadsnämndens
redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4
2020
15
21/SAN/15

Page 157 of 167

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/15

Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 4 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 om ej verkställda beslut.

Ärendet

För kvartal 4, 2020 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 11 beslut att rapportera till
IVO som ej verkställts inom tre månader.
Besluten avser LSS 9 § 4, insats av kontaktperson och LSS 9 § 3, insats av ledsagarservice. Besluten
har inte verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare) eller på grund
av att individen tackat nej till erbjuden kontakt. Två av besluten kommer att verkställas i januari och
februari.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef
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Statistik individ- och familjeomsorgen
december 2020 - januari 2021
16
21/SAN/28
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/28

Statistik individ- och familjeomsorgen december 2020 - januari 2021
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen december 2020 - januari 2021. Statistiken visar för vuxna
antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan),
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för december 2020 - januari 2021.

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen december 2020 - januari 2021.

☐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

Bilagor
Statistik IFO jan 2021
Statistik jan-dec 2020
Statistik IFO mars-dec 2019
Statistik IFO jan-feb 2019
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2021
Vuxna

OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en finge

Jan

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

179
18
13
1

Barn- och unga

Jan

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

8
78
28
28
0

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Feb

Mars

April

Maj

Juni

43
21
5
2
1
6
9
6
0
0
7
0
0
0
1
0
19
0
13
7
0
16
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stekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a
179
18
13
1

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a
8
78
28
28
0
43
21
5
2
1
6
9
6
0
0
7
0
0
0
1
0
19
0
13
7
0
16
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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

Okt

Nov

Dec

S:a

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

218
43
17
6

222
22
16
8

215
28
13
7

224
29
22
4

201
30
16
3

201
42
11
2

213
35
12
2

212
24
13
10

224
29
28
8

204
26
22
7

197
28
14
1

178
35
9
6

2509
371
193
64

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

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

8
116
37
63
0

16
111
32
72
0

6
129
27
80
0

5
97
22
79
0

4
89
21
84
0

15
109
22
41
0

10
77
18
35
5

7
96
36
15
0

15
95
29
5
0

5
98
31
6
0

9
84
38
8
0

6
126
31
23
0

106
1227
344
511
5

61
15
18
9

48
20
18
9

60
21
24
8

50
12
10
7

41
28
4
4

72
18
5
2

49
8
11
0

57
13
13
0

13

16

16

18

12

12

9

13

39
28
15
0
2
11

31
25
17
1
1
23

24
21
6
6
5
22

70
17
3
7
8
21

602
226
144
53
16
186

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

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

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

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

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

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

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

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

7
1
1
0
12
0
0
0
0
0
24
1
4
28
0
17

12
13
3
0
6
0
0
0
0
0
20
3
10
21
0
10

2
6
4
0
5
0
0
0
0
0
14
6
17
26
0
4

11
2
1
0
16
1
0
0
0
0
13
0
18
41
1
21

108
74
23
0
91
1
0
0
12
7
238
40
164
279
1
188
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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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Sheet1

2019

Vuxna
Ansökningar ek. bistånd (nyansökan)
Inledda utredningar Sol 11:1 Ekonomi
Avslutade utredningar Sol 11:1 Ekonomi
Anmälningar vuxen
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd)
Inledda utredningar Sol 11:1 Vuxen
Avslutade utredningar Sol 11:1 Vuxen

Barn- och unga

Ansökningar
Anmälningar
Inledda utredningar
Avslutade utredningar
Antal utredningar med 90 dgr utredn.tid

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

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/318

Revidering av formulering av text i riktlinje
Ärendebeskrivning

Revidering av del av riktlinjen Handläggning vård- och omsorg avseende tillsyn via tillsynskamera

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna
revidering avseende tillsyn via tillsynskamera.

Ärendet

För ett förtydligande av riktlinjerna avseende tillsynskamera har följande ändring gjorts. Se nedan
grön text.
Tillsyn
Tillsyn i ordinärt boende kan beviljas i regel enbart då den enskilde har en demenssjukdom eller har
kognitiv svikt som gör att den enskilde inte förmår att larma med trygghetslarm. Föreligger behov av
tillsyn i väntan på larminstallation gör enhetschef i respektive hemtjänstområde en bedömning efter
dialog med biståndshandläggare. Tillsyn kan ske via besök eller telefonkontakt. Tillsyn kan ske under
dygnets alla timmar. Den enskilde ska erbjudas tillsyn via tillsynskamera.
Hjälp med tillsyn kan innefatta:


Tillsyn av personal via trygghetskamera



Besök till den enskilde



Telefonkontakt med den enskilde

Hjälp med tillsyn innefattar inte:
Tillsyn beviljas inte om särskilda förutsättningar inte föreligger

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

Klicka här för att ange text

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Maria Johansson Engdahl

Sandra Leontiou

Områdeschef

Enhetschef
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