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Föredragande 13:00

1 – Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar mötet.
2. Godkännande av dagordning.
3. Kontroll av närvaro.
4. Val av justerare samt tid för justering.
5. Anmälan av jäv.
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Föredragande Jaana Jansson 13:10

2 - Delårsrapport 2020 (20/SAN/247)
Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Denna
skyldighet regleras i lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Delårsrapporten ska omfatta
en period mellan 6 och 8 månader från räkenskapsårets början.
Syftet med delårsrapporten är att den ska bidra till att förbättra kommunens styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Beslutsfattare, verksamhetsansvariga och andra
intressenter ska få en totalbild av utfall för perioden och prognos för helåret.
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om delårsredovisningen.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse delår 2019
Delårsrapport 2020 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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3 - Förlängning av beslut gällande
habiliteringsersättning med anledning av
Covid-19 (20/SAN/113)

Föredragande Helena Blomberg 13:30

Ärendebeskrivning
I april fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att habiliteringsersättning betalas ut i
de fall deltagare tillhör riskgrupp, har symptom på/eller insjuknat i Covid-19. Detta gäller även då
daglig verksamhet måste stängas på grund av restriktioner relaterade till Covid-19, eller av att
personal behöver allokeras till grupp- och servicebostäder för att täcka upp vid sjukfrånvaro.
Beslutet gällde till 31 maj 2020, med eventuell förlängning.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att förlänga beslutet som fattades i april 2020 gällande habiliteringsersättningen till följd av
rådande situation p.g.a. Covid-19.
- att beslutet ska gälla till 31 oktober 2020.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Förlängning av beslut gällande habiliteringsersättning
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4 - Återrapportering ekonomiskt bistånd för
perioden juni-augusti 2020 (20/SAN/81)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 13:40

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande
ekonomiskt bistånd.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse återrapportering ekonomiskt bistånd 2020-08-31
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5 - Brottsofferjouren Örebro län –
verksamhetsbidrag för 2020 (20/SAN/250)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 13:50

Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag för 2020 beräknat på
4 kronor per invånare, totalt äskat verksamhetsbidrag avseende 2020 är 63 728 kronor
(folkmängd enligt SCB: 15 932, 2019).

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun föreslås att bevilja Brottsofferjouren
Örebro län verksamhetsbidrag avseende 2020 om totalt 31 864 kronor vilket baseras på ett bidrag
med 2 kronor per invånare (baserat på folkmängd 15 932 personer, 2019).

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag Brottsofferjouren 2020
Bidragsansökan från Brottsofferjouren Örebro län
BOJ Verksamhetsberättelse 2019
BoJ Verksamhetsplan rev. 2020-2023
Boj Resultatrapport 2019
BoJ Budget 2020
BoJ Balansrapport 2019
Antal BO Hallsbergs kommun under 2019.
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6 - Statistik individ- och familjeomsorgen
augusti 2020 (20/SAN/71)

Föredragande Maria Johansson
Engdahl 14:00

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen augusti 2020.

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

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Statistik IFO augusti 2020
Statistik IFO augusti
IFO statistik 2017-2018
IFO statistik jan-feb 2019
Statistik IFO mars - dec 2019
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7 - Beläggningsgrad vård- och
omsorgsboende augusti 2020 (20/SAN/251)

Föredragande Jaana Jansson 14:15

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar augusti månads statistik over
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende.
Muntlig redovisning.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse beläggningsgrad vård- och omsorgsboende augusti 2020
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8 - Utredning i serveringsärende enligt 8
kap.2§ alkohollagen (20/SAN/248)

Föredragande 14:25

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

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att meddela Mixen Restaurang & Livs AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
- att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar inomhus.
- att serveringstiderna utomhus bestäms till kl.11.00 till kl.24.00 fredag och lördag och till kl.23.00
söndag till torsdag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse utredning avssende serveringstillstånd
Utredning avseende serveringstillstånd
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9 – Frågor till ordförande/förvaltningschef
Ärendebeskrivning
Frågor ska vara inkomna senast den 30 september kl 12:00.
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Föredragande Jaana Jansson 15:00

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

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna den muntliga informationen.
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11 – Information om meddelanden

Föredragande 15:10

Ärendebeskrivning
1. Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad gällande laglighetsprövning; smittskydd. 20/SAN/159-7

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna informationen om meddelanden.
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12 – Redovisning av delegeringsbeslut

Föredragande 15:15

Ärendet i korthet
Följande delegeringsbeslut redovisas på nämndens sammanträde den 1 oktober 2020:
1. Beslut om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap. 2020/SAN148
2. Tillståndsbevis - tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker. 2020/SAN151
3. Tillståndsbevis tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker. 2020/SAN154
4. Tillståndsbevis tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker. 2020/SAN/155
5. Ordförandebeslut gällande upphörande av umgängesbegränsning samt upphörande av
hemlighållande av vistelseort.
6. Beslut fattade av individutskottet, 159-178 §§.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.
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Delårsrapport för år 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport.
Denna skyldighet regleras i lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614).
Delårsrapporten ska omfatta en period mellan 6 och 8 månader från räkenskapsårets början.
Syftet med delårsrapporten är att den ska bidra till att förbättra kommunens styrning och
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Beslutsfattare, verksamhetsansvariga och andra
intressenter ska få en totalbild av utfall för perioden och prognos för helåret.
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om delårsredovisningen.

Förslag till beslut

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor
Delårsrapporten för år 2020.
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Datum

1 Väsentliga händelser
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska utifrån tillgängliga resurser erbjuda
kommuninvånare, med behov av stöd, sociala insatser så att de förbättrar sina
förutsättningar att leva ett värdigt socialt liv. Vidare ska vi verka för att arbetslösa
människor erbjuds insatser för att få ett hållbart arbete eller studier. Skyddet av
utsatta barn och ungdomar ska prioriteras och barnperspektivet skall alltid
beaktas.
Hemtjänst
Utveckling
Område hemtjänst har, efter Kommunfullmäktiges beslut om heltid som norm,
ökat antalet årsarbetare med drygt 12 fördelat på 56 personer. Delmålet att 60 %
ska vara anställda på heltid har därmed uppnåtts. Ett stort arbete pågår med
schemaläggning för att kunna använda mertiden där den behövs i verksamheten.
E-tillsyn (tillsyn via kamera) har påbörjats och det finns nu fyra kameror igång
inom hemtjänst.
Så kallade "hotellås" är installerade på Esslatorps vård och omsorgsboende. Det
innebär att dörrarna till lägenheterna alltid är låsta. De boende har egna "digitala"
nycklar som gör att dörren låses upp när den boende tar i handtaget. Detta är en
kvalitetshöjning och en trygghetsskapande faktor eftersom det ibland händer att
boende går in i fel lägenhet på demensenheter.
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
bland annat innehåller en välkomst folder med information. 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.
En handlingsplan för våld i nära relationer har upprättats för hela förvaltningen i
samarbete med Länsstyrelsen
Ett projekt att utveckla demensvården har startats upp inom äldreomsorgen i syfte
att skapa ett demenscentrum där kunskapen om demensvård och
demenssjukdomar är hög.
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, till exempel palliativ vård,
demensutbildning och hygienriktlinjer. En undersköterska går YH utbildning inom
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2020

palliativ vård och är klar till sommaren 2020.
Värdegrund
Värdegrundsarbetet är ständigt pågående inom hemtjänstens alla verksamheter.
Det tas bland annat upp på APT där man diskuterar sådant 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 på grund av
coronaviruset. I dagsläget är det beslutat att verksamheten och dagcentralerna
kommer hållas stängda året ut. Berörd personal har placerats ut inom olika
områden i verksamhetsområdet hemtjänst.
Enheten har öppnat en telefonlinje dit äldre och/eller deras anhöriga kan ringa för
att prata en stund eller för att ställa frågor. Detta utifrån att vi ser att det finns oro
och ensamhet bland våra äldre som de och deras anhöriga inte mår bra av.
En demensvårdsutvecklare anställdes i mars och finns nu under enheten för
dagverksamhet, dagcentraler och anhörigstöd.
Avvikelser och klagomål
Området har tagit emot några synpunkter och klagomål varav alla är åtgärdade.
Två lex Sarah-utredningar har gjorts och en avvikelse till Larmmottagning för
trygghetslarm har lämnats. Avvikelser arbetas med utifrån den metod som tagits
fram och finns i handboken för avvikelser.
Personal
Vi 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 kan ses. Som en följd av coronasmittan är sjukfrånvaron nu hög.
En av hemtjänstens enhetschefer har sagt upp sin tjänst.
All personal har fått semester enligt plan. Det har varit en ganska hög frånvaro
under semesterperioden, främst hos ordinarie personal. Semestervikarierna har
fungerat utmärkt och även 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.
Ekonomi
Område hemtjänst prognostiserar ett budgetunderskott för 2020. 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. Prognosen är dock
mycket osäker på grund av det rådande läget med coronapandemin. Vi har fått
ökade kostnader för material, sjuklöner, timanställda och övertid.
Arbete med smittskydd och coronapandemi
Ett stort fokus har varit på coronapandemin och att arbeta med smittskydd. Covid19 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
Page 19 of 117

Sida

4(45)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2020

Datum

hygienriktlinjer. Eftersom detta har tagit otroligt mycket tid har en del annat
arbete, bland annat utvecklingsarbete, fått stå tillbaka.
Vård- och omsorgsboende, VoBo
Personal
Ett gediget arbete har utförs för att hålla personalbudget i balans genom att
bemanna efter behov. Under ett antal månader hade ett boende en utökning av
personal på en enhet på grund av oro från boende. Det underskottet har hämtats
hem. Under april månad hade ett boende ett antal smittade med Covid-19, vilket
bidrog till ett högt övertidsmått. För att uppnå en effektiv bemanning har en
person haft det övergripande ansvaret att korrigera alla scheman på våra boenden.
Området har ca 6,31 årsarbetare extra utifrån heltid som norm.
Gällande sjuksköterskor kommer en dagtjänst att göras om till en kvällstjänst för
att öka möjligheten till attraktiva scheman på kvällen. Om denna åtgärd lyckas
minskar behovet av bemanningsföretag, vilket är målet. Underskottet för
arbetsterapeuter har minskat på grund av att en arbetsterapeut har valt att avsluta
sin anställning. Verksamheten har fortfarande en arbetsterapeut utöver budget.
Bemanningen behöver ses över inför år 2022.
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. Enligt resursfördelningsmodellen för vård- och
omsorgsboende ger det en besparing på ca sju årsarbetare. Enheten Kullen
stängdes 200803.
Hittills har antalet korttidsbeslut minskat. Orsaken tros bero på Corona.
Verksamheten har verkställt i snitt 7 korttidsbeslut per månad, vilket är en
minskning från 12 verkställda beslut per månad år 2019. Under vecka 37 kommer
Regnbågen flytta till Kullens lokaler, därmed ökar antalet
korttids/växelvårdsplatser.
Fortsatt arbete med en effektiv bemanningsplanering, samt strategiska planer för
att möta framtidens utmaningar genom projektplaner, kommer att ge resultat både
ekonomiskt och för kvaliteten.
Beläggningsgraden för åtta månader är i snitt 0,81 %. Efter sommaren ser vi ett
ökat tryck på beställningar till vård- och omsorgsboende. Många lägenheter har
varit tomma under våren på grund av Corona.
Covid-19
Det är svårt att göra en prognos utifrån konsekvenserna av pandemin.
Enhetscheferna noterar de extra kostnader som uppstår. Sjukskrivningarna
pendlar i perioder. Under vecka 17 var sjuktalet 13 %, vecka 18 11 % och 5 maj
7 %. Sjuktalet under andra tertialen är 10,35 %. Under senvåren öppnade vårdoch omsorgsboende upp för anhöriga att besöka sina närstående utomhus. Detta
har fungerat ganska bra. Anhöriga får boka en plats innan besöket.
Folkhälsomyndigheten tog i sommar beslut om att personer med antikroppar
kunde besöka boenden. Rutinen är reviderad utifrån detta beslut. Verksamheterna
har börjat köpa in plexiglas för att eventuellt öppna för besök inomhus under
hösten när vädret blir sämre.
Stickprovskontroller gällande basal hygien är utförda kontinuerligt av Covid-19
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ambassadörerna.
Verksamhetsutveckling
Projektet ledningsorganisation bedrivs på Kullängen och fortgår under året. Beslut
om ledningsorganisationen ska tas under hösten. Den utveckling som ses på
Kullängen både utifrån ekonomi och kvalitet kan ses som ett resultat av
ledningsorganisationen.
I samverkan med Länsgården AB har bygget av det nya vård- och omsorgsboendet
tagit fart. Beräknad inflyttning i slutet på år 2021.
Aktiviteter och erbjudande om daglig utevistelse
Resultatet för aktiviteter har minskat något under juni månad och når 68 %.
Resultatet av erbjudan om daglig utevistelse är 67 % och har ökat något. Under
mars månad tog coronapandemin fart men det är glädjande att verksamheterna,
trots det ändå håller i och mäter för att kunna komma tillbaka.
Egenkontroller
Under första tertialen har stickprovskontroller av hygien utförts. Mätningen av
nattfasta visar att för ett antal boende är nattfastan för lång. Olika
förbättringsåtgärder har tagits fram för att åtgärda detta. Olika föreskrifter/rutiner
tas upp på arbetsplatsträffar kontinuerligt flera gånger per år, bland annat skyddsoch begränsningsåtgärder, avvikelse och synpunktshantering och SBAR (en
standardiserad metod för att kvalitetssäkra kommunikation mellan professioner).
Avvikelser
Enligt avvikelseprocessen ska alla chefer utreda avvikelser som sker i
verksamheten i lärandesyfte och för att förbättra verksamheten genom åtgärder.
Cheferna börjar hitta arbetssättet, vi ser att fler avvikelser utreds. Följande antal
avvikelser är registrerade, se tabell nedan.
Avvikelser
Läkemedelshantering
Hot och våld
Organisation
Risk för vårdskador
Medicinsk tekniska
produkter
Allmän omvårdnad
Larm

Jan - april

jan - augusti
59
16
3
20
4

jan - dec

4
5

De flesta avvikelser sker vid läkemedelshantering. Orsaker är bland annat slarv,
tabletter ges på fel tid eller till fel person. Detta är ett stort förbättringsområde.
En IVO-anmälan rörande en boende inom vård- och omsorg har kommit in till IVO.
Händelsen är utredd.
IVO-anmälan gällande nattorganisationen på Kullängen har avslutats efter nästan
ett år. IVO är nöjda med den utveckling som har och kommer att ske på Kullängen.
Synpunkter och klagomål
6 klagomål och synpunkter har inkommit gällande allmän omvårdnad,
värdighetsgarantier, mat, avvikelse larm. Klagomålen/synpunkterna inkom via
mejl och besvarades via mejl. Anhörig har erbjudits men tackat nej till telefonmöte.
Ytterligare klagomål berörde brister vid palliativ vård såsom personaltäthet,
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bemötande samt brist i tillsyn. Inkom via telefon, svar direkt. Någon synpunkt
rörde ej synlig personal.
Personal och arbetsmiljö övergripande
Inför varje år revideras och upprättas handlingsplaner för arbetsmiljö i samverkan
med det lokala skyddsombudet. Handlingsplanerna lyfts upp till områdets
ledningsgrupp som tar beslut om någon aktivitet ska lyftas övergripande.
Handlingsplanerna ska sedan vara en grund för arbetsmiljöarbetet under året på
exempelvis arbetsplatsträffar eller i form av arbetsgrupper som tar fram
förbättringsåtgärder. Under en eftermiddag utfördes en gemensam
samverkansutbildning med stöd av HR. Arbetet kommer att fortgå under hösten
för att ta fram en gemensam samverkan. Vård- och omsorgsboende har påbörjat
samverkan på området. I denna samverkan kommer man att följa bygget av nytt
boende, projektarbetet "framtidens äldreomsorg" och utvecklingen av den kritik
Kullängen har fått genom anmälningar till arbetsmiljöverket samt tidningsartiklar.
En anmälan har gjorts till Arbetsmiljöverket som sedan avslutades utan någon
inspektion.
Inom vård- och omsorg har riskbedömning varit avgörande för att kvalitetssäkra
vård och arbetsmiljö samt att förhindra smitta av Covid-19. Under hösten kommer
detta vara ett av områdets förbättringsområden eftersom man ser en
kunskapsbrist.
Personalen har under första kvartalet svarat på en medarbetarenkät.
Svarsfrekvensen kommer att ge en analys på enhetsnivå och resultatet har
inkommit under juni. Svarsfrekvensen var ganska hög på alla enheter. Under
hösten kommer arbete med handlingsplaner att påbörjas.
Checklista för risker med Coronavirus har tagits fram med arbetsplatsombud och
enhetschef. Utifrån checklistan, som berör vård och omsorg av misstänkt smittade
och/eller smittade med Covid-19, har en riskanalys med handlingsplan upprättats.
Stort fokus har varit på en enhet under de tre första månaderna. Gruppen har vid
flertalet tillfällen informerat om upplevd dålig arbetsmiljö. Kommunal har
inkommit med en anmälan enligt 6:6a till arbetsgivaren. Det har funnits boende på
enheten som personalen har haft svårt att hantera och bemöta professionellt.
Ledningen har lyssnat in och gjort arbetsbeskrivningar och handlingsplaner
tillsammans med personalen. Trots detta upplever inte personalen att de har en
god arbetsmiljö. Det har fattats beslut om att göra en kartläggning av
verksamheten eftersom man ser att enheten inte når upp till verksamhetens mål.
Denna kartläggning är klar och en dokumenterad utvärdering finns som visar att
arbetsgruppen har varit kvar i tidigare händelser på Kullängen.
Beslut är taget om att enheten Kullen ska läggas ned eftersom man ser ett minskat
behov av permanenta platser och ett ökat behov av korttids och växelvårdsplatser.
Personalen har erbjudits andra tjänster i kommunen som är vakanta. Boende har
flyttats till andra enheter.
En enhet har hög arbetsbelastning. Arbetet pågår kontinuerligt med att fördela om
resurserna i huset så att personal som finns i verksamheten är där behovet är som
störst.
Personalomsättning
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Kullängen införde heltid som norm 200106, vilket medförde att 24 dagpersonal
valde att gå upp till att arbeta 100 %. Det genererar till 5,37 årsarbetare (åa) i
utökning i schemat.
I nattgruppen valde tre personal att börja arbeta 100 % vilket genererar 0,80 % åa
ökning i schemat. Nattgruppen förändrades även, eftersom den "femte
nattpersonalen" ingår i Kullängens schema sedan början av året. Detta gör en
utökning på 2,06 % när behovet och budget ligger på 1,92 %. Detta ger en total
utökning om 0.94 % i schemat.
På Werners backe har skyddsrond utförts och handling/åtgärdsplan har
upprättats tillsammans med skyddsombuden. Enhet 1 är i behov av en bättre
matvagn och har önskemål om dörrhållare för en ytterdörr. Enhet 2 har inga
uttalade risker som behöver åtgärdas.
SBA-arbete har utförts. Utrymningsvägar, belysning samt informationstavlor är
kontrollerade. En utrymningsväg har åtgärdats där golvlyft flyttats till ett markerat
område för att få fria utrymningsvägar. Madrasser och annat som fanns i denna
korridor är borttagna. Under vårens lönesamtal har den psykosociala arbetsmiljön
diskuterats. Det har framkommit att personal trivs med sina kollegor och
arbetsplatsen. Arbetsklimatet på ena enheten är väldigt bra medan den andra
enheten behöver stärkas som arbetsgrupp. I denna grupp har det tillkommit
många nya medarbetare under kort tid. På denna enhet upplevs det även att det är
större vårdtyngd vilket kan påverka arbetsklimatet. Covid-19 utbrottet har
inneburit mycket arbete för att säkerställa trygghet och en fungerande
arbetssituation. Personal har tryggats i att få aktuell information i en Covid-19
pärm. På APT diskuterades olikheter och hur viktigt det är att lyfta varandras
styrkor och stödja varandra i det som behöver utvecklas: Detta ska jobbas vidare
med under APT i höst. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön har pågått när
situationer har uppkommit.
På Regnbågen och Nytorgsgatan har man arbetat med checklista för risker med
coronavirus tillsammans med arbetsplatsombud och enhetschef. Utifrån
checklistan har riskanalys med handlingsplan upprättats som berör vård och
omsorg kring misstänkt smittade och/eller personer smittade med Covid-19.
Skyddsrond med arbetsplatsombud och enhetschef har genomförts. Handlingsplan
utifrån risker har upprättats.
Hälso - och sjukvård
Sjuksköterskor och arbetsterapeuter
Ett arbete med skyddsronder har fortsatt under våren och riskbedömningar har
gjorts gällande flytt av kontor på Esslatorp och Wernersbacke. Kartläggning av
antal inskrivna i respektive område är utförd för att se var belastningen är hög. Det
har varit mellan 262-263 inskrivna inom hälso- och sjukvården. Sjuktalen har varit
höga under våren, mellan 6,56 -10,68 %. Långtidssjukskrivningar har påverkat
allas arbetsmiljö genom mer jobb för de som är i tjänst. Även Covid-19 har
påverkat på ett negativt sätt.
Kompetensutveckling
Det bästa kompetensutveckling verksamheter kan få har skett under våren i
samband med pandemin. Förvaltningen fick snabbt börja se över kunskapen i
basala hygienrutiner. Det visade sig att förbättringar behövdes i att kontrollera hur
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bra verksamheterna var på detta samt att repetera rutinen. En stor del av
chefernas arbetstid har varit att planera och följa upp utbildning. Verksamheten
lyckades att hålla smittan begränsad.
Individ- och familjeomsorg, IFO
Under våren har ombyggnationen av social- och arbetsmarknadsförvaltningens
nya reception, samtalsrum och väntrum färdigställts. Det har inneburit en betydlig
förbättring för både klienter och medarbetare.
Covid-19 som utvecklats under våren har påverkat individ- och familjeomsorgens
verksamhet. Pandemiplan/beredskapsplan samt rutiner har upprättats gällande
hur arbetet ska bedrivas och prioriteras under lågbemanningsperiod. Detta för att
kunna upprätthålla en rättssäker handläggning.
Covid-19 har bidragit till att arbetslösheten har ökat vilket medfört att fler
personer i kommunen blivit beroende av ekonomiskt bistånd. Det har i sin tur lett
till en ökad utbetalning av ekonomiskt bistånd under det första halvåret. På grund
av Covid-19 har det uppstått svårigheter för vuxenenheten att erhålla
sysselsättning/praktik för de personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. SFI
har under våren bedrivit distansundervisning, vilket de fortsatt kommer att göra
under hösten. 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. Ytterligare en förändring som har skett på
grund av Covid-19 är att Arbetsförmedlingen har tagit bort kravet på
aktivitetsrapportering. Det innebär svårigheter i handläggningen av ekonomiskt
bistånd eftersom personerna inte kunnat redovisa att de varit på sin aktivitet och
följt sin genomförandeplan.
Under första halvåret 2020 var antalet hushåll med ekonomiskt bistånd 218
stycken, en ökning med 37 hushåll i jämförelse med samma period 2019. Beloppet
för utbetalt ekonomiskt bistånd under det första halvåret 2020 var 5,9 miljoner
kronor. Under samma period 2019 var beloppet 4,1 miljoner kronor.
Under första halvåret var de vanligaste försörjningshindren 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. En bidragande
faktor till att utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat under första halvåret i
jämförelse med samma period föregående år kan vara att kommunikationen
mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen drastiskt försämrades när
Arbetsförmedlingen genomförde en omorganisation. Arbetsförmedlingen kommer
att öppna flera av sina verksamheter igen, vilket kan medföra en bättre
kommunikation mellan socialtjänst och Arbetsförmedlingen. Det kan i sin tur leda
till att personer kommer ut i sysselsättning fortare. I kommunen bor flera
flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står 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. Många
är även långtidssjukskrivna nyanlända och saknar därför rätten till sjukersättning
från Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar heller inte aktivt med de
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, i en del fall inte innan pensionsåldern. Även dessa faktorer påverkar det
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ekonomiska biståndet över tid. Många av de som söker ekonomiskt bistånd har
bristfällig skolgång eller har inte erhållit någon skolgång alls. Detta kan medföra
att de sökande har svårt att lära sig det svenska språket och har därför svårt att
kunna erhålla ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.
Under det första halvåret har institutionsplaceringar för personer med
missbruksproblematik ökat i antal i jämförelse med samma period föregående år.
Fem placeringar inom institutionsvård enligt Socialtjänstlagen har beviljats, under
samma period år 2019 beviljades två placeringar samt två förlängningar på
institution. Under det första halvåret år 2020 beslutades det om två placeringar
enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och under samma period år
2019 beslutades det om tre placeringar enligt LVM. IFO arbetar för att förhindra
LVM-placeringar genom att aktivt arbeta förebyggande och ha ett tätt samarbete
med Öppenvården Stegen samt Barn- och familjeenheten, detta för att i tidigt
stadium erbjuda vård och behandling för de personer som är inne i ett aktivt
missbruk. Antal anhöriga som erhållit stöd från Öppenvården Stegen samt antalet
personer som varit inskrivna i någon av Stegens beroendegrupper har under det
första halvåret år 2020 minskat något i jämförelse med samma period år 2019.
Under första halvåret erhöll 18 anhöriga stöd från öppenvården Stegen och under
samma period föregående år erhöll 22 anhöriga stöd. Under första halvåret var 28
personer inskrivna i någon av Stegens beroendegrupper, under samma period
föregående år var det 34 personer inskrivna.
Öppenvården Stegen påbörjade under år 2019 ett handledaruppdrag för
Karlskogas nyöppnade öppenvårdsverksamhet. Detta handledaruppdrag kommer
att pågå under hela år 2020. I och med Covid-19 har ett tätare samarbete
upprättats mellan Öppenvården Stegen och öppenvården Familjeteamet.
Familjeteamet kommer att vara mer närvarande på Stegen för att skapa en allians
med föräldrar som erhåller insatser på Stegen. Förhoppningen är att det
därigenom blir naturligt att ta emot insatser från Familjeteamet.
Under första halvåret har arbetet gällande Trygg hemgångsteam fortsatt. En
biståndshandläggare är inriktad mot detta team. Ytterligare har förändring skett
på biståndsenheten i form av att en specifik biståndshandläggare har ansvar för
utskrivningsplaneringarna. Det underlättar för andra professioner att veta vem de
ska vända sig till gällande utskrivningsplaneringar och resterande
biståndshandläggare upplever en bättre arbetssituation. Under våren genomfördes
IBIC-utbildning för biståndshandläggarna.
Sammanfattningsvis uppvisar vuxenenheten ett negativt ekonomiskt resultat för
det första halvåret. Faktorer som bidrar till enhetens minusresultat är ökade
kostnader för tolktjänster, ökat antal institutionsplaceringar för vuxna samt ökat
ekonomiskt bistånd.
Under de första fyra månaderna 2020 fortsatte ökningen gällande inkomna
anmälningar hos barn- och familjeenheten i jämförelse med samma period under
2019. Under maj och juni har inflödet minskat något. Många anmälningar har rört
skolfrånvaro, framför allt gällande högstadie- och gymnasieelever men även yngre
barn. Verksamheten undersöker om det går att göra orsaken sökbar i
verksamhetssystemet. Gällande anmälningar avseende våld mot barn ser
verksamheten ingen markant skillnad i jämförelse med samma period föregående
år. Anmälningar där barn har utsatts för våld eller bevittnat våld leder alltid till en
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utredning, och ärendena är ofta svåra att hantera. Antalet inledda utredningar har
sjunkit från 209 första halvåret 2019 till 191 under samma period år 2020. Antal
beviljade insatser inom öppenvård har sjunkit från 45 till 36 under samma period.
Man kan se att antalet utredningar är något lägre jämfört med föregående år, det
visar sig i färre beviljade beslut om öppenvård. Sökande till öppet intag hos
familjeteamet har visat att 13 individer har fått rådgivande samtal och en har gått
föräldrautbildningen Trygghetscirkeln utan biståndsbeslut. Projektet Tidiga
Samordnade Insatser (TSI), som är ett samarbete med bildningsförvaltningen, har
arbetat med gemensamma träffar för medarbetare från de båda förvaltningarna
under våren för att främja samverkan. Projektet kommer att fortsätta under
hösten -20.
Under april valde en socialsekreterare att avsluta sin anställning på barn- och
familjeenheten. Två familjebehandlare som arbetar i projekt inom skolan har också
avslutat sina tjänster. En ny arbetsledare, sakkunnig socialsekreterare, har
rekryterats till utredargruppen som börjar i augusti. Närmaste arbetsledare på
barn- och familjeenheten blev sjukskriven under maj månad och enhetschefen för
barn- och familjeenheten har också varit sjukskriven större delen av året.
Enhetschefen har delvis ersatts med vikarie.
IFO är inte längre med i forskningsprojektet iRisk då detta nu är avslutat, men
screeningsinstrumenten har börjat användas och i något fall en hel intervju.
Under våren har Familjeteamet drivit Tåget, en stödverksamhet för barn och
ungdomar som lever i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. På
Familjeteamet ges föräldrakursen Trygghetscirkeln. Olyckligtvis har flera tillfällen
blivit inställda på grund av sjukdom hos medarbetare. Till hösten ska fler
medarbetare gå denna utbildning och därefter kommer fler kurser kunna erbjudas,
också på fler språk. Familjeteamet har 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
Repulse.
Projektet samverkan IFO/skola startade under år 2019 med syfte att minska
antalet elever med hög skolfrånvaro och antalet anmälningar till socialtjänsten
från skolan. Projektet har fortsatt under våren 2020. Dock har båda anställda
familjebehandlare sagt upp sina tjänster utifrån att det är en otrygg
anställningsform. Det pågår nu en diskussion om hur rekrytering till projektet ska
fortlöpa samt om projektets fortsatta inriktning.
På enheten för ensamkommande barn har antalet barn som kommunen har ansvar
för minskat. Inga nya barn anlände till kommunen under de första sex månaderna.
Arbetstyngdsmätning på barn- och familjeenheten har skett vid två tillfällen under
våren. På grund av sjukdom ställdes det tredje tillfället in. Mätningen ska fortsätta
under hösten.
Barn- och familjeenheten uppvisar vid delåret ett positivt ekonomiskt resultat för
första halvåret. Faktorer som bidrar till enhetens plusresultat är vakanta tjänster,
minskat antal institutionsplaceringar av unga samt fortsatt minskade köp av
extern öppenvård eftersom vår interna öppenvård Familjeteamet tar emot och
stöttar kommunens invånare på hemmaplan.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF
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Bostad med särskild service
Den brukare som flyttade in på ett av våra boenden förra året kräver fortsatt mer
personalresurser än budgeterat. Från mars månad är det 3.17 åa vilket är en
minskning från 4.0 åa fram tills dess. Från mitten av september räknar vi med att
dra ner bemanning på boendet då vi planerar flytt av brukaren som genererade
stora personalinsatser till ett annat boende. Förstärkning av resurser kan då
komma att bli nödvändiga på det andra boendet. Vi har en brukare i en så kallad
satellitlägenhet. Det innebär att den brukaren har stöd och hjälp av personalen
dygnet runt. Målet är att inom en snar framtid kunna avsluta det ärendet då
brukaren idag är mer självständig. Under sommaren flyttade en ny brukare in i den
lägenheten som varit tom.
Flera av våra äldre brukares hälsa har blivit sämre. Dom har varit inlagda på
sjukhus vid flera tillfällen och vårdas hemma med fler sjukvårdsinsatser. En av
dessa avled under mars månad. Detta påverkar naturligtvis personalens
arbetsbelastning, men dem har än så länge klarat sig utan att behöva höja
bemanningen till följd av detta. Vi har tomma platser på två av våra boende.
Vår personal gör ett fantastiskt jobb under en mycket tuff period.
Kortis:
Kortis har fortfarande endast två brukare som växelvis kommer, men där båda har
beviljats utökad tid. Utöver detta så har vi "vuxenfritids" till två brukare före och
efter daglig verksamhet. Det här är ett beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och en
verksamhet som inte finns hos oss inom LSS. Då vi nu har flera brukare med beslut
om denna insats, måste ett beslut tas om hur detta ska hanteras inom
förvaltningen.
Daglig verksamhet
På Träffen har första halvåret handlat mest om arbetsmiljö, både gällande personal
och deltagare. Medarbetarna har tillsammans med chef gått arbetslagsutveckling
via Regionhälsan. Arbetet har fokuserats på att arbetsgruppen ska bli en mer
sammansvetsad arbetsgrupp och på kommunikation. Resultatet av arbetet är
mycket positivt.
Tyvärr är den fysiska och psykiska arbetsmiljön inte bra. 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 gällande utrymme vid förflyttningar.
På Träffen 2 har deltagarna blivit oroligare och flera av deltagarna trivs inte med
varandra. När de blir irriterade har de ingenstans att gå undan för att få vara ifred.
Ljudnivån är konstant hög och därför har personalen fått formgjutna hörselskydd.
På Servicegruppen var ambitionen vid årets början att deltagarna skulle arbeta
mer mot de som bor på Kullängen. Detta har ju naturligtvis inte gått att genomföra
på grund av rådande situation. Arbetsuppgifterna har blivit färre i och med Covid 19, eftersom deltagare inte får gå in på avdelningarna. Medarbetaren som ansvarar
för Servicegruppen har gjort ett fantastiskt jobb med att hitta andra
arbetsuppgifter trots svårigheten i att få till volymer för att kunna erbjuda våra
deltagare heltidsarbete. Några deltagare på Servicegruppen har istället valt att
utöka tiden på sina externa platser.
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Vi har börjat med APT för deltagarna på Servicegruppen, de har bland annat
upprättat en värdegrund vid dessa APT.
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 skulle åka på utlandspraktik via Activas projekt, Activeeuromobility.
Resan blev inte av men gruppen träffas fortfarande och praktiken skjuts på
framtiden.
Antalet brukare med beslut om daglig verksamhet är fortsatt högt.
Områdeschef och förvaltningschef har haft dialoger med Stiftelsen Activa gällande
den del av daglig verksamhet som vi köper av dom (Aniara kultur och Maskin och
fastighet). Då Activa varit tvungna att höja sina priser har förvaltningen tecknat
avtal om 15 platser på Aniara kultur. Dialogen fortsätter gällande Maskin och
fastighet.
Träffen
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. Då det varit lite lugnare på Träffen 1 p.g.a. Covid -19, så har
en resurs kunnat vara på Träffen 2 hela dagarna. Det har slagit ut väl då deltagarna
kan få mer individuella scheman och har haft möjlighet att göra aktiviteter
ensamma tillsammans med en personal.
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.
Mycket korttidsfrånvaro på Träffen, både sjukdom och vård av barn.
Ungdomsfritids Svalan
I februari fick vi en förfrågan från Laxå kommun om vi kunde ta emot en ungdom
på fritids. Vi har nu verkställt fritids för den ungdomen på måndagar och
torsdagar.
Då det är fullt på Träffen och Fyrklövern, utförs också daglig verksamhet två dagar
i veckan i Svalans lokaler. Detta bidrar till fyllnadstid för vissa medarbetare. Denna
lösning är dock inte hållbar då vi inte kan bedriva daglig verksamhet under lov.
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.
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.
Detta justeras genom intäkter från andra kommuner.
En del ungdomar från andra kommuner har varit hemma under pandemin, detta
kan resultera i mindre intäkter från andra kommuner.

Page 28 of 117

Sida

13(45)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2020

Datum

Tre elever tog studenten i juni, två av dessa började sen på daglig verksamhet
Träffen. Vi har flyttat en resurs från Svalan till Träffen.
Socialpsykiatrin
Antalet årsarbetare ligger 0,26 årsarbetare över budget. Verksamheten har haft ett
stort inflöde av nya ärenden första delen av året. Det finns också en del avslutade
ärenden som främst beror på ökat behov av insats från annan verksamhet eller
utflytt från kommunen.
Personlig assistans
Enhetschefen för personlig assistans slutade sin tjänst i början av året.
Rekryteringen av ersättare fick av olika orsaker avbrytas. En tillfällig lösning med
en t.f. enhetschef beslutades. Även denna lösning fick revideras och under våren
delade tre personer på ansvaret som enhetschef. Ny enhetschef är rekryterad och
påbörjade sin tjänst i mitten av augusti.
Det är fortsatt höga kostnader inom den personliga assistansen. Detta till följd av
att vi har brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger.
Verksamheten har sökt utökad tid för flera brukare, men handläggningen för detta
hos Försäkringskassan är lång och vi har ännu inte fått några svar.
I februari fick vi ett nytt, för oss okänt, ärende från IFO. Det hela blev väldigt akut
och vi fick lösa situationen från en vecka till en annan. Vi löste det provisoriskt
genom att låna personal från gruppboende och fylla på med vikarier. Brukaren har
långt mycket större behov än vad dennes SFB-beslut medger och går fortfarande i
skolan, vilket under Covid-19 medför att brukaren har distansundervisning och
behöver ännu mer hjälp.
Covid-19
Under mars kom Covid-19 och rekommendationen om att alla med symtom ska
vara hemma. Detta påverkar givetvis all verksamhet just nu. Sjukskrivningarna är
många och det är mycket utmanande att bemanna verksamheterna. Ekonomiskt
kommer det bli en del övertid men än så länge på ganska låga nivåer, tack vare att
många i personalen ställer upp och är flexibla. Enhetscheferna har också lagt
enormt mycket av sin arbetstid till att arbeta med ge information, trygga och
bemanna ute i verksamheterna. Arbetsmiljön för personal och chefer är ansträngd.
Även inom daglig verksamhet har Covid-19 märkts av då flera deltagare varit
hemma på grund av att man är i riskgrupp eller känner symtom. Covid-19 har tagit
upp mycket tid och fokus. Omställningar inom boendestödet har skett. De
gruppverksamheter vi bedriver har fått flytta ut i den mån det går. Några har fått
ställas i. Det har varit mycket svårt, om inte omöjligt, att i perioder jobba med
nämndmål och verksamhetsmål vi har. Hur det påverkar måluppfyllelsen återstår
att se vid årsredovisningen. Ekonomiskt har det slagit hårt mot främst ett av våra
boenden. Vi har också en oro för hur den här tuffa tiden har påverkat arbetsmiljön.
Ekonomi
Svalan prognostiserar en budget i balans. Det finns en hel del fyllnadstid där. Det
beror på att vi fortfarande har ungdomar med förkortad skoldag vilket innebär att
personalen måste börja tidigare vissa dagar.
Under februari lånade en gruppbostad ut 2 resurser på heltid till personlig
assistans. Det medförde att enheten snabbt blev tvungen att anställa vikarier för
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att täcka det egna vikariebehovet. På två boenden har vi totalt 3,47 åa mer än
budgeterat.
Daglig verksamhet har än så länge en prognos med budget i balans. I sommar har
vi fått två nya deltagare till Träffen, det svårt att veta om de resurser vi har
kommer att räcka. Vi har flyttat en resurs från ungdomsfritids Svalan till Träffen 1.
Semesterrekrytering
Socialpsykiatrin bemannades under förra sommaren inte med lika många
sommarvikarier som tidigare. Detta fungerade bra och man har gjort likadant
denna sommar.
Den förvaltningsgemensamma rekryteringsgruppen har hela året varit igång med
sitt arbete att rekrytera semestervikarier. Detta genom att delta på mässor, besöka
utbildningar samt ta hand om alla inkomna ansökningar. Sommaren har fungerat
väl med de semestervikarier som rekryterades.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI
Områdeschefen för Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI, valde att
avsluta sin anställning i Hallsbergs kommun under april månad 2020. Efter
genomförd riskbedömning och beslut i förvaltningens samverkansforum
beslutades att tillförordna områdeschefen för Individ- och familjeomsorgen till
områdeschef för AMI till och med 201231. Detta för att förvaltningschefen
tillsammans med en arbetsgrupp ska genomlysa hur organisationen för AMI ska se
ut från och med år 2021.
AMI har under det första halvåret påbörjat en ny mötesform tillsammans med
deltagarna som kallas "AMI Nyheter”. Syftet med mötet är att deltagarna ska få
träna på det svenska språket vilket i sin tur kan leda till att deltagarna kan komma
ut fortare på arbetsmarknaden. Deltagarna har även under det första halvåret år
2020 deltagit i "Arbetsmarknadskunskap", där de med stöd av personal har fått
träna på att söka arbete, skriva CV samt att träna inför en intervjusituation.
Sedan januari år 2020 har AMI haft två personer som har hanterat kommunens
interna postkörning. Vem som ska ha huvudansvaret för postkörningen är ännu
inte fastställt, men tills dess har AMI ansvaret för detta. AMI har löst postkörningen
genom att anställa en person som har ansvar för detta till och med 200930. Vidare
har AMI anställt en person på biltvätten från och med 1 juni. Detta är en 80
procentig anställning och kommer pågå under sex månader.
Efter ett politiskt beslut upphörde gräs- och snöservice i april månad år 2020. I och
med detta beslut ska deltagarna på AMI istället handha gräsklippning i kommunen
i ett samarbete med gata/park. AMI har även haft fler uppdrag att utföra under det
första halvåret, exempelvis tömningar av lägenheter och lokaler, städning i naturen
samt utfört renovering/uppsättning av möbler. Ytterligare en förändring som har
skett är att caféverksamheten Åsen har avvecklats från och med den sista april, tills
vidare.
Ungdomskonsulenten har under det första halvåret arbetat med att digitalisera
och utveckla feriearbetet samt föreningsinformationen. Under det första halvåret
har även samarbetet utvecklats mellan skola och socialtjänst kring kommunernas
aktivitetsansvar (KAA). AMI har även under det första halvåret haft fortsatt
samarbete med Arbetsförmedlingen och IFO. Samarbetet har exempelvis inneburit
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att genomföra arbetsförmågebedömningar för att genom dessa utreda
arbetsförmåga efter den enskildes behov. AMI har även efter besök i Kumla fått
kontakt med ett nytt företag som har genererat nya legojobb.
Under första halvåret startade AMI en serviceassistentutbildning i samarbete med
Vuxenutbildningen. I utbildningen deltog åtta personer som AMI under
utbildningstiden anordnade praktikplatser åt. Efter genomförd utbildning erhöll
tre av deltagarna introduktionsjobb och resterande erhöll extratjänster.
Under första halvåret har AMI:s projekt "All in" hjälp tre deltagare till arbete och
fem deltagare till städutbildning. Vidare har tre deltagare erhållit
körkortsutbildning, en deltagare har erhållit svetsarutbildning, en deltagare har
gått utbildning på Trafikcenter i Kumla och en deltagare har tagit CE-kort som
resulterade i en anställning. Under mars månad avslutades "Hemtjänstprojektet".
Under projekttiden har AMI haft uppföljningar och dialog med deltagare,
handledare och Arbetsförmedlingen.
Projektet integrationspedagog, som pågår för andra året, är inriktat mot aktiv och
meningsfull fritid. Sedan projektet startade har antalet deltagande nyanlända barn
ökat i vissa föreningar. Integrationspedagogen har under första halvåret haft ett
samarbete med blivande årskurs sju. Från början var tanken att dessa elever skulle
få träffas två heldagar innan skolavslutningen, men på grund av Covid-19 skapade
dessa elever en presentationsfilm klassvis istället. Integrationspedagogen har även
haft ett samarbete med modersmålslärare. De har tillsammans bedrivit en
föräldragrupp där målet har varit att stötta föräldrar för att ge eleverna bra
förutsättningar att klara av sin skolgång. Beroende på hur samhällssituationen ser
ut utifrån Covid-19 så kommer en ny föräldragrupp att starta till hösten.
Under första halvåret har en Facebooksida startats för Integrationsenheten. På
hemsidan finns information på olika språk gällande aktiviteter och händelser i
Hallsberg. Man har också förberett den samhällsorienteringskurs som planeras att
starta i september.
Covid-19
Under början av året ökade AMI:s kontakt med Arbetsförmedlingen, men på grund
av Covid-19 har denna kontakt nu stannat upp. AMI fick fler deltagare från
Arbetsförmedlingen och skulle få extratjänster samt introduktionsjobb. Covid-19
medförde begränsningar från Arbetsförmedlingen och det blev betydligt svårare
att placera ut deltagare, både internt och externt. AMI har heller inte kunnat
genomföra personliga möten eller uppföljningar utan uppföljningar har endast
skett via telefon. AMI:s produktion på legoverksamheten har minskat då företagen
inte kunnat leverera material i samma omfattning som tidigare. Under första
halvåret har även intaget av deltagare från försörjningsstöd pausats på grund av
Covid-19. Intaget planeras dock att återupptas igen under augusti.
Alléskolans gymnasium stängde i mars på grund av Covid-19 och den personal som
AMI hade på BEA-anställningar och träning på caféet fick i och med detta placeras
om. Även ferieplatserna har varit begränsade under sommaren. Placeringar inom
vården har exempelvis varit otänkbart då minderåriga inte ska riskera att utsättas
för smitta samt besöksförbud som råder på vård- och omsorgsboenden.
På grund av Covid-19 har även föreläsningar som riktat sig till nyanlända ställts in.
Innehållet i föreläsningarna skulle beröra hur det är att leva och bo i Sverige och
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hur det svenska samhället fungerar. Vidare har Migrationsverkets avisering av två
kvotflyktingar, vars planering var att de skulle bosättas i Hallsbergs kommun
under våren, nu senarelagts på grund av Covid-19.
Eftersom bristen på visir inom vården inledningsvis var stor i och med Covid-19 så
har AMI under den första perioden tillverkat enklare visir som har levererats till
vården.
AMI:s verksamhet verkar klara sig relativt bra trots effekterna av Covid-19.
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2 God ekonomisk hushållning
2.1 HÅLLBAR KOMMUN
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.

Kommentar
Hemtjänst
Handlingsplan utifrån
brukarundersökningen 2019
är framtagen av personalen
där man belyser delar man
behöver förbättra och
bibehålla. Kvalitetsombuden
kommer även att göra en
minienkät för att få fram
underlag för förbättring.
Resultatet mäts under hösten
år 2020 men prognosen är att
målet nås.
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 pga
corona epidemin.
Målet "Trygghet" anges från
resultatet från Socialstyrelsens
brukarundersökningar som
kommer i slutet på året.
IFO
Detta mäts i
klientundersökning hösten år
2020.

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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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.
VoBo
Trygg hemgång teamet börjar
att hitta en samverkansform
utifrån det multiprofessionella
teamet. Under 2020 har antal
beviljade korttidsbeslut
minskat, som är ett av
effektmålen.
IFO
Familjeteamet har öppet intag,
personer kan utan kontakt
med socialsekreterare få stöd
och hjälp i sin föräldraroll.
Öppenvården Stegen har
"öppet intag", vilket innebär
att personen utan kontakt med
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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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Kommentar
socialsekreterare kan få vård
och behandling för sitt
alkoholmissbruk.
Missbrukshandläggare arbetar
aktivt med att erbjuda
anhöriga anhörigstöd på
Stegens öppenvård. Målet ser
ut att kunna uppnås.
AMI
AMI arbetar aktivt med att
samarbete med socialtjänst,
Arbetsförmedling och
deltagare. Målet ser ut att
kunna uppnås.
Hemtjänst
Esslatorp och Sköllergården
arbetar med att mäta
matsvinnet.
VoBo
På grund av Corona tider har
inte mätning av matsvinnet
utförts under våren. Mätning
kommer att ske under hösten.

Alla som har insatser av Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna
sig trygga med insatsen.
Hemtjänst
Hemtjänst
Område hemtjänst arbetar aktivt med att uppfylla målet god ekonomisk
hushållning. Bland annat genom att dagligen planera de besök som hemtjänst ska
göra så att de utförs i rätt tid, av rätt kompetens och med rätt resurs.
Bemanningsplanerare tillsätter korta vakanser och akut sjukfrånvaro i samråd
med planeraren. Det innebär att endast den tid som måste ersättas bokas in och att
personal med rätt kompetens bokas. På enheterna arbetas med upprättande av
genomförandeplaner i syfte att brukaren ska känna sig trygg och ha inflytande. På
grund av coronapandemin har en del kvalitetsarbete fått läggas åt sidan.
Kostnaderna för sjuklön, vikarier och övertid har ökat. Den trygghetsfaktor och det
förebyggande arbetet för brukarnas hälsa som dagcentraler och dagverksamheter
innebär har inte kunnat upprätthållas fullt ut då dagcentraler och dagverksamhet
tvingats stänga på grund av pandemin.
Trygghetsfaktorn mäts i den nationella brukarundersökningen "vad tycker de
äldre om äldreomsorgen?" och resultatet presenteras under hösten. Prognosen
utifrån det arbete som görs är att målet uppnås.
VoBO
Övergripande för området
Resurser
De resurser verksamheterna har för utveckling samt att driva projekt finns i
vardagen. Verksamheterna har inga ytterligare medel för att driva projekten.
Fördelen är att skapa delaktighet samt kunskap om hur verksamheter kan
utvecklas. En svårighet är att få in tankesättet att utveckling är en del av arbetet
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samt att åtgärder och resultat kan ta tid. När man lyckas med detta kommer
förvaltningen få medarbetare som känner delaktighet och tar ansvar för helheten,
en attraktiv arbetsmiljö.
Aktiviteter
Förutom det arbete som sker på alla boenden, så är tre projekt framtagna och
implementerade under våren. Syftet med projektplaner är att förbättringsarbetet
sker systematiskt för att kvalitetssäkra att mål uppnås, och att verksamheterna
arbetar med rätt saker samt bedrivs kostnadseffektivt. Kostnadseffektivitet nås
när verksamheter tar fram metoder och arbetssätt nära de boende eller
patienterna samtidigt som åtgärder kan prövas innan beslut tas. Ett sådant projekt
har drivits utifrån ledningsorganisation. Utvärdering kommer i september.
Alla projektplaner riktas mot den personcentrerade vården. En testenhet på en
somatisk enhet på Kullängen ska ta fram metoder samt tydliga uppdrag och roller.
Ett annat projekt syftar till att utifrån nationella mål ta fram metoder för att nå
"Nära vård" genom multiprofessionella team. I projektet ingår också att skapa ett
demenscentrum som ska vara navet för inhämtning av kunskap runt demensvård
med utgångspunkt från nationella demensriktlinjerna. Projekten ska drivas under
ett antal år utifrån delaktig med personal, boende/ patienter och anhöriga.
En handbok för social dokumentation är framtagen och implementerad för att
skapa bättre genomförandeplaner. Arbetet fortgår under året för att utbilda all
personal. Även arbetet för att förbättra det förebyggande arbetet samt förtydliga
uppdraget för det multiprofessionella teamet fortgår.
Resultat
Området följer resultat av antal genomförandeplaner varje månad. Kvaliteten på
genomförandeplanerna varierar fortfarande och är ett fortlöpande
förbättringsarbete
Det förebyggande arbetet sker genom de multiprofessionella teamen
(boendeansvarig, sjuksköterskor, arbetsterapeuter). Innan teamets möte har
boendeansvarig utfört en riskbedömning tillsammans med den boende.
Verksamheterna mäter varje kvartal följande resultat:
Antal fall
Antal frakturer
Antal trycksår
PPM trycksår
Antal personer med
risk för
undernäring
Antal
riskbedömningar
munhälsa
Antal utredningar
blåsdysfunktion
Antal
urinvägsinfektioner

Kvartal 1
143
0
2

Kvartal 2
219
0
2

13

13

45

53

0

0

Kvartal 3

Kvartal 4

Resultatet av antal trycksår och urinvägsinfektioner kan inte säkerhetsställas då
dessa "vårdskador" ska registeraras som en avvikelse i vårt journalsystem. Detta
arbetssätt är inte riktigt påbörjat.
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Uppföljning av ovanstående resultat kommer att analyseras inför varje
tertialrapport på ett övergripande plan från och med hösten 2020.
Palliativa registret
Brytpunktsamtal
Ordinerad injektion
opiodid vid
smärtgenombrott
Ordinerad injektion
ångestdämpande vid
behov
Smärtskatta sista
levnadsveckan
munhälsobedömning
sista levnadsveckan
Utan trycksår (grad
2-4)
mänsklig närvaro vid
dödsögonblicket
Antal registrerade

kvartal 1
83,3%
100,0%

kvartal 2
82,2 %
100 %

100 %

100 %

33,3%

17,6 %

33,3%

17,6 %

83,3%

88,2 %

100,0%

100 %

6

17

kvartal 3

kvartal 4

Dessa resultat kommer också att analyseras på ett övergripande plan.
Hälso- och sjukvården
Fortsatt utveckling av trygg hemgång genom utredningsteam har pågått under
våren. Teamet har idag en person från varje profession som arbetar mot
utredningsteamet. Uppföljning av målen sker på en operativ nivå flera gånger per
månad och på en strategisk nivå i samverkan med vårdcentralen en gång per
månad. Enhetschefer för biståndshandläggare, legitimerade och hemtjänsten
arbetar nära varandra för att uppnå effektmålen.
Fortsatt arbete mot Nära vård samt multiprofessionella teamet fortgår under
hösten.
Vård och omsorgsboende
Kullängen
Arbetet med att utveckla genomförandeplanerna sker i dialog med medarbetarna
på APT, 20-minuters möten och teamträffar. En enhet har även skapat 30 minuter
egen tid per vecka med den boende som de är boendeansvariga för.
För att skapa meningsfulla aktiviteter träffas aktivitetsombuden ca en gång i
månaden gemensamt med arbetsledare för att utbyta bra aktiviteter med
varandra. Det har gjorts en inventering av de material som finns att tillgå på
Kullängen. Det har även skapats ett årshjul för lite större aktiviteter som ska ske i
samlingssalen, exempelvis våffelfest, planteringsdagar, pizzafredag, påskbord m.m.
Under årets första halvår har vi infört besöksförbud på alla våra boenden. Detta
medför sannolikt att personalen blir mer viktiga för de boende vad gäller samtal
och umgänge. Under våren infördes besök för anhöriga i utomhusmiljö vilket har
varit väldigt uppskattat.
Vi har haft kontakt med en extern aktör som kommer att underhålla våra boende i
utemiljö.
Risk för fall - åtgärder såsom gångträning, läkemedelsgenomgång, stöd vid
förflyttning, hjälpmedelsförskrivning och träning i förflyttning
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Risk för undernäring - åtgärder såsom konsistens på mat samt erbjuda mellanmål
och energiberikad mat. Natten arbetar även med mellanmål under nattens timmar.
Risk för ohälsa i munnen - åtgärder såsom fukta slemhinnor, stöd vid rengöring,
fluor, träning på munrengöring.
Werners backe
Har arbetat med att utveckla det multiprofessionella samarbetet för att säkerställa
trygghet med insatsen där samarbetet ger ett bättre helhetsperspektiv och lämplig
riktad insats. Fokus har varit på att utveckla bemötandeplaner för personer med
BPSD. Att den enskilde görs delaktig i utformandet av den insats som vårdpersonal
ska hjälpa med för att nå en meningsfull och fungerade vardag förutsätter även att
genomförandeplaner är personcentrerade efter den enskildes önskemål och
behov.
Nytorgsgatan
Boendeansvarig uppdaterar/skapar genomförandeplan tillsammans med den
boende utifrån ett personcentrerat perspektiv. Samtlig personal ska kunna arbeta
utifrån den detaljerade genomförandeplanen. Personalen ger utrymme för
delaktighet genom att planera dagen och aktiviteter tillsammans med den boende.
Daglig planering över arbetsuppgifter ger kontinuitet vilket kan generera trygghet
hos de boende.
Bedömningarna visade att flera av de boende hade risk för fall. Åtgärder såsom
gångträning, läkemedelsgenomgång, stöd vid förflyttning, hjälpmedelsförskrivning
och träning i förflyttning har vidtagits.
Risk för undernäring - åtgärder såsom konsistens på mat samt erbjuda mellanmål
och energiberikad mat.
Risk för ohälsa i munnen - åtgärder såsom fukta slemhinnor, stöd vid rengöring,
fluor, träning på munrengöring.
Korttidsvård
Regnbågen
Under våren har verksamheten tagit fram ett tydligt uppdrag för korttidsvården. I
den mån det fungerar – ansvarar personalen för samma patienter under
arbetspasset. Återkopplar samtal med patienter för att undvika missförstånd.
Personalen arbetar utifrån målsättning i korttidsbeslutet och med den individuella
planen.
IFO
Målet är att de som har insatser via Individ- och familjeomsorgen ska känna sig
trygga och nöjda med insatsen. Dock arbetar området ibland med tvingande
insatser och det kan inverka på hur nöjda klienterna är med sin insats. Uppföljning
görs regelbundet med den/de personer insatsen berör och det bidrar till större
delaktighet för klienten/brukaren.
Barn- och familjeenheten och vuxenenheten fastslår, vidmakthåller och
implementerar ett professionellt bemötande, vilket har medfört en bättre allians
med klienter/brukare. Det bidrar också till en större delaktighet för
klienten/brukaren. Utredningar inom barn- och familjeenheten skrivs med stöd av
utredningsmetoden BBiC (Barnets Behov i Centrum) och anpassas utifrån barnets
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behov. Alla utredningar har en utredningsplan där frågeställningar skall leda till
mer effektivitet och tydlighet både för klienter och socialsekreterare. I vårdplan
och genomförandeplan har klienterna möjlighet till inflytande över den beviljade
insatsen. Kvalité mäts regelbundet genom internkontroll och alla ärenden följs
kontinuerligt upp genom ärendegenomgångar, vecko- och månadsuppföljningar.
Biståndshandläggarna använder utredningsmetoden IBIC.
Genom att erbjuda personalen kompetenshöjande utbildning inom sitt
verksamhetsområde har förvaltningen kunnat utföra ett mer rättssäkert arbete.
Region Örebro län följer upp Öppenvården Stegens 12-stegsbehandling för att
kunna utveckla kommunens öppenvårdsverksamhet till att bli ännu bättre, vilket
gör att förvaltningen säkerställer att öppenvårdsverksamheten medför trygghet
för kommunens invånare.
VFF
Vårt arbetssätt med brukarkollegium, SMART-mål och delaktighetsslingor tror vi
bidrar till att vi når målet att brukare ska känna sig trygga med insatsen. Att vi på
gruppboende arbetar med att det är förutbestämt vilken personal som arbetar mot
enskild brukare tror vi också ökar tryggheten. Inom daglig verksamhet har vi i
tidigare undersökningar fått svar att man är rädd för andra deltagare.
Lokalsituationen är här ett bekymmer för oss.
AMI
Att alla deltagare ska känna trygghet med insatserna på AMI är en självklarhet. Alla
deltagare har en arbetskonsulent som stöttar deltagaren i att nå sitt personliga
mål.

2.2 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.

Kommentar
IFO
Under det första halvåret år
2020 har 66 insatser/hushåll
avslutats då personerna har
blivit självförsörjande. Den
genomsnittliga tiden för alla
personer som uppburit
ekonomiskt bistånd har varit
4,2 månader. Detta är en
ökning av tiden som
bidragsberoende med 0,4
månader vid jämförelse mot
samma period år 2019.
Försörjningsstödet har ökat
under år 2020.
AMI
AMI gör
arbetsförmågebedömningen
och lämnar sedan över till AF
och IFO.

Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har
behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning
tillgodosedd genom arbete eller studier.
IFO
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Vuxenenheten ska fortsätta att utveckla samarbetet med AMI för att säkerställa att
alla klienter kan komma ut i rätt sysselsättning, kompetenshöjande verksamhet
och möjliggöra egen försörjning och ett självständigt liv.
Vuxenenheten har som mål att socialsekreterare ska medverka vid träff på SFI för
att informera om rätten till ekonomiskt bistånd.
Vuxenenheten fortsätter arbetet med att höja rättssäkerheten inom
verksamheterna, dels genom regelbundna enskilda ärendegenomgångar med
sakkunnig och enhetschef, dels genom samråd med kollegor och sakkunnig
socialsekreterare samt extern handledning.
AMI
AMI har tillsammans med Allevux 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, genom att bland annat arbeta med personens
individuella plan, externa arbetsplatser och andra myndigheter.

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

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

Kommentar
Hemtjänst
Prognosen är att målet uppnås.
Det faktiska resultatet kommer
att mätas i den nationella
brukarundersökningen och
resultatet presenteras av
Socialstyrelsen under hösten.
VoBo
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. Målet är delvis uppnått.
IFO
Detta mäts i
klientundersökningen under
hösten år 2020.
AMI
Detta mäts bland annat i
brukarundersökning under
hösten år 2020.
Möjligheten till delaktighet är
stor i verksamheten. Den
enskilde har ansvar att
medverka, samt påverka sin
situation.

Förra årets mål inflytande är ändrat till delaktighet.
Vård och omsorgsboende har skapat aktiviteten "öka graden av delaktighet genom
boenderåd". Syftet är att skapa delaktighet för boende att t. ex. kunna vara med och
påverka sin miljö. Boenderåd sker en gång per termin eller enligt önskemål.
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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
Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter
ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till
delaktighet.
Hemtjänst
Genom att brukaren alltid ska delta vid upprättande av genomförandeplan så att
dennes önskemål tas tillvara och skrivas i "jagform" är prognosen att målet
uppnås.
VoBO
Kullängen
Nattpersonalen har under kvartal ett blivit boendeansvariga. Personalen kommer
att vara delaktiga i att upprätta genomförandeplaner tillsammans med den som är
boendeansvarig på dagen. Tillsammans informeras de av den boende om hur
denne önskar sin natt. Detta kan skapa både trygghet och delaktighet för boende
gällande dygnets alla timmar.
Informationsbrev har skickats till anhöriga i mars och maj månad. Informationen
berörde till stor del situationen kring coronapandemin. Våra boenden har
besöksförbud och vi uppmanar till kontakt via telefonsamtal och
mobilapplikationer där man kan se varandra. Under maj har vi öppnat upp för
besök utomhus. Verksamhetens uteplats är iordningställd så att anhöriga kan
besöka sina närstående. Detta är väldigt uppskattat av och många kommer och
besöker den boende. En enhet har haft boenderåd under våren.
Werners backe
Målet att skapa delaktighet i vardagen på har påbörjats genom boenderåd. På
boenderåd kom intresse kring sång och växter och samtal kring barndom upp. Ett
annat diskussionsämne har varit kring inomhusmiljön. Diskussioner kommer leda
till fortsatt aktivitet och delaktighet på Werners Backe.
I genomförandeplanen ska alltid den enskilde göras delaktig om möjlighet till detta
finns. Anhöriga inkluderas i planeringen om den enskilde önskar detta för att
skapa så stor delaktighet som möjligt. Personcentrerade genomförandeplaner ska
lyfta den unika individens önskan och behov.
Nytorgsgatan
År 2020 har vi startat upp boenderåd för de boende. Där ges möjlighet till att
uttrycka önskemål kring mat, aktiviteter med mera. Vidare ges möjlighet att
samtala kring förbättringar. Första boenderådet genomfördes i april.
Informationsbrev har skickats till anhöriga i mars månad. Informationen berörde
till stor del pandemin. Våra boenden har besöksförbud och vi uppmanar till
kontakt via telefonsamtal och mobilapplikationer där man kan se varandra. Under
våren har vi öppnat upp för besök utomhus. Verksamheternas uteplatser är
iordningställda så att anhöriga kan besöka sina närstående.
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Synpunkter och klagomål: sju ärenden






tre ärenden berörde allmän omvårdnad, värdighetsgarantier, mat, avvikelse
larm, rutiner. Inkom via mejl, svar via mejl samt telefonsamtal.
ett ärende via baspersonal - allmän omvårdnad (fotvård, frisör),
ett via telefon - allmän omvårdnad (dygnsvanor).
ett ärende, kvalitet - måltidssituation, inkom via mejl - svar via mejl.
ett ärende, brister vid palliativ vård såsom personaltäthet, bemötande samt
brist i tillsyn. Inkom via telefon, svar direkt.

Regnbågen
På Regnbågens korttidsboende har man sedan november 2019 arbetat med en
individuella planer för sina patienter. Till planen bifogas en enkät som patienten
svarar på när denne skall återvända hem. Enkätfrågorna berör bland annat
uppfattning vad gäller bemötande, trygghet, inflytande och mål med vistelsen.
Under första kvartalet 2020 har 13 patienter svarat på enkäten. Under andra
kvartalet har endast tre enkätsvar lämnats in, ingen statistik går därför att
redovisa.
Synpunkter och klagomål: 1 st.
Berörde bemötande, inkom per telefon och svarades på direkt. Utredning via
samtal med nattpersonal.
IFO
Barn- och familjeenheten har anpassat sin verksamhet genom att träffa sina
klienter kontinuerligt för att den enskilde ska få vara delaktig i sin utredning eller
insats. Både barn- och familjeenheten och vuxenenheten verkar nära individen och
erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.
Utredningsplaner, vårdplaner och genomförandeplaner upprättas tillsammans
med klienten för att bland annat bibehålla en arbetsallians.
Biståndshandläggarna har erhållit IBIC-utbildning under våren. Implementering av
IBIC är pågående och innebär ett tydligare brukarperspektiv och att insatsen
anpassas efter den enskildes behov. Implementeringen av IBIC ger ett gemensamt
utredningsverktyg som också medför en större trygghet för de som arbetar med
biståndshandläggning.
VFF
För att nå målet arbetar vi mycket med genomförandeplanerna. Vi uppdaterar
dessa minst två gånger/år för att säkerställa att det stöd och den hjälp den
enskilde brukaren behöver ges på det sätt som brukaren önskar. 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 och det är fullt i våra enheter.
Delaktighetsslingor samt upprättande av handlingsplan utifrån förra årets
brukarenkät är ännu inte genomfört på grund av den situation vi befinner oss i
med Covid-19.
AMI
Genom personliga samtal, arbetsträning och arbetsförmågebedömning arbetar
AMI med att deltagaren ska ges möjlighet till delaktighet. AMI har kontinuerlig
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uppföljning med samtliga inskrivna.

2.4 GOD SERVICE
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.

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.
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Kommentar
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.
Prognosen är att målet uppnås.
VoBo
En stor utmaning är att
bibehålla resultatet från år
2019.
Vård och omsorgsboende
arbetar med att skapa
förhållningssätt utifrån tydliga
spelregler. En bemötandeplan
ska tas fram som förtydligar
bemötande utifrån olika
kontakter ex hur svarar vi i
telefon. Detta är ännu inte
påbörjat.
Prognosen är att målet uppnås.
IFO
Målet är att alla klienter och
brukare ska vara nöjda med
medarbetarnas bemötande.
Bemötandet diskuteras
kontinuerligt i alla
arbetsgrupper.
Detta mäts i
klientundersökning under
hösten år 2020.
Prognosen är att målet uppnås.
AMI
Detta mäts bland annat i
brukarundersökning under
hösten år 2020.
På grund av språksvårigheter
har deltagarna svårt att svara
på frågor i
brukarundersökningen.
Svårigheter att formulera
frågeställningar som är
begripliga för utrikesfödda.
Brukarundersökningen sker på
tre språk, arabiska, tigrinja och
svenska.
Hemtjänst
Hemsidan och broschyrer
uppdateras vi förändringar.
Dagverksamhet och
dagcentraler har ett Facebook
konto där information läggs ut.
Områdets båda vård och
omsorgsboende har också
påbörjat arbetet med att skapa
ett Facebook konto.
VoBo

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2020
Nämndmål

Indikator

Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens
behov

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

Sida

28(45)
Kommentar
Genomgång av hemsidan två
gånger per år.
IFO
Detta utförs kontinuerligt vid
förändringar.
AMI
AMI uppdaterar kontinuerligt
kontaktuppgifterna samt övrig
information på hemsidan vid
förändringar.
Hemtjänst
All personal har fått utbildning
i dokumentation och i att
upprätta en genomförandeplan
i "jag" form. Planen ska
upprättas tillsammans med
brukaren och dennes önskemål
ska efterfrågas.
VoBO
Verksamheterna följer antal
genomförandeplaner varje
månad. För mars månad hade
alla boende en
genomförandeplan. Två gånger
per år ska
genomförandeplaner granskas
utifrån boendes behov kontra
bemanningskrav.
Verksamheten behöver ta fram
en modell för detta.
IFO
Socialsekreterare,
medarbetare i
öppenvårdsenheterna och
biståndshandläggare ska aktivt
arbeta med att detta ska
framgå.
Prognosen är att målet
kommer att uppfyllas.
AMI
AMI arbetar med att
deltagaren ska känna sig
delaktig i sin individuella plan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt bemötande.
Hemtjänst
Ett gott bemötande är av stor vikt i hemtjänstens verksamheter och bemötande tas
upp på samtliga APT och etiska dilemman diskuteras. Alla enheter arbetar för att
bibehålla och även nå högre mål än föregående års resultat, där 97 % av våra
brukare tyckte att de fick ett gott bemötande.
Broschyren "Hjälp oss bli bättre" delas ut vid välkomstsamtalet och informeras om.
VoBo, vård och omsorgsboende
Alla enheter på Kullängen har under hösten 2019 tagit fram spelregler och
guldord. Dessa har under första kvartalet 2020 arbetats med och alla enheter har
gjort VAS-skalan, (smärtskattning) och fått bra resultat.
Värdighetsgarantier- Samtal på APT om hur man jobbar kring dessa. Detta
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behöver utvecklas så den boende faktiskt får möjlighet till egen aktivitet, egen tid
och att utevistelse sker mer om boende vill/önskar detta.
Värdegrund- Det har samtalats mycket under det vardagliga arbetet om
bemötande och respekt för den enskildes önskan/vilja och behov. Vi har även lyft
på APT om vikten att respektera varandra i arbetsgruppen och att arbetsgruppen,
tillsammans skapar förutsättningar till en god psykosocial arbetsmiljö. Ett
gemensamt och viktigt arbete.
Under 2020 skall ett boende arbeta med att ta fram en bemötandeplan kring hur
personalen vill att den sociala arbetsmiljön skall vara. Detta inkluderar även
bemötande av de boende. Arbetet har ännu inte påbörjats, det kommer att ske på
planeringsdagar i höst.
Ett professionellt bemötande genomsyrar verksamheten. Personalen ser och lyfter
själva brister som uppkommer. Detta påverkar positivt och genererar en ständig
förbättring i det professionella bemötandet. Under första kvartalet har det endast
inkommit en synpunkt där en del berörde brister i bemötandet.
Vår utgångspunkt är den nationella värdegrunden i bemötande av våra boende.
VFF
Vi arbetar aktivt med den kompetensutvecklingsplan som är beslutad och gäller
för vår verksamhet. Bemötandefrågan är alltid aktuell och diskuteras på APT och i
verksamhetens kvalitetsgrupp. Vid medarbetarsamtal som genomförs under
hösten ska varje medarbetare redovisa hur och på vilket sätt man arbetat för att nå
målet att säkerställa professionellt bemötande.
IFO
Information om möjligheten att framföra synpunkter, klagomål eller beröm lämnas
genom broschyren "Hjälp oss att bli bättre". Broschyren lämnas alltid till klienter
och den finns tillgänglig på hemsidan samt i social- och
arbetsmarknadsförvaltningens väntrum.
Alla medarbetare på IFO har dagliga diskussioner om bemötande. Vi har
regelbunden handledning för att lättare kunna hantera och agera professionellt vid
svåra möten. Bemötandefrågor lyfts även löpande på APT och grupptid.
Vi arbetar aktivt med den kompetensutvecklingsplan som är beslutad och gäller
för vår verksamhet. Vid medarbetarsamtal som genomförs under hösten ska varje
medarbetare redovisa hur och på vilket sätt man arbetat för att nå målet att
säkerställa professionellt bemötande.
AMI
AMI ser 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.
Hemtjänst
Prognosen är att målet uppnås. Vi arbetar för att vara tillgängliga, att alltid bemöta
brukares och anhörigas synpunkter, klagomål och frågor snabbt och korrekt.
Hallsbergs kommuns har en hemsida som är tillgänglig för alla, med aktuell
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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 samt
verksamhetsnära, och för att alltid bemöta alla synpunkter, samt klagomål på ett
professionellt sätt
Verksamhetsstöd börjar alltid kl 07:00, och är med på morgonrapporter.
VoBo
Genomgång av hemsidan är utförd under våren.
IFO
På kommunens hemsida hallsberg.se finns det lättillgänglig och tydlig information
kring social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter och
kontaktuppgifter till IFO:s olika områden. Individ- och familjeomsorgen har en
socialjour där kommunens invånare kan få akuta behov tillgodosedda utanför
kontorstid och kontaktuppgifter till socialjouren i Örebro finns tillgängligt på
kommunens hemsida. På hemsidan finns det även möjlighet för medborgare att
lämna sina synpunkter på vår verksamhet. Vid akuta ärenden finns det alltid
möjlighet att få kontakt med en handläggare på vardagar mellan klockan 8-17 både
via telefon eller via en personlig kontakt.
Alla anställda på IFO ska kommunicera öppet och tydligt och på ett sätt så att
klienten förstår vad som sagts vid möten. Kommunikationen anpassas utifrån
ålder, bakgrund och mognad eller funktionsnedsättning hos personen som
samtalet förs med. Medarbetarna ska alltid fråga vad klienten har uppfattat av
samtalet för att undvika missförstånd. Tolk används alltid vid behov så att alla
klienter får korrekt och tydlig information.
Vuxenenheten har en "träffas säkrast-tid" för kontakt via telefon. Öppenvården
Stegens verksamhet har ingen "träffas säkrast-tid" utifrån att de har hög
tillgänglighet under hela dagen.
Det går att få stöd och hjälp under kontorstid på social- och
arbetsmarknadsförvaltningen och via socialjouren få hjälp med akuta behov
utanför ordinarie arbetstid samt på helger.
VFF
Kontinuerligt uppdaterar och reviderar vi informationen på vår hemsida. Det är
dock en svårighet för vår målgrupp att säkerställa att kommunens hemsida har en
hög tillgänglighet för olika målgrupper.
AMI
AMI samarbetar med alla förvaltningar inom kommunen. AMI har också olika
former av samarbeten med externa företag.
Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov
Hemtjänst
Schemagrafen styrs utifrån brukarens insatser och höjs respektive sänks när det
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behövs. Genomförandeplanen ses som en röd tråd. Vid välkomstsamtalet
efterfrågar kontaktpersonen brukarens individuella behov och vid vilken tid på
dygnet brukaren önskar få hjälp med sina insatser.
Prognosen är att målet uppnås.
VoBO
Vård och omsorgsboende
Ett övergripande arbete behöver utföras för att förtydliga kopplingen mellan
genomförandeplaner och personalens schema. Det kan ske genom att
verksamheten tar fram metoder för att synliggöra kopplingen. Projektplanen för
testenheten har som effektmål att förtydliga roller och uppdrag, samt koppla dessa
mot arbetsmodeller.
Kullängen
Inför varje ny schemaperiod har man schemamöte och schemaplanerarna ser över
att schemat är anpassat efter de boendes behov av insatser. Vid behov ändras
bemanningsgrafen för att passa verksamheten. En diffkorrigerare har anställts till
och med 2020-09-15 för att optimera schemaplanering så att resurser och behov
sätts in på rätt ställe.
Werners backe
Werners Backe behöver utveckla sitt multiprofessionella teamarbete för att
säkerställa en kommunikation som skapar trygghet och kvalitet i vård- och omsorg
för våra boende. Arbete är påbörjat och vi fokuserar på att se till att rutinen för
teamträffar fungerar och nå förståelse kring att teamträffar är ett forum där olika
professioner möts och delar sin kunskap för en bättre helhetsbild.
Nytorgsgatan
200630 har Nytorgsgatan 67 % upprättade, aktuella genomförandeplaner. Under
hösten ska ett förbättringsarbete ske vad gäller dokumentationen i
genomförandeplanerna. Förbättringsarbetet kommer att innefatta hur och när
individen vill ha insatsen och vara skrivet i jagform. Vidare ska dokumentationen i
genomförandeplanerna bli mer detaljerad utifrån individens behov och intressen.
Regnbågen
På Regnbågens korttidsboende har man sedan november 2019 arbetat med en
individuell plan för de patienter som skrivs in i korttidsvården. I den individuella
planen skall framgå individens behov av stöd och träning. Vidare skall målsättning
med vistelsen på korttidsenheten framgå. Till den individuella planen bifogas en
enkät som patienten svarar på när denne skall återvända hem. Enkätfrågorna
berör bland annat uppfattning vad gäller bemötande, trygghet, inflytande och mål
med vistelsen. Under första kvartalet 2020 har 13 patienter svarat på enkäten.
IFO
Alla som besöker individ- och familjeomsorgen får information om vart de kan
vända sig med synpunkter och klagomål. På kommunens hemsida och i IFO:s
väntrum finns information om "Hjälp oss att bli bättre" där klienter kan lämna
synpunkter. Alla socialsekreterare skall även ha detta dokument tillgängligt på sitt
kontor i samband med alla besök.
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Alla som har behov av tolk i samband med besök på individ- och familjeomsorgen
får tolk vid besöket för att kommunikationen skall kunna ske tydligt.
Socialsekreterarna och våra öppenvårdsverksamheter har flexibel arbetstid vilket
kan möjliggöra besök efter ordinarie arbetstid. Alla klienter i en akut situation har
möjlighet att vända sig till socialjouren i Örebro under kvällar och helger.
Alla klienter/brukare ska ha en genomförandeplan där det framkommer hur
personen är delaktig i sin insats. Biståndshandläggarna har erhållit IBIC-utbildning
under våren. Implementering av IBIC är pågående och detta innebär att det blir ett
tydligare brukarperspektiv.
VFF
Verksamheten har en tydlig arbetsmodell som presenteras vid varje rekrytering av
tillsvidareanställd personal. Arbetsmodellen lyfts också kontinuerligt på APT och i
kvalitetsgruppen. Schemajusteringar sker löpande i samtliga verksamheter.
AMI
AMI arbetar med ständiga förändringar 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 Personalekonomisk redovisning
3.1 Antal anställda
Antal anställda
Per den sista juni 2020var totalt 584 (617) medarbetare anställda inom
förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 524 (89,7 %) kvinnor och 60
(10,3 %) män.
Åldersfördelning månadsavlönade
År

Totalt

Heltid

Deltid

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

88
127
146
159
64
584

67
99
106
105
28
405

21
28
40
54
36
179

2019-0630

Totalt

Heltid

Deltid

91
140
155
164
67
617

59
92
96
98
22
367

32
48
59
66
45
250

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

3.2 Personalomsättning och kompetensförsörjning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har arbetat med att ta fram en
kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. Arbetet har pågått under året.
Kompetens är ett samlingsbegrepp för en persons förmåga att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. Försörjning innebär bland annat att
skaffa, underhålla, livnära, tillföra och att leverera.
Kompetensförsörjning kan beskrivas som en process som innebär att på kort och
lång sikt planera för den kompetens som behövs i organisationen genom att
analysera behovet, planera åtgärder och aktiviteter, genomföra aktiviteterna och
kontinuerligt följa upp dem för att vid behov förändra aktiviteterna. Syftet med
planen är att styra förvaltningens och medarbetarnas kompetens i rätt riktning för
att uppnå verksamhetsmålen. Planen ska ge en översiktlig bild över vilka åtgärder
och aktiviteter förvaltningen avser vidta för att uppfylla framtida
kompetensbehov. Den beskriver ett förhållningssätt, som innebär ett systematiskt,
medvetet och proaktivt arbete.
Arbetet har genomförts i en grupp där förvaltningschef och alla områdeschefer
samt representant från personalavdelningen ingått. Gruppen har träffats i 4
workshops under våren. Inledningsvis har respektive områdeschef fyllt i
kompetensinventeringar i vilka de har angett antalet vakanser inom sitt område,
orsaker till vakanserna samt beskrivit nuvarande och framtida kompetenskrav per
yrkesgrupp. Kompetensinventeringarna har tydliggjort ett nuläge och ett framtida
läge av kompetenser. Utifrån detta har respektive områdeschef planerat åtgärder
och aktiviteter för att fylla gapet mellan nuläget och det framtida läget. I
planeringsfasen har verktyget/modellen ARUBA använts. A står för attrahera, R för
rekrytera, U och B för utveckla och behålla samt A för avsluta. Samtliga bokstäver
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har beaktats för att planera åtgärder och aktiviteter för att uppfylla framtida
kompetensbehov. Åtgärderna har mynnat ut i handlingsplaner inom respektive
område. Utöver detta har ett antal åtgärder och aktiviteter planerats på
förvaltningsnivå.

3.3 Lön
3.4 Jämställdhet
3.5 Frisknärvaro och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var totalt 10,65 % vid halvårsskiftet. En stor ökning som troligtvis
är ett resultat av vårens pandemi Covid-19. Långtidsfrånvaron är lägre än tidigare.
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 -

2020-06-30
10,65

2019-06-30
8,10

2018-06-30
8,87

2017-06-30
9,34

2016-06-30
9,95

22,85

28,48

33,10

41,08

44,05

11,18

8,45

9,23

9,70

10,36

7,31
9,79
10,07

5.80
6,99
8,64

6,45
7,08
9,53

6,47
7,69
8,35

6,25
7,03
10,33

12,83

7,97

8,90

10,95

10,68

3.6 Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador är olyckor som händer på arbetet eller på väg till och från arbetet.
Det kan också handla om sjukdomar. Ett tillbud är en händelse som kunnat leda till
personskada. Endast allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.
Arbetsskador
Delår 2020 (2019)
Tillbud
Delår 2020 (2019)

Arbetsskado
r
4 (31)
Tillbud
24 (12)

pga
pga
pga
sjukdom
olycksfall
färdolycksfall
1 (0)
3 (17)
0 (5)
p g a hot och våld, men som ej inneburit skada
12 (7)
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4 Verksamhetsmått och nyckeltal
4.1 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
Institutionsplaceringar
varav vuxna, antal dygn
gn dygnskostnad
varav barn, antal dygn
gn dygnskostnad
Familjehem, antal dygn
gn dygnskostnad
Försörjningsstöd,
belopp
Antal hushåll
försörjningsstöd under
året
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

2017
DÅR
257

241

2018
DÅR
216

230

2019
DÅR
250

235

2020
DÅR
257

388
77

381
77

396
77

409
75

441
73

454
77

491
80

58

58

58

57

54

56

61

135

226

98

166

61

122

93

81
54
25

136
90

63
35

94
71

28
33

53
54

57
36

18
640
1 704
975
2 973
6 744
942
3 491 00
0
219

21
1 209
1 914
1860
2836
11899
918
5 154 00
0
264

20
734
2 249
1018
2862
7505
884
3 583 00
0
244

27
1 364
2 020
1807
3070
13334
833
4 442 00
0
296

18
950
3 096
607
4231
8736
820
4 631 00
0
240

20
1 323
3 027
862
3956
14880
825
6 997 00
0
255

11
539
3 059
262
2298
6697
970
5 400 00
0
218

7 mån

10 mån

12 mån

7,9 mån

6,8 mån

5,3 mån

4,2

15

15

13

13

16

15

16

8

8

8

8

8

8

5

5

5

6

6

7

7

7

2

2

2

2

0

0

0

31

31

31

31

29

30

30

1 315

2 651

1 696

2 941

1 944

2 935

1 825

68

143

170

256

138

180

212

43

43

47

47

23

40

33

721

1 556

750

1 156

639

964

567

8

10

7

8

8

7

7

22

25

26

21

23

21

20

2017

2018
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Personer med
ledsagning, barn
Personer med
kontaktperson, vuxna
Personer med
kontaktperson, barn
Personer i daglig
verksamhet
Personer med beslut
om
boendestöd/sysselsättn
ing (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
ABO Barn
EBO Barn
KVOT Barn
Sekundär Barn
Anknytning Barn
Anknytning Barn 2

Uppdrag
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2

2

1

2

1

0

0

21

27

29

30

34

47

48

9

7

5

4

4

23

17

72

75

69

70

73

81

93

67

67

66

65

68

74

74

10

10

11

11

11

16

146

146

144

144

144

128

117

100

11

100

269

281

90

112
0
9
0

96

296
121
15
57
0
5
8
5
7
26
0
8
16
8

105
5
77
0
0
11
0
1
47
0
0
20
0

281

277

89
5
50
2
0
14
1
6
28
3
0
11
2

94
6
85
2
0
22
1
6
40
5
0
15
3

Uppdragsgivare
AF
AF/FK
2
0
2
0
6
0
92
0
25
0

Arbetspraktik
Arbetsträning
Förstärkt arbetsträning
Feriearbete
AB-Anställda (Övriga
förvaltningar)
Beredskapsanställda
25
Klargöra arbetsförmåga
2
Sysselsättning
0
Basala krav
0
Verksamhetens för
0
funktionshinder - extern daglig
träning
Kontrollerad tid
0
Kompetenshöjande insatser
1
Resultat - Särskilt riktade insatser 2018
ALL IN
0
Utbildningskontrakt
0
Extratjänster i kommunen
6
Resultat - Övriga uppdrag
Arbete
8
Studier
0
Praktik
0

106

96
0
37
1
0
2
2
0
14
1
0
9
1

0
0
0
0
0
0

SOC
19
27
0
0
0

FRIV
0
0
0
0
0

IK/KAA
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1
25

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
4

1
0

0
0

0
0
0

25
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
3
0

0
0
0

0
0
0
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Flytt
Åter till uppdragsgivaren
Sjukdom
Försörjd av annan myndighet

1
0
12
0
0

0
0
0
0
0
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5 Ekonomi
5.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
I ekonomitabellerna 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 tabeller.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Prognosen har beräknats med hänsyn till införandet av heltid som norm och den
pågående Corona-pandemin, men dessa faktorer bidrar ändå till en viss osäkerhet
av höstens intäkter och kostnader. Förvaltningen räknar med att sökta statsbidrag
för merkostnader till följd av sjukdomen Covid-19 kommer att beviljas, och är
medräknade i prognosen.
Förvaltningen har fått ersättning för extra sjuklönekostnader under perioden
april-juli med 2 mkr.
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 31/8-20
47 343
-277 049
-200 655
-1 174
-19 814
-55 405
-229 706

Prognos 2020
70 708
-422 053
-302 346
-1 662
-29 813
-88 232
-351 345

Budget 2020
71 730
-423 075
-308 468
-1 662
-29 707
-83 238
-351 345

Avvikelse
-1 022
1 022
6 122
0
-106
-4 994
0

Intäkterna 2020 beräknas bli lägre än budget framför allt på grund av minskade
bidrag från arbetsförmedlingen då Corona-pandemin medfört färre
beredskapsanställda på AMI. Även hyresintäkterna är lägre än budgeterat då det
finns tomma lägenheter. Sökta bidrag för merkostnader på grund av Covid-19 är
medräknade i intäktsprognosen med 1,8 mkr.
Personalkostnaderna prognostiseras med ett överskott då det är färre
beredskapsanställda på AMI och det fortfarande finns vakanta tjänster för
sjuksköterskor.
Övriga kostnader består av köp av bemanningssjuksköterskor,
placeringskostnader, bilar, arbetskläder, inkontinensartiklar, sjukvårdsartiklar
med mera. Underskottet på övriga kostnader beror främst på köp av
bemanningssjuksköterskor, men även ökade kostnader för hygienartiklar på grund
och av Covid-19 och fler externa placeringen inom LSS bidrar till underskottet.
Nedanstående tabell visar nettobudget, utfall och avvikelse per verksamhet inom
nämndens verksamhetsområde.
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för
funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Utfall 31/8-20
-684
-63 299
-75 590

Prognos 2020
-1 471
-95 910
-114 059

Budget 2020
-5 293
-94 999
-112 977

Avvikelse
3 822
-911
-1 082

-54 729

-81 992

-78 504

-3 488

-31 466
-3 938
-229 706

-51 484
-6 429
-351 345

-52 643
-6 929
-351 345

1 159
500
0

Förvaltningsgemensamt
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Den förvaltningsgemensamma verksamheten utgörs av förvaltningsövergripande
verksamhet såsom nämndens kansli, social- och arbetsmarknadsnämnden,
intäkter för insatser, förebyggande rehabilitering med mera.
Förvaltningsgemensamt beräknas redovisa ett överskott med 3,8 mkr, vilket beror
på ofördelad budget samt sökta statsbidrag för merkostnader på grund av Covid19.
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. Området prognostiserar ett
underskott med 0,9 mkr som beror på ökade kostnader för inköp av
skyddsutrustning och hygienartiklar på grund av Covid-19. Förvaltningen har sökt
bidrag för dessa kostnader, och denna intäkt återfinns i prognosen för
förvaltningsgemensamt.
Den ansträngda situationen i sjuksköterskeorganisationen genererar ett
underskott, då brist på egen personal skapar behov att hyra in dyrare personal.
Även mindre hyresintäkter än budgeterat beräknas 2020 på grund av tomma
lägenheter. Detta underskott finansieras dock av motsvarande överskott genom
den omorganisation som nämnden beslutade om i april 2020. Då togs beslut att
minska vård- och omsorgsboende med 11 lägenheter, vilket genomfördes i augusti,
och medför en besparing med cirka 7 årsarbetare.
Hemtjänst
Hemtjänsten beräknar ett underskott med 1 mkr. Underskottet beror dels på
ökade kostnader på grund av Covid-19, som avser övertid och Covid-19
ambassadörer, men att området under 2020 succesivt infört heltid som norm är en
bidragande orsak till underskottet. Det är en utmaning för verksamheten att inte
överskrida tilldelad budgetram, när fler medarbetare väljer att arbeta heltid. Det är
stora variationer mellan enheternas avvikelse mot personalbudget då
dagverksamheterna varit stängda på grund av Covid-19 och Hemtjänst Öster
omorganiserats så att vårdboendet Sköllergården och hemtjänsten samarbetar
under en enhet, vilket genererar ett överskott mot budget.
Verksamheten för personer med funktionsnedsättning
Området prognostiserar 3,5 mkr i underskott, varv 2 mkr är underskott inom
personlig assistans. Underskottet inom personlig assistans beror framför allt på att
det finns brukare med större behov än vad deras SFB-beslut medger, men att
verksamheten gått in i heltid som norm bidrar också till underskottet. Brukare på
gruppboende som kräver extra mycket resurser och fler köp av externa
placeringar, är andra orsaker till områdets underskott.
Verksamheten köper tjänst av daglig verksamhet av Stiftelsen Activa. Då priserna
har höjts så räcker inte tilldelad budget för att betala denna verksamhet.
Förvaltningen föreslår därför en ombudgetering med 352 tkr från den ofördelade
budgetposten på förvaltningsgemensamt till denna verksamhet för att täcka
underskottet som uppstått av de höjda priserna.
Individ- och familjeomsorg
Inom individ- och familjeomsorgen finns fyra delområden; gemensamt,
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vuxengruppen, barn- och familjegruppen samt gruppen för ensamkommande
flyktingbarn som dock inte ingår i redovisningen. Kostnaden för ekonomiskt
bistånd beräknas 2020 överstiga budget med 2 mkr. Underskottet beror bland
annat på ökad arbetslöshet på grund av Covid-19 . Då både öppenvården och
externa placeringar prognostiserar överskott och det även räknas med överskott i
personalbudget på grund av en vakant tjänst på Stegen (tillfällig
budgetförstärkning 1 år) samt vakanser på grund av sjukdom, så räknar individoch familjeomsorgen med 1,2 mkr i överskott 2020.
Arbetsmarknad och integration,
Området består av arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.
Integrationsenheten ingår dock inte i redovisningen ovan. På grund av Coronapandemin har AMI färre beredskapsanställda än budgeterat, men även bidragen
från arbetsförmedlingen för dessa blir då mindre. Arbetsmarknadsenheten
beräknar ett överskott med 0,5 mkr, som främst beror på lägre personalkostnader
än budgeterat.
Nedanstående tabell visar nettokostnaden på placeringar, försörjningsstöd mm.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Utfall 31/8-20
-6 295
-9 958
-2 815
-6 080
-25 148

Prognos 2020
-9 114
-17 266
-5 095
-9 566
-41 041

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

Avvikelse
-719
896
1 006
-2 050
-867

Underskottet på försörjningsstöd med 2 mkr beror bland annat på att arbetslösa
och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.

5.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

Utfall 31/8-20
-193
-281
-474

Prognos 2020
-300
-1 312
-1 612

Budget 2020
-300
-1 312
-1 612

Avvikelse
0
0
0

Nämnden har ett investeringsutrymme på 1,6 mkr, som bedöms användas under
året.
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6 Åtgärder för budget i balans
I april togs ett politiskt beslut att minska vård- och omsorgsboende med elva
lägenheter, samt öka korttids- och växelvårdsplatser med fem platser. Beslutet är
grundat på statistik som följts sedan år 2018. Enligt verksamhetens
resursfördelningsmodell ger det en besparing på ca sju årsarbetare, vilket
motsvarar en helårseffekt med 4 mkr i minskade personalkostnader, varav 2 mkr
minskar personalkostnaderna redan år 2020.
Utifrån heltid som norm görs så effektiva och bra scheman som möjligt. Hänsyn tas
till dem vi är till för och till arbetsmiljö. Scheman och resurspass planeras för att så
långt som möjligt undvika turbyten. Bemanningen är också något som
kontinuerligt ses över.
Delårsrapporten visar en budget i balans med anledning av vidtagna åtgärder.
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7 Framtiden
Hemtjänst
En utmaning är de svårigheter som det förväntas bli att rekrytera den enorma
mängden personal som kommer att behövas till äldreomsorgen, och som har den
kunskap och kompetens som krävs för att arbeta med bland annat avancerad vård
i hemmet.
Utvecklingen går mot allt mer digitalisering och det blir en utmaning för mindre
kommuner att kunna följa med i den. Bland annat kommer en annan kategori
personal att behövas till de digitala systemen för att kunna administrera, sköta det
och utbilda annan personal i systemen.
En annan utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för brukarna så
att fokus ligger på individens behov.
För att kunna möta det ökade behovet av dagvård för demenssjuka personer,
framför allt yngre dementa, har en omorganisation gjorts, Befolkningsprognosen
visar att det blir allt fler äldre äldre och det är viktigt att arbeta med förebyggande
arbete och individens eget ansvar för sin hälsa och att hålla sig aktiv så länge som
möjligt. I enhetens omorganisation ingår också att kunna arbeta utifrån ett mer
tydliggjort fokus på förebyggande verksamhet och anhörigstöd.
Ett arbete för att utveckla demensvården i Hallsbergs kommun pågår. En
demensvårdsutvecklare har rekryterats och började sin tjänst den 2:a mars.
I flera enheter är det en utmaning att komma tillrätta med och utröna orsakerna
till den höga korttidsfrånvaron.
Vår största utmaning är att nå målet för budget i balans och vi fortsätter med det
effektiviseringsarbete som påbörjats.
VoBO
Kullängen
Kullängens tre arbetsledare kommer att from v. 32 ansvara för varsin enhet då
enheten Kullen har lagts ner. Varje arbetsledare kommer att kunna lägga fokus på
utvecklingsområden så som BPSD, genomförandeplaner, Senior Alert, aktiviteter
och daglig utevistelse.
Utvärdering av ledningsorganisationen kommer även den att påbörjas under
hösten. Det kommer att delas ut en medarbetarundersökning med efterföljande
utvärdering utifrån projektplanen.
Werners backe
Möjligheter




Vårdpersonal har ett gott hjärta och oerhört fint bemötande mot de boende,
anhöriga, kollegor.
Personcentrerade genomförandeplaner kommer förändra kvalitet och
meningsfullheten i insatserna.
Demensvårdsutvecklare kan ge kunskap kring demens och BPSD som
arbetsverktyg vilket kommer skapa trygghet och mindre vårdtyngd.

Utmaningar

Page 57 of 117

Sida

42(45)

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2020






Datum

Vårdpersonal på ena enheten behöver stöd i stärka sin arbetsgrupp.
Bättre social dokumentation
Tillräckligt med kunskap- och förståelse
Fortsatt situation kring Covid-19

Hälso - och sjukvård
HSL kommer att fortsätta jobba mot Nära vård och en bättre kvalitet för
personerna som vi är till för samt en effektivare, roligare arbetsplats att jobba på
för arbetsterapeuter, tekniker och sjuksköterskor. Vi ska vara en attraktiv
arbetsgivare man är stolt över att arbeta för. Vårt mål är att ha egna sjuksköterskor
som täcker det behov som finns i kommunen.
Regnbågen & Nytorgsgatan
Under vecka 36 och 37 skall Regnbågens korttidsboende flytta till lokaler på
Kullängen. Arbetsgruppen kommer att förändras i sin konstellation, då personal
från Kullängen och nuvarande Regnbågen kommer att bilda en ny arbetsgrupp. En
flytt kan ses som en nystart. Det är ett tillfälle för förbättringar, för att se över
verksamheten och att vi arbetar utifrån riktlinjer och rutiner samt utifrån
måluppfyllelse. Eftersom det börjar nya medarbetare i arbetsgruppen behöver vi
gå igenom arbetssätt och rutiner så att alla är "med på tåget".
För Nytorgsgatans vård- och omsorgsboende blir Regnbågens flytt också en
förändring. Nytorgsgatan kommer att få ett utökat samarbete med Werners Backe
vad gäller bemanning, särskilt under natten då det kommer att finnas en
överkapacitet av nattpersonal på Nytorgsgatan. Planeringen är att Nytorgsgatans
nattpersonal ersätter frånvaro nattetid på Werners Backe.
Övergripande för området
Utifrån projektplanerna finns stora möjligheter att i delaktighet skapa framtidens
äldreomsorg. Våra medarbetare är inte vana vid att arbeta systematiskt mot
ständiga förbättringar eller att testa nya arbetsmetoder. Det arbetet som har
utförts på Kullängen visar dock att det går att ändra en kultur samt vända
förtroende. Det krävs tydliga mål och tålamod av ledare och politiker för att
åstadkomma hållbara resultat och inte bara fina dokument.
Utmaningen ligger i att hålla i och hålla ut.
IFO
En av de stora utmaningarna för barn- och familjeenheten är att klara
personalförsörjningen. Långtidssjukskrivningar på enhetens vitala funktioner
utöver handläggare gör planeringen svår. Mycket tid går åt till att introducera nya
medarbetare som inte producerar fullt ut även om de är ambitiösa.
Introduktionsplanen som finns är till stor hjälp och strukturerar upp
introduktionen. Själva hantverket finns det inga genvägar i utan 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
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Socialstyrelsen gett ut under våren 2020. För detta, som i all implementering,
krävs ett ledningsstöd.
Öppenvården Familjeteamets strukturerade arbetssätt tilltalar de föräldrar som
hunnit prova, vilket vi hoppas bidrar till att göra god reklam för verksamheten.
Helst vill vi att föräldrar söker stöd och insatser hos Familjeteamet utan omväg via
anmälan. Under hösten kommer en medarbetare att gå utbildning i en metod i
impulskontroll och sociala färdigheter. Insatsen är tänkt framför allt för ungdomar,
men kan användas även till föräldrar. Familjeteamet ska också göra reklam för
verksamheten på AMI, förskolor och skolor. Flera medarbetare kommer under
hösten att gå utbildning i föräldrakursen Trygghetscirkeln som gör att den kan ges
på bred front. Samverkan mellan Familjeteamet och Öppenvården Stegen behöver
byggas upp ytterligare för att barn till dem som går på Stegen ska kunna fångas
upp och för att ungdomar ska kunna få stöd och behandling för sitt missbruk.
Den minskning av inflödet till barn- och familjeenheten som varit under senare
delen av våren befaras motsvaras av en ökning under hösten då människor inte
gått på gymnasiet eller vuxenutbildning, en del har blivit av med jobbet, andra
arbetat hemma och utsatta kvinnor och barn har varit isolerade.
Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård möter vi utmaningar som speglar
samhällets utmaningar. En ökad befolkningsmängd sedan 2016 har även föranlett
fler anmälningar och fler ärenden inom barn- och familjeenheten. Vi har sett en
ökning av familjevåld och våld mot barn. Regeringen har tillsatt medel i form av
statsbidrag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården och det har gjort
att IFO har kunnat stärka bemanningen inom enheten sedan år 2016.
Statsbidragen betalas ut till kommunerna till och med 2020. Det är en utmaning för
IFO att ha kvar de tjänster som har tillsatts med stöd av statsbidragen. Det krävs en
plan inom IFO, hela förvaltningen och i den politiska organisationen för att
bibehålla den bemanning som krävs för att kunna göra ett gott socialt arbete med
barn och familjer i Hallsbergs kommun 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 och som 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 den svenska arbetsmarknaden. Ofta har även dessa familjer en låg eller
ingen ersättning från andra myndigheter. Flertalet är långtidssjukskrivna
nyanlända och saknar därför rätten till sjukersättning från Försäkringskassan.
Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att dessa personer
sannolikt inte kommer att erhålla ett arbete på den svenska arbetsmarknaden i
närtid och i vissa fall inte innan pensionsåldern. 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 bidragit till att fler kommuninvånare har hamnat i
arbetslöshet och kommunens utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat.
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Socialsekreterarna har under våren inte kunnat få ut personer i arbetsträning då
AMI på grund av Covid-19 inte har kunnat ta emot deltagare. Detta beror både på
att legoarbeten inte har kommit in och att få externa arbetsplatser har tagit emot
deltagare för arbetsträning.
Öppenvården Stegen står inför utmaningen att nå ut till fler personer som befinner
sig i ett risk- och missbruk av alkohol och narkotika i ett tidigare skede, detta för
att tidigt kunna erbjuda stöd och hjälp. Utmaningen för missbrukshandläggaren är
att hitta alternativa behandlingsformer i kommunen som kan tillgodose
vårdbehovet för den enskilde.
Ytterligare en utmaning som biståndshandläggarna och socialsekreterarna
ständigt står inför är svårigheten att rekrytera familjehem, kontaktfamiljer,
kontaktpersoner och ledsagare. Få personer i vårt samhälle vill åta sig uppdrag.
VFF
Ungdomar med beslut om korttidstillsyn har minskat. Personalresurser har istället
flyttats till daglig verksamhet. Vi tror att en samlokalisering av daglig verksamhet
och korttidstillsyn möjliggör ett bättre nyttjande av resurser och kompetenser.
Framtiden ser oviss ut med tanke på utvecklingen av Covid -19, kommande
effektiviseringskrav, en ovisshet kring åldrande och allt sjukare brukare och nya
brukare med behov som vi tidigare inte mött. Det finns en oro för hur vi ska kunna
klara att arbeta på ett kvalitativt sätt och för att brukarna ska få det som de enligt
lag är berättigade. Oro finns också för hur vi ska kunna behålla personal under
dessa förutsättningar.
Besluten om daglig verksamhet ökar och vi kommer inte kunna verkställa alla
beslut. De externa dagliga verksamheterna Aniara kultur och Aniara maskin- och
fastighet kan inte heller ta emot fler deltagare.
Merparten av de som får beslut om daglig verksamhet är personer med
neuropsykiatriska diagnoser. Flera kommer från tidigare insatser via Finsam men
blir efter dessa insatser hänvisade att söka daglig verksamhet. Personerna klarar
fysiskt av arbetena väl men behöver exempelvis mer stöttning och påminnelser. Vi
skulle behöva utöka våra verksamheter med ytterligare en mer arbetsinriktad
daglig verksamhet.
AMI
Covid-19 har ställt arbetsmarknads- och integrationsenheten inför utmaningar
första halvåret 2020 och framtiden är oviss. Det är exempelvis svårt att rekrytera
externa arbetsgivare som tar emot deltagare/praktikanter eller som anställer.
En annan utmaning är att få ut deltagare på den reguljära arbetsmarknaden som
inte påvisat en bra progression i det svenska språket och därmed blivit avslutade
från SFI och Arbetsförmedlingen samt de deltagare som saknar egna personliga
förutsättningar att klara ett arbete. På grund av Covid-19 löper även dessa
deltagare större risk att hamna ännu längre ifrån arbetsmarknaden, detta då
konkurrensen för arbete blir betydligt större.
Covid-19 har även påverkat antalet beredskapsanställningar från AF som är
mycket färre än prognosen under första halvåret -20 vilket innebär mindre
intäkter.
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Förlängning av beslut gällande habiliteringsersättning med
anledning av Covid-19
Ärendebeskrivning

I april fattade social- och arbetsmarknadsnämnden beslut om att habiliteringsersättning betalas ut i
de fall deltagare tillhör riskgrupp, har symptom på/eller insjuknat i Covid-19. Detta gäller även då
daglig verksamhet måste stängas på grund av restriktioner relaterade till Covid-19, eller av att
personal behöver allokeras till grupp- och servicebostäder för att täcka upp vid
sjukfrånvaro.
Beslutet gällde till 31 maj 2020, med eventuell förlängning.

Förslag till beslut

Att förlänga beslutet som fattades i april 2020 gällande habiliteringsersättningen till följd av rådande
situation p.g.a. Covid-19.
Beslutet gäller till 31 oktober 2020.

Ärendet

Habiliteringsersättningen som betalas ut till personer inom daglig verksamhet är helt beroende av att
personerna deltar i verksamheten.
Situationen med Covid-19 har lyft frågan om vad som händer om deltagare stannar hemma enligt
rekommendation av Folkhälsomyndigheten eller för att personal behöver allokeras till grupp- och
servicebostäder för att täcka upp vid sjukfrånvaro. Inkomsten från habiliteringsersättningen har stor
betydelse för deltagarnas ekonomi och ett inkomstbortfall från ett par missade arbetsdagar eller
veckor får snabbt kännbara effekter.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef

Områdeschef

Page 62 of 117

Tjänsteskrivelse

Sida 2 av 2

Dnr:20/SAN/113

Bilagor
Folkhälsomyndighetens rekommendation.

”Stanna hemma när du är sjuk
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa
andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner
dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i
hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit
frisk innan du går till jobb eller skola.”
Riskgrupper enligt Folkhälsomyndigheten.
Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med
andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika
folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig
hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med
få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära
nära kontakt med andra människor.
Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan
också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa
riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för
allvarlig covid-19.
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Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden juni-augusti 2020
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande
ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Den största målgruppen som uppbär försörjningsstöd är idag arbetslösa och saknar andra
inkomstkällor. Exempelvis kan det vara en person med språksvårigheter eller personer med andra
fysiska och psykiska svårigheter. Dessa personer har svårt få arbete på den reguljära
arbetsmarknaden. Socialsekreterarna arbetar kontinuerligt med att få ut dessa personer i
språkpraktik genom AMI för att förbättra deras kunskaper i det svenska språket och öka
möjligheterna till arbete och egenförsörjning. Vidare för socialsekreterare en ständig dialog mellan
vården, socialtjänst och arbetsmarknadsenhet för att i största möjliga mån anpassa
arbetsuppgifterna för den enskilde.
Individ- och familjeomsorgen har märkt en skillnad och försämring under 2019 och större delen av
2020 utifrån att Arbetsförmedlingen inte längre arbetar lika aktivt med personer i arbetslöshet. Vår
uppfattning är att det tar lång tid för arbetslösa personer att få tid med sin handläggare på
Arbetsförmedlingen, vilket medför större ansvar för socialsekreterarna att göra upp en planering
med den enskilde för att den ska ha rätt till försörjningsstöd. En annan uppfattning är att arbetslösa
personer inte får det stöd från Arbetsförmedlingen som de behöver för att kunna söka arbete på
egen hand. Detta medför ett större ansvar på socialsekreterare som måste informera och stötta den
enskilde i sin jobbsökaraktivitet.
En annan orsak som har försvårat möjligheterna för socialsekreterarna att få ut personer i
arbetsmarknaden under våren 2020 har varit den pandemi covid-19 som verkat under större delen
av året. Flera av socialtjänstens samverkanspartners avseende praktikverksamhet har utifrån
rådande omständigheter haft intagningsstopp på deltagare, vissa av dessa verksamheter har nu
nyligen åter öppna för att ta emot deltagare och arbete fortsätter kring detta. Under våren har SFI
haft hemstudier. Detta kan ha medfört en fördröjning av kunskaper inom det svenska språket och
därmed kan personer med språksvårigheter fördröjt sina möjligheter att komma ut på svenska
arbetsmarknaden.
En annan målgrupp som idag uppbär ekonomiskt bistånd är personer som är långtidssjukskrivna.
Flertalet av dessa är sjukskrivna för psykisk problematik och saknar andra inkomster. Anledningen till
att de saknar sjukpenning är för att många aldrig har arbetat och skapat sig en så kallad SGI
(sjukpenningsgrundande inkomst) och har därmed inte rätt till sådan ersättning. Många av de
sjukskrivna har även fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning. Socialsekreterarna
arbetar med att samordna insatser tillsammans med sjukvården och arbetsmarknadsenheten för att
möjliggöra för dessa personer att komma ut i arbete eller arbetsprövning för att kunna erhålla annan
ersättning om de har rätt till det.
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Ytterligare en målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd är familjer som har någon form av
ersättning, antingen etableringsersättning eller föräldrapenning. Dessa familjer består vanligtvis av
flera barn vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja en familj. Socialsekreterarna
arbetar för att förbereda dessa personer att vara självförsörjande när inkomsterna i form av
etablering och föräldrapenning upphör. I varje ärende där det förekommer barn beaktas barnens
situation och föräldrarnas ekonomiska förutsättningar att tillgodose barnens behov av mat, kläder
och så vidare.
Det finns även människor som av olika sociala skäl uppbär ekonomiskt bistånd. De kan exempelvis
vara utsatta för våld av närstående eller stå långt ifrån arbetsmarknaden och inte ha rätt till annan
ersättning, exempelvis högfungerande personer inom LSS-kretsen.
Personer som genomgår vård och behandling för exempelvis missbruk uppbär också ekonomiskt
bistånd i vissa fall. Socialsekreterarna bedömer att den närmsta vägen till egen försörjning är att
fullfölja behandlingen för sitt missbruk. De arbetar även med att det ska finnas en tydlig planering för
personen där denne på sikt ska komma ut i praktik/arbete genom kommunens arbetsmarknadsenhet
för att närma sig målet självförsörjning.
Beslutsorsaker ekonomiskt bistånd under perioden juni 2020 till augusti 2020
Under perioden 200601-200831 har följande beslutsorsaker föranlett ekonomiskt bistånd:
Arbetslös utan ersättning

244 beslut (104 personer)

Arbetslös otillräcklig inkomst

74 beslut (41 personer)

Arbetshinder sociala skäl

25 beslut (13 personer)

Arbetar deltid otillräcklig inkomst

11 beslut (7 personer)

Etablering otillräcklig inkomst

9 beslut (3 personer)

Etablering väntar på inkomst

0 beslut (0 personer)

Föräldrapenning otillräcklig inkomst

8 beslut (5 personer)

Föräldrapenning väntar på inkomst

8 beslut (5 personer)

Sjukskriven utan inkomst

94 beslut (39 personer)

Sjukskriven otillräcklig inkomst

2 beslut (2 personer)

Vård och behandling

19 beslut (8 personer)

Aktivitetsersättning/sjukersättning

3 beslut (2 personer)

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Maria Johansson Engdahl

Sandra Leontiou

Områdeschef

Enhetschef
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Brottsofferjouren Örebro län – verksamhetsbidrag för 2020
Ärendebeskrivning

Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag för 2020 beräknat på
4 kronor per invånare, totalt äskat verksamhetsbidrag avseende 2020 är 63 728 kronor
(folkmängd enligt SCB: 15 932, 2019).

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun föreslås besluta att bevilja
Brottsofferjouren Örebro län verksamhetsbidrag avseende 2020 om totalt 31 864 kronor vilket
baseras på ett bidrag med 2 kronor per invånare (folkmängd 15 932 personer, 2019).

Ärendet

I Socialtjänstlagen anges att till social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter hör att verka för att
en som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. (5 kap. 11 § SoL)
Brottsofferjouren Örebro län bedriver sin verksamhet med stödpersoner till brottsutsatta och
vittnesstöd vid Örebro Tingsrätt på ideell basis. Brottsofferjouren har sedan 2018 anställda personer
som arbetar i verksamheten. Denna personal rekryterar, utbildar och fortbildar lämpliga ideella
stödpersoner. Ansökan avser driftskostnader för hyra, telefonkostnader, löner, kansli m.m.
Brottsofferjouren ansöker om ett anslag på 4 kronor per invånare för 2020.
För 2019 ansökte och beviljades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag om 2 kr per invånare - totalt
31 908 kr (baserat på invånarantal i Hallsberg 2018 vilket uppgick till 15 954 personer).
En diskussion har förts på förvaltningen om jämställda bidrag till föreningar som ansöker om
föreningsbidrag hos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun. Utifrån den
diskussionen föreslås att Brottsofferjouren Örebro län beviljas verksamhetsbidrag med en lägre
summa än den ansökta, det vill säga 2 kronor per invånare för 2020. Detta innebär Social- och
arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun föreslås att bevilja Brottsofferjouren Örebro län
verksamhetsbidrag avseende 2020 om totalt 31 864 kronor vilket baseras på ett bidrag med 2 kronor
per invånare (baserat på folkmängd 15 932 personer, 2019).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Maria Johansson Engdahl
Områdeschef Individ- och familjeomsorg

Bilagor
Ansökan om anslag för 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020-2023

Version 1.3

Page 68 of 117

Tjänsteskrivelse

Datum: 2020-09-10

Resultatrapport 2019
Balansrapport 2019
Budget 2020
Statistik över antal brottsoffer i Hallsbergs kommun under 2019

Version 1.3

Page 69 of 117

Sida 2 av 2

Dnr:

Brottsofferjouren Örebro län
Centralplan 7, 691 32 Karlskoga
010-4891030, 070-6627272
0200-212019 Telefoncentral
E-post: info@orebrolan.boj.se
Bankkonto 8452-5 923 865 046 -0
Bg 540-1195
Matz Ericson, ordförande
070-350 0586
matz.eriksson@karlskoga.se
Mats Einestam, ekonomiansvarig
matseinestam@yahoo.se
076-551 4564

2020-08-19

Hallsbergs kommun
Kommunstyrelsen
694 80 Hallsberg

Ansökan om anslag för 2020
Från 1 januari 2018 gick, Brottsofferjouren i Sydnärke, i Bergslagen och i ÖrebroLekeberg samman till Brottsofferjouren Örebro län. Detta stärker vår verksamhet och
tillgängligheten blir större för brottsutsatta och vittnen som behöver hjälp och stöd.
Det kan gälla både besök och kontakt via mail, sociala medier eller telefon.
Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för brottsutsattas rättigheter att kunna
få det stöd som behövs för att gå vidare. Grunden i vårt arbete är FN:s konvention om
mänskliga rättigheter där alla människors lika värde och rättigheter slås fast.
Alla kan bli utsatta för ett brott och när det händer kan vanliga känslor hos den utsatta vara
rädsla, chock, ångest och att man blivit kränkt. Parallellt med detta ska man kanske genomgå
en rättsprocess, med alla de frågor det innebär. För att klara detta kan man behöva stöd och
hjälp och därför finns Brottsofferjouren.
Brottsofferjourens tanke är att de som utsatts för brott ska erbjudas likvärdigt stöd när det
gäller att hantera rättsprocessens alla delar och även försäkrings- och skadeståndsfrågor.
Men också att hantera psykiska, fysiska och existentiella konsekvenser av brottet.
Brottsofferjouren erbjuder medmänskligt stöd genom information och praktisk
vägledning till kommuninvånare som blivit utsatta för, eller bevittnat brott och även till
anhöriga. Med anhöriga menas, anhörig till brottsoffret, eller till en person som begått
brott. Brottsofferjouren erbjuder stöd till kvinnor och män oavsett brottrubricering,
ålder och etnicitet. De barn som blivit utsatta för, eller bevittnat brott, kan också få
hjälp, genom att stöd och information erbjuds barnet och dess vårdnadshavare.
Det är polisen som i huvudsak förmedlar kontakt med brottsutsatta, men allt fler hör själva av
sig. Det kan även vara de som av någon anledning inte har gjort polisanmälan, som kontaktar
oss. Brottsofferjourens insatser är ett komplement och alternativ till myndigheternas stöd.
Genom samverkan med andra organisationer och myndigheter kan stödet till
brottsutsatta utvecklas och förbättras. Vi har som målsättning att också ha kontakt och
samarbete med kommunens brottsförebyggande verksamhet.
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Brottsofferjouren har också ansvar för vittnesstödet vid Örebro Tingsrätt. Vittnesstöd
tjänstgör ideellt på Tingsrätten med information och stöd till framför allt vittnen och
målsägande. Brottsofferjouren sköter rekrytering och utbildning av vittnesstöden.
Man kan också ta kontakt med Brottsofferjouren innan förhandling om man exempelvis vill
komma och se hur det går till på Tingsrätten och även få svar på funderingar man har.
Vittnesstödet sker på uppdrag av Brottsoffermyndigheten.
Brottsofferjourens värdegrund innehåller fyra ledord. Empati, engagemang, trovärdighet
och ansvarskännande. Dessa beskriver förhållningssättet både inom organisationen och i
kontakt med stödsökande.
För att kunna bedriva verksamhet med kvalitet, tillgänglighet och kompetens krävs
kontinuitet genom anställd personal, som rekryterar, utbildar och fortbildar lämpliga
ideella stödpersoner. Stödpersonerna behöver handledning och fortbildning för att i sin
tur kunna ge stöd och hjälp på bästa sätt. Målet är att stödpersoner ska finnas i alla
länets kommuner.
Anslag från samtliga länets kommuner är nödvändiga för att Brottsofferjourens arbete
ska kunna utföras på rättssäkert, professionellt och likvärdigt sätt. Viktigt är fleråriga
anslag, eller löpande anslag med uppsägningstid, men temporärt är även ettårigt anslag
möjligt. En långsiktigt bra lösning kan vara att teckna samverkansavtal, eller så kallade
IOP-avtal med kommunerna.
Ett rimligt lägsta anslag på länsövergripande kommunal nivå är 4.00 kr per
invånare/år, varför vi ansöker om det.
För Brottsofferjouren Örebro län
Matz Ericson, ordförande
Mats Einestam, ekonomiansvarig
.
Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse för 2019 samt Budget 2020
bifogas
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Inledning
Brottsofferjouren Örebro län är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vars
ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare,
lämna stöd och hjälp till brottsoffer, vittnen och målsägande och deras anhöriga samt
anhöriga till gärningspersoner och att bistå vid domstolsförhandlingar. Vi har under
verksamhetsåret 2019 bestått av en ideellt arbetande styrelse, 2,5 samordnare samt
utbildade ideella stödpersoner och vittnesstöd. Den 31 december 2019 hade jouren 199
medlemmar.
Brottsofferjouren är ett komplement och alternativ till samhällets brottsofferstödjande
insatser.
Brottsofferstödet består i huvudsak av två delar; stödpersonsarbete som samordnas från
våra kontor i Karlskoga och i Örebro och vittnesstödsverksamhet vid Örebro tingsrätt.
Därutöver arbetar jouren med utbildning, andra brottsofferstödjande insatser och med viss
brottsförebyggande. All hjälp och rådgivning är kostnadsfri och våra vittnesstödjare och
stödpersoner har avlagt tystnadslöfte. Arbetet sker i nära samarbete med polisens BOPSgrupp och Örebro tingsrätt.
Stödinsatserna ska ske skyndsamt genom ideellt arbetande stödpersoner och
vittnesstödjare. Anställd personal samordnar och administrerar verksamheten samt
handleder stödpersoner och vittnesstödjare. Styrelsen leder verksamheten och ger uppdrag
till anställd personal.

Medlemskap
Jouren är medlem i Brottsofferjouren Sverige och uppfyller samtliga minimikrav för
brottsofferjourer enligt 2013 års riksstämma i Sollentuna.

Vår vision
Brottsofferjourens vision för samhällets brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott ska
få ett likvärdigt stöd när det gäller att hantera:
• Rättsprocessens alla delar, inklusive polisutredning, skydds och
skadeståndsfrågor samt försäkringsfrågor
• Psykiska, fysiska, sociala och existentiella konsekvenser av brottet
Stödinsatserna ska erbjudas skyndsamt och pågå tills den brottsutsatta
personens behov är tillgodosett.
Med brottsutsatt menas en person som upplever sig eller närstående utsatt för brott,
oavsett om polisanmälan gjorts eller inte. I visionen ingår också rätten till stöd, information
och vid behov skydd till människor som bevittnar brott, från inledningen av rättsprocessen
till uppföljningen efter.
4
Page 75 of 117

Vittnen ska känna full trygghet att lämna sin berättelse. Brottsofferjouren vägleds utöver
stadgarna med minimikrav av denna värdegrund som beskriver organisationens
utgångspunkter och det grundläggande förhållningssätt varje person som är aktiv inom
Brottsofferjouren har i arbetet gentemot brottsutsatta, vittnen och anhöriga
(hjälpsökanden) och varandra i organisationen.

Snabbfakta
Under 2019 har Brottsofferjouren Örebro län hanterat:
884
1546
1846
749
790
743
712
214
2,5
53
14
1

hjälpsökande1 varav
kontakter har tagits med hjälpsökande
åtgärder har gjorts för de hjälpsökande
timmar direkt brottsofferstöd
timmar i tingsrätten där
vittnen,
anhöriga och vänner
målsäganden har fått stöd
anställda
ideella stödpersoner och vittnesstödjare
ideella personer bestående av styrelse, revisorer samt valberedare
VFU student

Utöver ovanstående har Brottsofferjouren Örebro län arbetat enskilt och i samverkan med
flera olika aktörer för att förbättra tillvaron för de som på något sätt varit drabbade av brott.

1

Hjälpsökande = Brottsoffer, vittne, anhörig eller annan som på något vis sökt Brottsofferjourens hjälp
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Organisation
Årsmötet
Årsmötet hölls 4 mars 2019 i Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 i Örebro. Inbjuden gäst var
trubadur Peter Edgren som underhöll oss med ett musikquiz. Efter quiz och underhållningen
bjöds det på kaffe och smörgåstårta

Vittnesstöd

Styrelse

Stödpersoner

Anställda

Styrelsen
Vid årsmötet företogs val av styrelse och andra funktionärer inom föreningen.
Styrelsens sammansättning har under 2019 varit följande:
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Protokollssekreterare
Övriga ledamöter

Marie-Louise Lindberg
Gunilla Stenlund
Mats Einestam
Adjungerad Ingela Eriksson
Ulla Karlander Karlsson, Gunilla Lundberg, Elisabet Ekestubbe, Lisa
Henningsson, Sigrid Hammarbäck och Johanna Haaraoja

Arbetsutskott (AU)
Ordförande Marie-Louise Lindberg, vice ordförande Gunilla Stenlund och ekonomisk
ansvarig Mats Einestam

Revisor
Kenneth Andersson

6
Page 77 of 117

Revisorsersättare
Christian Liljenhed

Inköpt administrativ tjänst
Brottsofferjouren Örebro län har f o m den 1 oktober köpt in en administrativ genom Johanna
Josefsson redovisningsbyrå. Den inköpta tjänsten innefattar lönehantering och bokföring och avlönas
per arbetad timma.

Valberedning
Conny Boman, Mullhyttan, till Valberedningens ordförande, Kerstin Lundkvist Eriksson,
Kumla och Matz Ericson, Karlskoga
Styrelsen har under året haft 7 sammanträden. De viktigaste frågor som styrelsen tog
ställning till under året har varit kommunerna i Örebro läns mycket olika bidragsstorlek.
Styrelsen har arbetat mycket aktivt under året för att söka möjlighet till avtal med de
kommuner i vårt upptagningsområde som ännu inte har något avtal med. Styrelsen har
under året arbetat fram två nya kommunavtal, ett med Lindesbergs kommun och ett med
Lekebergs kommun. Detta innebär att vi nu har avtal, på två eller flera år, i över hälften av
våra kommuner i Örebro län.
Kommuner vi har avtal i:
• Hällefors
• Karlskoga
• Lekeberg
• Lindesberg
• Ljusnarsberg
• Nora
• Örebro

Anställda
De anställdas grundläggande arbete har gått ut på att rekrytera, utbilda och handleda ideellt
arbetande stödpersoner och vittnesstöd. Under 2019 har drygt 50 personer gjort ideella
arbetsinsatser i vår verksamhet, som stödperson, vittnesstöd, eller som styrelseledamot.
Ingela Eriksson har arbetat som verksamhetssamordnare 100 procent och Helena Bandh har
arbetat som brottsoffersamordnare på 87,5 procent. Den 31 maj avslutade Johanna
Josefsson sin vittnesstödssamordnaretjänst och den 6 maj anställdes Tilda Blick till tjänsten
som vittnesstödssamordnare på 50 %.

Stödperson
24 stödpersoner från 7 olika kommuner i länet har under året arbetat ideellt med
huvudsaklig arbetsuppgift att ge stöd, hjälp och vägledning till brottsdrabbade, vittnen och
anhöriga. Brottsofferjourens stödpersoner ger ett medmänskligt samtalsstöd i form av
telefonsamtal eller besök hos Brottsofferjouren. Ärendena förmedlas antingen från polisen,
samverkanspartners eller genom att hjälpsökande själv tar kontakt. Stödpersonen kan även
ge praktisk information, hjälp med blanketter/formulär och vägledning gällande exempelvis
7
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ersättningsfrågor och rättsprocess. Stödpersonen finns också med som stöd vid ex
rättegång, polisförhör mm då hjälpsökande har behov av detta.

Vittnesstödjare
24 personer har tjänstgjort ideellt vid Örebro tingsrätt som vittnesstöd. Vittnesstödjare finns
på plats i den allmänna delen av tingsrätten där de ger information och stöd till vittnen,
målsägande och anhöriga före, under och efter rättegång. Vittnesstödsverksamheten sker
på uppdrag av regeringen. Det ska finnas vittnesstöd på plats vid alla brottmålsförhandlingar
vid samtliga tings- och hovrätter i Sverige.

Verksamhetsförlagd utbildning (VF)
Under höstterminen och in i halva januari 2020 var Linnéa Andersson sin
verksamhetsförlagda utbildning hos oss på Brottsofferjouren Örebro län. Linnéa deltog först
i det organisatoriska och administrativa arbetet för att sedan lära sig mer om
vittnesstödsuppdraget och vara med på tingsrätten. Hon gick grundutbildningen under
hösteten och lärde sig mer om uppdraget som stödperson och vittnesstöd och mot slutet av
praktiken arbetade hon som både vittnesstödjare och brottsofferstödjare.

Verksamhet
Tillgänglighet
Brottsofferjouren Örebro län har verksamhetslokaler i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg och
Örebro, i Karlskoga och Örebro är kontoren bemannade.
Anställd personal har i huvudsak funnits tillgängliga i våra verksamhetslokaler i Örebro och
Karlskoga måndag-fredag med tillgänglighet på telefonen mellan kl. 09.00 – 15.00. Tider då
personal inte varit tillgänglig för telefonsamtal, har telefonen varit vidarekopplad till
Brottsofferjourernas telefoncentral. Hjälpsökande, samverkanspartner och övriga som sökt
jouren har då till telefoncentralen kunnat lämna kontaktuppgifter samt vad ärendet gäller
för att sedan bli kontaktad av en stödperson eller anställd.
Under år 2019 har även stöd kunnat ges på 20 olika språk förmedlat via språkvolontärer på
andra jourer.
De fyra lokalerna har också använts av våra ideella medarbetare som kommit in för att ringa
på ärenden och/eller tagit emot personer för stödsamtal. Stödpersonsträffar, intervjuer och
studiebesök har också hållits i lokalerna.
I samband med grundutbildning, fortbildning har vi använt vår lokal i Örebro samt varit i
Föreningarnas hus och i Studieförbundet vuxenskolans lokaler. I samband med
Grundutbildningarna i mars och oktober har lokal i Rättscentrum och tingsrätten också
använts.
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Sociala medier
Brottsofferjouren har en öppen Facebooksida och en Instagramsida som båda heter
”Brottsofferjouren i Örebro län”. Där läggs bland annat information om jourens verksamhet
upp och om till exempel utbildningar/föreläsningar som jourens personal och/eller
volontärer deltagit i. Facebooksidan används även för att rekrytera nya stödpersoner,
vittnesstöd och styrelseledamöter. Gilla och följ oss gärna på Facebook!
https://www.facebook.com/brottsofferjourenorebrolan/ och på Instagram.
Brottsofferjouren Örebro län har haft en hemsida med kontaktuppgifter och information om
vår verksamhet och information om vad som händer i en rättsprocess www.orebro.boj.se

Handledning
Under året har personalen fått handledning både enskilt och i grupp av terapeut Gunilla
Stenlund. De enskilda handledningstillfällena har genomförts på de anställdas egna initiativ
och grupphandledningen har skett vid sju tillfällen under året.
Samordnarna har kontinuerligt haft handledning med stödpersonerna och vittnesstödjarna
både i grupp och enskilt, handledning av stödjare utgör en betydande del av samordnarnas
arbetsinsats.

Arbetsdag
I maj hade personalen, tillsammans med ordförande Marie-Louise Lindberg och vise
ordförande Gunilla Stenlund, en arbetsdag med fokus på samverkan och arbetsrutiner som
var förlagd på Katrinelund konferensanläggning.

Arbetsplatsmöten (APT)
Personalen har tillsammans med ordförande haft 6 arbetsplatsmöten, APT. Där har
personalen haft möjlighet att dryfta frågor gällande verksamhetens arbetsmiljö, personalens
trivsel och rutiner mm med styrelsens ordförande.

Grundutbildning
Det arrangerades två grundutbildningar under året, en i mars och en i oktober.
Grundutbildningen i mars var förlagd till Föreningarnas hus, tingsrätten och våra lokaler i
Örebro. Inför grundutbildningen i oktober inledde vi ett samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och fick på så sätt tillgång till deras lokaler under utbildningen men vi var även
på tingsrätten och i vår lokal i Örebro även vid denna utbildning. På vårterminens utbildning
för stödpersoner och vittnesstöd utbildades 12 personer varav 6 vittnesstöd och 6
stödpersoner. På höstterminen la vi fokus vid att få in fler personer som kunde verka som
vittnesstöd då behovet var störst där och utbildade sammanlagt 9 personer varav en av dem
blev stödperson och 8 vittnesstöd.
De två grundutbildningarna har haft följande innehåll:
•
•

Information om Brottsofferjouren, brottsoffer och vittnen, stöd på eget språk.
Att vara stödperson och vittnesstödjare.
9
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•
•
•
•
•
•
•

Att vara brottsutsatt, vittne eller anhörig
Brottsofferjourens värdegrund
Polisanmälan och förundersökning
Domstol, åklagare, målsägandebiträde och advokatens roller
Ekonomisk ersättning
Socialtjänsten, unga brottsoffer och vittnen
Samtal med brottsutsatta

Utbildningen har bestått av föreläsningar av yrkesverksamma specialister och praktiska
övningar. Alla deltagare kontrolleras mot Polisens belastningsregister och avlägger skriftligt
tystnadslöfte.

Vidareutbildning
Stödpersoner, vittnesstödjare, anställda och styrelse har också blivit erbjudna en
vidareutbildning genom en föreläsningsdag, i slutet av april, med Caroline Engvall där fokus
var att få en ökad kunskap om barn och ungas utsatthet för sexualbrott på nätet.

Trivselkvällar
Ett par trivselträffar har ordnats, en sommarträff och en vinterträff. Sommarträffen hölls på
Solliden utanför Örebro där stödpersoner, vittnesstöd, anställda och styrelse bjöds på mat
och samkväm. 38 personer deltog under kvällen. Vinterträffen förlades på Naturens Hus i
Örebro där alla ideella och anställda bjöds på ett mycket uppskattat julbord.

Stöd och hjälp
Brottsofferstödsverksamheten
Stödverksamheten utgörs av stödsamtal, via telefon eller besök på Brottsofferjouren,
information om rättsprocessen och den hjälpsökandes rättigheter, vägledning och praktisk
assistans i skadestånds- och ersättningsfrågor. Samt information och stöd inför och i
samband med rättegång.
Många stödpersoner har avslutat sina uppdrag under året till stor del på grund av den
omorganisation som genomfördes under föregående år. Detta har gjort att vi fått ett stort
tapp och många av de stödpersoner som är kvar har gjort en större insats på sitt uppdrag än
vad som inledningsvis förväntats av dem. En av utmaningarna under nästkommande år blir
att värva fler stödpersoner som kan stanna minst ett år i verksamheten.

Stödpersonsträffar
Stödpersonerna har varit samlade till 8 stödpersonsträffar under året. På dessa träffar ger
samordnaren stödpersonerna ny information som har kommit gällande vår målgrupp,
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stödpersonerna får tillfälle till grupphandledning och vid ett par tillfällen har externa
samverkansparter varit inbjudna för att ge information som är av vikt att stödpersonerna vet
för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Externa partners som varit inbjudna är
terapeut Gunilla Stenlund som pratat om det goda samtalets betydelse och samtalsmetodik
och EKSAM som informerat om deras uppdrag i att ge ekonomisk guidning till människor i
Örebro kommun och har som mål att minska och förebygga den ekonomiska utsattheten i
kommunen.

Hjälpsökande
Under 2019 har 884 brottsoffer och anhöriga varit i kontakt med Brottsofferjouren Örebro
län och erbjudits stöd, hjälp och vägledning genom ideellt aktiva stödpersoner och anställd
personal.
71 procent av de 884
statistikförda ärendena
förmedlades till oss från polisens
BOPS-grupp, via snigelposten, till
vårt kontor i Örebro. 27 procent
av de hjälpsökande tog själva
kontakt med oss genom att de
sedan tidigare känt till oss och 2
procent fick hjälp av ex kuratorer
att ta första kontakten med oss.
De som tog kontakt på egen hand
har sökt oss via telefon, mail eller
besök. Några har blivit
uppmanade av polisen eller
personal vid tingsrätten att ta kontakt med oss för råd och stöd. Totalt har vi lagt ner 749
timmar på direkt stödarbete till hjälpsökande.
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Av de 884 personer som har sökt hjälp, stöd eller vägledning på Brottsofferjouren Örebro län
har ca två tredjedelar varit kvinnor och ca en tredjedel män. Detta är en uppdelning mellan
könen som procentuellt sett likadan ut under många år.

Vanligast förekommande
brott bland de som sökt
stöd och hjälp har varit
misshandel. Därefter
följer olaga hot,
ofredande, ekonomiska
brott, våldtäkt, stöld,
rån, och övriga
sexualbrott.
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Av de särskilda omständigheter som funnits att ange i statistiken så är brott i nära relation
den mest utmärkande. Vi har hjälpt 127 kvinnor och 32 män som varit utsatta för våld i nära
relation.

Vittnesstödsverksamheten
Brottsofferjouren Örebro län ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Örebro tingsrätt,
vars domsaga sträcker sig över jourens 12 kommuner. Anställd samordnare har organiserat
den dagliga bemanningen på tingsrätten och handlett de aktiva vittnesstöden.
Flera personer, framför allt vakter vid Örebro tingsrätt har tillsammans ansvarat för att
förmedla underlag på kommande brottmålsförhandlingar. Underlaget har legat till grund för
planeringen av tjänstgöring på tingsrätten. Vittnesstöd har i huvudsak funnits på plats på
vardagar, för- och eftermiddag med undantag för klämdagar och semesterperioden under
sommaren. I samband med kallelsen som skickats från tingsrätten till målsägande och
vittnen har ett blad med kontaktuppgifter till Brottsofferjouren Örebro län medföljt. Där det
bland annat framgått att de kan kontakta oss för att få mer information i förväg.
Antalet aktiva vittnesstöd har under året varit 24. Det hölls två grundutbildningar under året.
Vittnesstöd har funnits på plats 790 timmar på Örebro tingsrätt då 743 vittnen och 214
målsägande har erhållit information och stöd. Utöver det har vittnesstödjarna haft samtal
och gett information till 712 anhöriga, vänner och andra besökande.
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Vårt mål med vittnesverksamheten är att finnas på plats på tingsrätten vid alla
brottmålsförhandlingar och vi har med några få undantag kunnat möta upp behovet av stöd
och information på tingsrätten.

Antal vittnesstödskontakter på tingsätten
800
600

743

712

400
200

214

0

Vittnen

Målsägande

Anhöriga

Vittnesstödsträffar
Vittnesstödjarna samlades till vittnesstödsträff för erfarenhetsutbyte vid 7 tillfällen. Under
träffarna har man kunnat prata om olika upplevelser och möten på Tingsrätten, för att delge
tips och tankar. Man har bland annat gjort enklare vidareutbildningar genom gemensam
filmvisning kring samtal och bemötande mellan vittnesstöd och kallade parter till en
rättegång. Rådman Jens Lindborg bjöds in till en träff där han delade med sig av sin roll och
uppdrag som domare i Örebro Tingsrätt. Han var även med i en satsning som Örebro
Tingsrätt gjorde för att lyssna in samverkansparters bild av Tingsrättens bemötande.
Vittnesstöden och samordnare var på besök på Tingsrätten 13 maj för att i ett möte med
personal berätta om Brottsofferjourens och vittnesstödens bild och upplevelse kring
kommunikation och bemötande från personal på Örebro Tingsrätt.
Sammanfattningsvis har vittnesstödet fungerat bra. Under början av hösten 2019 fanns ett
stort behov av att fylla på vittnesstöd då vi tappat volontärer under vår och sommar. Men
genom en lyckad utbildningsinsats finns nu full täckning av vittnesstöd gällande
brottmålsförhandlingarna i Tingsrätten.

Utbildning, kurser och konferenser mm
Utbildning – konferenser
•
•

Helena och Johanna närvarade på en temakväll gällande ekonomiskt våld, förekomst
och konsekvenser på Föreningarnas Hus i slutet av mars.
Ingela närvarade på en föreläsning, i början av april, i Folkets Hus i Karlskoga gällande
psykisk ohälsa bland ungdomar.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

I mitten av maj deltog Helena och Ingela på en samordnarkonferens i Södertälje som
Brottsofferjouren Sverige anordnar för alla brottsoffersamordnare.
Helena deltog i början av juni på en konferens gällande fördjupad samtalsmetodik
med fokus på demokratibrott som Brottsofferjouren Sverige anordnade.
I början av september var Tilda på en introduktionsdag för nya samordnare på
Brottsofferjouren Sveriges kansli i Stockholm.
Ingela, Helena och Linnéa (VFU) var på en konferens i Kumla ”Våldet angår oss alla”
som länsstyrelsen anordnat.
Brottsofferjouren Sveriges riksstämma var den 27-28 september, där deltog MarieLouise Lindberg och Mats Einestam.
Helena, Tilda, Linnéa tillsammans med 7 volontärer (styrelse, vittnesstöd och
brottsofferstöd) deltog på en konferens i Karlstad gällande demokratibrott i början av
oktober som Brottsofferjouren Sverige anordnade.
Ingela deltog på en temakonferens om våld i nära relation i Sollentuna som
Brottsofferjouren Sverige anordnade i slutet av oktober.
Tilda och Helena var på en temakväll ”Att motivera ideella” på Föreningarnas Hus i
Örebro i början av november.
I mitten av november var Tilda, Helena, Ingela och Linnéa på en föreläsningsdag
gällande Jämställdhet och våld i nära relation som Länsstyrelsen anordnat.
Tilda deltog vid en två dagars konferens som Brottsoffermyndigheten anordnade för
vittnesstödssamordnare i Saltsjöbaden i mitten av november.
Gunilla Lundberg, styrelseledamot, deltog på ordförandekonferensen den 29-30
november som anordnades av Brottsofferjouren Sverige.

Marknadsföring och kommunikation
Det finns mycket att göra för Brottsofferjouren och andra aktörer på området när det gäller
brottsutsattas, vittnens och anhörigas rättigheter och möjlighethet till stöd och information,
frågor gällande rättsprocessen och vad Brottsofferjouren kan erbjuda.
Vi har deltagit på mässor, hållit ett flertal informationstillfällen i olika sammanhang, deltagit
på föreningsdagar och tagit emot studiebesök för att belysa brottsutsattas situation och ge
information om vår verksamhet.

Informationstillfällen vi höll
•

Ingela och Helena var till allmänpsykiatrin på Lindesbergs lasarett och informerade
om Brottsofferjourens verksamhet i mitten av januari.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ingela informerade om Brottsofferjourens verksamhet för lärare och övrig personal
på Fridhemsskolan i Örebro i slutet av februari.
Ingela informerade om Brottsofferjourens verksamhet för cirkelledare i Örebro län i
mitten av april.
Under socionomstudenternas brukardagar, en dag i april och en dag i december, på
Örebro Universitet deltog Ingela med information om vår verksamhet.
Marie-Louise och Ingela var till tillväxtutskottet i Lindesberg och berättade om vår
verksamhet i syfte att få till ett samverkansavtal med Lindesbergs kommun.
I slutet av augusti var Ingela till Te-huset i Karlskoga och informerade om
Brottsofferjourens verksamhet.
I början av september var Ingela och Marie-Louise till nämnden för social välfärd i
Örebro för att diskutera ansökan om ekonomiskt bidrag och samverkansavtalet.
Ingela var till Degerfors och SKPF pensionärer och informerade om vår verksamhet i
mitten av september.
Ingela var till SPF pensionärer i Lekeberg och informerade om vår verksamhet i slutet
av september.
Helena deltog på en temakväll, i mitten av oktober, gällande romansbedrägerier på
Föreningarnas Hus i Örebro där hon informerade om vad Brottsofferjouren kan
hjälpa till med i dessa brott.
Linnéa (VFU) deltog vid Runda Bordssamtal på Föreningarnas Hus och berättade om
Brottsofferjourens verksamhet.
I slutet av november deltog Ingela och Linnéa på ett etikseminarium för
socionomstudenter på Örebro Universitet.

Mässor och föreningsdagar
•
•
•
•
•
•
•

Helena och Ingela deltog på en minimässa som Föreningarnas Hus i Örebro anordnat
i slutet av januari.
Ingela deltog på en minimässa gällande Digitala lösningar på Folkets Hus i Degerfors.
Mässan anordnades av Länsstyrelsen.
I mitten av maj deltog Ingela med informationsbord på Lindedagarna i Lindesberg.
Under Kultur och föreningskalaset i slutet av maj i Karlskoga deltog Pernilla,
stödperson, och Ingela med ett informationsbord.
Ingemar, Christer (stödpersoner) och Linnéa (VFU) deltog på en seniormässa i Kumla i
slutet av september.
Marie-Louise, ordförande och Nils-Åke, stödperson deltog med ett informationsbord
om Brottsofferjouren under Fredskonferens i Örebro i slutet av oktober
I början av november deltog Mona, Lena (vittnesstödjare) och Linnéa på Juristmässan
på Örebro Universitet. De fanns där med ett informationsbord och berättade om vår
verksamhet med fokus på vittnesstödsuppdraget.
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Studiebesök på Brottsofferjouren
•
•

I maj var socialtjänstens samordnare för våld i nära relation i Karlskoga-Degerfors på
ett studiebesök i vår lokal i Karlskoga.
I slutet av november hade vi studiebesök av 6 socionomstudenter som gjorde sin 5:te
termin och var ute på sin verksamhetsförlagda utbildning.

Brottsofferdagen
Inför den Internationella Brottsofferdagen, IBD, annonserade vi på vår Facebooksida och i
Nerikes Allehanda, NA. Under Brottsofferdagen fanns vi på biblioteken i Nora, Örebro och
Laxå och berättade om vår verksamhet och brottsoffers utsatta situation.

Samverkan
Polisen
Varje vecka har vi tagit emot polisanmälningar, per post till kontoret i Örebro, som polisens
BOPS grupp (polisens brottsoffer och personsäkerhetsgrupp) i Örebro län skickat då de har
målsäganden eller vittnen som uttryckt att de vill ha någon form av stöd från oss. Personalen
har under året haft två frukostmöten, ett på våren och ett på hösten, tillsammans med
BOPS-gruppen på Brottsofferjourens lokal i Örebro för att se över rutiner oss emellan. BOPS
har också tillhandahållit oss uppgifter och underlag, som varit viktiga för att ge hjälp och stöd
till brottsutsatta. Några brottsutsatta har blivit uppmanade av utredare hos Polisen att
kontakta Brottsofferjouren. Ofta har det då gällt frågor om ersättningsanspråk eller att
utredaren har uppmärksammat behov av stöd.

Örebro tingsrätt
Brottsofferjouren har också haft ett gott samarbete med personalen vid Örebro Tingsrätt.
Vakterna och personalen i receptionen har varit behjälpliga med efterfrågade handlingar och
övriga upplysningar vilket underlättat vårt arbete för brottsutsatta och vittnen. Tingsrätten
har kontinuerligt skickat listor aktuella förhandlingar, antal målsäganden, vittnen mm.
Vittnesstödsamordnare har haft 5 möten under året med representanter från tingsrätten i
syfte att utveckla och förbättra vittnesstödsverksamheten.

Brottsofferjouren i Västerås
Under året har vi haft två samverkansträffar med Brottsofferjouren i Västerås, ett tillfälle i
Västerås och ett i Örebro. Detta för att utbyta tankar och funderingar och dela erfarenheter
utifrån verksamhetens uppdrag.
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Våld i nära relation (VINR)
Vi har deltagit och informerat om vår verksamhet på nätverksträffar gällande våld i nära
relation, VINR. I dessa nätverk ingår socialtjänsten, skolan, vårdcentralen, akuten, kvinnojour
mm. De nätverk vi ingår i finns i Karlskoga-, Nora-, Lindesbergs kommuner. I varje kommun
har vi deltagit under en träff/termin. Vi finns även med i Länsgruppen för kvinnofrid som
Länsstyrelsen håller i.

Möckelnföreningarna och Nätverket ”Lisa”
I Karlskoga och Degerfors kommuner ingår vi i nätverket Möckelnföreningarna som är en
paraplyorganisation för föreningar i de båda kommunerna. Genom det nätverket har vi
bildat ett socialt nätverk ”Lisa” tillsammans med Region Örebro, Karlskoga och Degerfors
kommuner och andra sociala föreningar som verkar i de två nämnda kommunerna eller är
länsövergripande. Detta för att ge stödsökanden en bättre och kortare ”väg” mellan Region,
kommun och den ideella sektorn för hjälpsökande.

Studieförbundet Vuxenskolan
Under sensommaren inledde vi ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan där vi såg
att en samverkan kunde vara bra för oss båda. Vi erbjuder vår brottsofferkunskap om SV ser
ett behov av det och de lånar oss sina lokaler så att vi kan hålla våra grundutbildningar hos
dem.

Projekt
Grundutbildning våren 2019
Brottsofferjouren utbildade nya volontärer under våren 2019. Utbildningen finansierades
med medel från Brottsoffermyndigheten.

Vidareutbildning
Brottsofferjouren bjöd in alla stödpersoner, vittnesstöd, styrelse och anställda från jouren
samt samverkanspartners som arbetar med barn och unga i sin profession i Örebro län till en
föresläsningsdag med Caroline Engvall. Syftet var att få en ökad kunskap om sexualbrott på
nätet och hur det drabbar barnen och hur vi vuxna genom våra olika roller i samhället kan
hjälpa barn och unga som drabbas. Dagen finansierades med medel från Länsstyrelsen
Örebro län.

Grundutbildning hösten 2019
Brottsofferjouren utbildade nya volontärer under hösten 2019. Utbildningen finansierades
med medel från Brottsoffermyndigheten.
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Ekonomi
Ekonomiska anslag, bidrag och gåvor har inkommit till Brottsofferjouren Örebro län under
2019.
Anslag från alla 12 kommuner i vårt upptagningsområde, Örebro län, och bidrag från
Brottsoffermyndighetens brottsofferfond. Gåvor från medlemmar och privatpersoner, gåva
från Epiroc Rock Drills i Örebro, Karlskoga-, Kumla- , Adolfsbergs- och Längbro församlingar
Angående ekonomiskt resultat se resultatrapport.

Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen Brottsofferjouren Örebro län 208 medlemmar varav 17 av
dem är företags- el. föreningsmedlemmar.
Medlemsavgifter
Privatperson 150 kr/ år

Företag el. förening

500 kr/år
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Syfte och mål
Det övergripande målet med Brottsofferjouren Örebro läns verksamhet är att genom
samtal, information och praktisk hjälp ge stöd åt brottsutsatta, vittnen och anhöriga till
brottsutsatta och gärningspersoner.
Inför och under förhandlingar vid tingsrätten erbjuder Brottsofferjouren stöd åt
målsäganden, vittnen och anhöriga. Brottsofferjouren ska verka för att synliggöra
brottsofferfrågor och arbeta brottsförebyggande. I det övergripande målet ingår därför
även att arbeta för att Brottsofferjouren och dess verksamhet blir allmänt känt så att alla
brottsoffer (brottsutsatta, vittnen och anhöriga) som behöver och önskar stöd kan ges
stöd.

Organisation
Styrelsen:
Ansvarar för att föreningen uppfyller syfte och mål enligt följande verksamhetsplan. För
att effektivt bedriva verksamheten har styrelsemedlemmarna egna eller delade
ansvarsområden. Ansvaret innebär att styrelsemedlemmarna tillsammans med de
anställda bevakar, samt ansvarar för, att driva relevanta frågor i styrelsen för att sedan
genomföra beslutade åtgärder.

Anställda:
Har uppdrag av styrelsen genom anställningsavtal, befattningsbeskrivning samt
delegeringar från styrelsen. Huvudsakliga uppgifter för de anställda är att samordna
verksamheten, rekrytera, utbilda, handleda de ideella och bedriva utåtriktad verksamhet.

Ideella:
Medarbetare erhåller sina uppdrag efter genomförd utbildning och efter godkännande av
styrelsen. Godkännandet grundas på den enskildes deltagande och personliga lämplighet
under utbildningens gång samt slutsamtal.

Stöd och hjälp
Brottsofferjouren Örebro län ska erbjuda stöd och hjälp åt brottsutsatta, vittnen och
anhöriga till brottsutsatta och gärningspersoner.
Detta genom att:
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•

•
•
•
•

•
•
•

Ha anställd personal med kompetens att driva verksamheten enligt sin
arbetsbeskrivning. Personalen är grunden för kontinuitet och kvalitet i
verksamheten.
Rekrytera stödpersoner och vittnesstöd.
Genomföra utbildning, fortbildning, samt handledning för personal, stödpersoner
och vittnesstöd för att kunna ge lämpligt stöd.
Ge brottsutsatta stöd på telefon, sms, via e-post, chatt och enskilda samtal/möten i
Brottsofferjourens lokaler.
Ha vittnesstöd i tjänst vid brottmålsförhandlingar vid Örebro tingsrätt där vittnen
eller målsäganden är kallade. Erbjuda vittnen, målsäganden och vårdnadshavare
stöd innan och efter huvudförhandling.
Aktiva inom verksamheten ska känna sig trygga och trivas med sitt uppdrag för att
känna fortsatt engagemang.
Aktivt arbeta med att utveckla stödet till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.
Utöka stödarbetet för unga brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Mål för perioden:
•
•
•
•
•
•
•

Ha ändamålsenliga lokaler för enskilda samtal och möten.
Brottsofferjouren ska vara bemannad 40 timmar i veckan.
Telefontider vardagar 9–15.
Ha en chatt som är öppen regelbundet.
Hemsidan och sociala medier, där jouren är aktiv, ska uppdateras kontinuerligt.
Ett minimum av 25 aktiva vittnesstöd och 20 aktiva stödpersoner.
Det ska arrangeras stödpersonsträffar och vittnesstödsträffar. Alla ska få tillfälle till
utbildning och handledning. Grundutbildning för nya stödpersoner och vittnesstöd
anordnas 1 gång/termin samt fortbildning 1 gång/termin för redan aktiva
stödpersoner.

Tillgänglighet
Genom en stabil ekonomisk grund för verksamheten kan vi öka tillgängligheten. Detta
genom:
•
•
•

Bidrag från samtliga kommuner i länet
Stödmedlemmar
Projektmedel
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Mål för perioden:
•
•
•
•

IOP (Idéburet offentligt partnerskap) avtal alternativt fleråriga föreningsbidrag
tillsammans med alla kommuner i länet.
Öka medlemsantalet och antalet företag/organisationer som medlemmar.
Medvetandegöra särskilt utsatta brottsofferkategoriers behov.
Ha minst 6 månaders omkostnader för verksamheten på kontot.

Marknadsföring & information
Brottsofferjouren Örebro län ska öka den allmänna kunskapen om Brottsofferjouren. Fler
ska veta att brottsutsatta, vittnen och anhöriga kan få samtalsstöd, information samt
vittnesstöd.
•
•
•
•
•

Synas på sociala medier
Informationsmaterial på offentliga platser t.ex. vårdcentraler och bibliotek.
Informationstillfällen inom utbildningsväsendets olika nivåer från högstadiet.
Offentliga mötestillfällen på exempelvis bibliotek.
Kontakt med media.

Mål för perioden:
•
•
•
•
•
•
•

Ha en uppdaterad hemsida och finnas tillgängliga på sociala medier som
exempelvis Facebook.
Tillhandahålla informationsmaterial på offentliga platser.
Alla utbildningar, med vuxna och elever från årskurs 9 ska erbjudas information.
Anordna offentliga möten under Internationella Brottsofferdagen och vid andra
lämpliga tillfällen.
Synas i media kontinuerligt angående vårt arbete.
Ha ett uppdaterat pressmaterial.
Vid ”särskild brottshändelse” ha utökad öppen verksamhet.
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Samverkan
Brottsofferjouren Örebro län ska genom samverkan skapa bättre förutsättningar för
brottsutsatta samt bidra till brottsförebyggande arbete. Detta genom att samverka med:
•
•
•
•
•
•

Örebro läns kommuner.
Polis, åklagare, tingsrätt, Region Örebro län, Länsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten
och andra relevanta myndigheter.
Centrum mot våld i nära relation, Stödcentrum för unga brottsoffer, Barnahus
Kvinnohusen och andra organisationer med liknande syfte.
Örebro Universitet och andra förordningsstyrda utbildningsaktörer i kommunerna.
Hälso- och sjukvård.
Andra Brottsofferjourer och Brottsofferjouren Sverige.

Mål för perioden:
•
•

Tillgänglighet för kontakter via telefon, vardagar 9–15, sms, Facebook, chatt, hemsida
och e-post. Kontorstider 40 timmar per vecka.
Delta aktivt i gemensamma träffar och arbetsgrupper.
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Brottsofferjouren Örebro län

Budget 2020
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag kommuner
Bidrag BROM v-stöd
Bidrag BROM verk-stöd
Bidrag BROM övriga
Övriga bidrag/gåvor
Summa intäkter

20.000
981.250*
365.000
110.000
40.000
75.000
1.591.250

Kostnader
BROM v-stöd
Löner inkl. soc.avg
Hyror lokaler
Porto-bank-tele-dator-kopiering
Utbildning konferenser
Möten, träffar
Resor
Tolk
Försäkringar
IDEA
Annonser, reklam, trycksaker
Kansli, bokföring
Övrigt
Summa kostnader
Underfinansierad budget

25.000
1.197.000
210.000
80.000
30.000
30.000
25.000
15.000
2.000
5.000
25.000
50.000
5.000
1.699.000
107.750

*Bidrag kommuner 2020
Kommun
Inv.antal
Askersund
11313
Degerfors
9665
Hallsberg
15954
Hällefors
6983
Karlskoga
30419
Kumla
21640
Laxå
5637
Lekeberg
8116
Lindesberg
23575
Ljusnarsberg
4846
Nora
10737
Örebro
153367

Bidrag kr
23.250
45.000
32.000
42.000
110.000
43.000
20.000
25.000
95.000
30.000
33.000
483.000

Summa Örebro län

981.250

302252
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Antal BO från Hallsbergs kommun under 2019: 50 personer

Antal
Antal
kontakter åtgärder
1
1
1
2
4
2
1
1
0
1
2
0
2
0
0
0
7
1
1
6
5
2
1

1
2
0
0
2
3
1
0
3
3
3
6
0
5
1
1
1
0
0
1
8
5
1

Första
kontakt
tagen av
P
P
H
H
H
P
H
H
P
P
H
P
H
H
P
P
H
P
P
H
P
P
P

Kön

Brott 1

Brott 2

Särskilda
omständigheter

Brottsutsatt/vittne/
anhörig

Ålder

Kommun

Anmält
polis

Antal
minuter

M
M
M
K
K
k
K
K
M
K
K
K
K
K
K
K
K
M
K
K
K
K
K

F
Y
N
B
N
H
R
F
F
G
Z
Z
F
B
F
F
G
O
P
B
O
B
G

B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
2
0
0
0
0
0
3
3

B
B
B
V
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

V
V
V
V
V
UV
V
V
V
V
V
V
V
V
U
U
Ä
Ä
V
V
Ä
V
V

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg

1
1
4
1
4
1
1
3
1
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1

20
15
45
60
175
5
30
15
15
25
30
30
60
25
10
10
270
15
10
260
130
35
35

G

Z
F
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1
2
1
1
0
1
2
1
1
1
1
1
0
2
1
1
2
1
1
2
2
0
1
4
4
1
0
76

1
2
0
1
2
3
0
2
1
0
2
0
3
0
0
0
1
0
0
4
0
3
0
3
1
0
2
78

H
P
H
P
P
P
P
H
P
P
P
P
P
H
P
P
H
P
P
H
H
P
P
P
P
H
P

K
K
K
M
K
M
K
K
K
K
M
M
M
M
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
M

Å
Å
N
V
G
B
B
F
B
T
F
B
V
B
N
Y
B
Z
N
B
Z
B
F
F
J
B
L

P
F

0
0
3
5
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
3
3
3
2
3
0

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
V
B
B
V
B
B
B
B
B
B
B
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Ä
V
V
V
V
V
UV
V
UV
V
V
V
UV
V
Ä
V
V
UV
V
UV
V
V
V
UV
UV
V
UV

Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg
Hallsberg

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1

15
70
90
20
15
40
40
25
15
25
20
20
15
120
50
15
220
20
20
170
20
15
10
45
75
20
10
2545

Statistik individ- och familjeomsorgen augusti
2020
6
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/71

Statistik individ- och familjeomsorgen augusti 2020
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen augusti 2020.

Förslag till beslut

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

Ärendet

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Janna Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef

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

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

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

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
20
12
10

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

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
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
91
30
15
0

71
819
209
469
5

61
15
18
9
13

48
20
18
9
16

60
21
24
8
16

50
12
10
7
18

41
28
4
4
12

72
18
5
2
12

49
8
11
0
9

57
12
12
0
10

438
134
102
39
106

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
14
0
18
13
0
21

76
52
14
0
52
0
0
0
12
7
162
30
115
163
0
136
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Sept

Okt

Nov

Dec

S:a
1706
249
119
42

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a
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(ej

ek. biständ)

'

6

(ej

ek. biständ)

3

April

2

7

6
10

Mars
17
104

9
7

14

Inledda utredningar

Avslutade utredningar

41

73
27
32
49

64
33

Anmälningar

med 90 dgr

7

3

32
62

61

10

1

0

5

52
19
23
65

5

21

13
42
25
62
1

7

Mai

10

29
23
25
20

7

31

28
28
24

34
37
24

Mai

24
24

April

1

Mars

1

24
86

Feb

Feb

utredn.tid

59

69
26
33
89
5

7

Antal utredningar

‘

6
63
38
16
84

5

5
31

11

April

Mars

Feb
69
22
22
99
0

Mai

7

2

9

7

3

3
7
8

7

16
6
7
21

30
29
26

7

Side

37
32
20
56

11

Juni

23
26
23
30
4
5
3

Juni

'

1

55
25
37
55

5

Juli

3
4

6

12

10

24
25

Juli

27
97
0

12

61

2

72
25
37
98
0

Juli

10

10

6

12

23
26
25

Juli

7

]

skäl

Juni

5

7

6

23
24

15
18

Mail Juni

10

31

27

29
25
15
4

31

April

21

25
25
35

[

Mars

Feb

Jan

]

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Vuxna

2017

Jan
33
26
26
9
8
6
8

91

Antal utredningar

utredn.tid

Jan
5
55
25
33

4
5

3

Försenade omprövningar/överväganden

med 90 dgr

Avslutade utredningar

Inledda utredningar

Anmälningar

Ansökningar

Barn- och unga

Avslutade utredningar SOL 11:1 Vuxen

Inledda utredningar SOL 11:1 Vuxen

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

Inledda utredningar SOL 11:1 Ekonomi

36
39
37
10

(nyansökan)

Jan

ek. biständ

Vuxna

CBS! Antalet justeras mänadsvis pä grund av verksamhetstekniska

Ansökningar

2018

Sheet1

39

41

75
35

3
75
30
23
37

Sept

Aug
5

4

11

35
27
29
8

31

Sept

2

76

5

37
36
32
28
4
3

Aug

50
18
28
76
2
13

Sept
4
85
28

7

3

Aug

13
15
7

Sept
26
22

8
9

!

3

29
27
16
14
4

Aug
"

38

18

47

91

10

Okt

11

20
10
8

21

30
25

Okt

1

14
83
39
19
55

Okt

7

30
24
10
10
9
9

Okt
[

*

76
40
17
30

7

Nov

4

10
8

37
39
20
15

Nov

3

41

2
89
24
4

Nov

5
6
5

9

33
14

31

Nov

och mäste ses som en fingervisning frän mänad

.

till

88
28
25
40

3

Dec

12
3
2
2

11

30
36

Dec?

3

37

9
97
36
2

Dec

8
3

5

23
19
10
14

Dec

mänad.

84
903
419
307
574

S:a

360
360
274
208
84
70
57

S:a

77
852
324
258
929
24

S:a

320
318
265
170
65
79
73

S:a

12

4

|

utredn

r

Avslutade utredn

lnledda utredni

utredn.tid

18

61

r

med 90

7

93
36

Anmälni

90
39
13
59

1 1

Feb

9

SoL 11:1 Vuxen

6

12

SoL 11:1 Vuxen

r

13

12

31

21

31

19

SOL 11:1 Ekonomi

ek. biständ

r

SoL 11:1 Ekonomi

Ansökni

Barn- och

Avslutade utredni

r

r

km

lnledda utredni

vuxen

vuxen

äln

vslutade utredn

lnledda utredni

54
54

39

nsökan

Feb

ek. biständ

Jan

r

Vuxna

Mars

Mars

‘

ril

Side

Mai

1

Juli

Okt

och mäste ses som en fingervisning frän mänad

Juni

skäl

Sheet1

GBS! Antalet justeras mänadsvis pä grund av verksamhetstekniska

Ansökn

2019
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mänad.

Nov

till

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
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/251

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende augusti 2020
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar augusti månads statistik over beläggningsgraden
inom vård- och omsorgsboende.

Förslag till beslut

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Statistik VOBO augusti 2020
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Tjänsteskrivelse
2020-09-02

Sida 1 av 1

Dnr:20/SAN/248

Utredning i serveringsärende enligt 8 kap.2§ alkohollagen
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att meddela Mixen Restaurang & Livs AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan.
- att serveringstiderna bestäms till kl.11.00 till 01.00 alla dagar inomhus.
- att serveringstiderna utomhus bestäms till kl.11.00 till kl.24.00 fredag och lördag och till kl.23.00
söndag till torsdag.

Ärendet

Mixen Restaurang & Livs AB har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och
andra jästa drycker samt spritdrycker på serveringsstället Mixen Restaurang i Hjortkvarn. Sökande
bolag ämnar bedriva restaurang i lokalerna där tidigare en livsmedelsbutik varit inrymd.
Kommunen har utrett lokalernas lämplighet och personlig lämplighet hos bolagets ägare och
verksamhetsutövare och bedömer att tillstånd kan meddelas enligt ansökan.
Barnkonsekvensanalys: Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas
inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Patrik Ehrenström Germer
Alkoholhandläggare
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Hallsberg Kommun
2020-09-02
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Handläggare:
Patrik Ehrenström Germer
Utredning avseende ansökan om serveringstillstånd
enligt 8 kap.2§ alkohollagen för servering till allmänheten
året runt. Dnr: 2019/SAN280
Sökanden:
Mixen Restaurang & Livs AB, 556988-2938.
Norrköpingsvägen 23
697 93 Hjortkvarn
Serveringsställe:
Mixen Restaurang
Norrköpingsvägen 23
697 93 Hjortkvarn
Sökt omfattning:
Spritdrycker, starköl, vin och annan jäst alkoholdryck för servering till
allmänheten året runt inomhus och utomhus.
Sökt serveringstid:
Kl.11.00-01.00 alla dagar.
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Ärendet
Mixen Restaurang & Livs AB har inkommit med ansökan om serveringstillstånd för servering
av alkoholdrycker till allmänheten året runt på serveringsstället Mixen Restaurang med adress
Norrköpingsvägen 23 i Hjortkvarn. Restaurangverksamhet med serveringstillstånd har inte
bedrivits i lokalerna tidigare. Tidigare har en livsmedelsbutik drivits i lokalerna under många
år. Sökande bolag ägs av Yahia Zahrun Nouman och drivs av Farah Zahroon Nouman.
Prövning av personlig lämplighet och lokalernas lämplighet har gjorts i sedvanlig ordning.
Personlig lämplighet
En ansökan får enligt alkohollagens 8 kap 12§ inte beviljas av kommunen innan sökanden
genomgått kunskapsprov för alkohollagen enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter
FoHMFS 2014:7 med godkänt resultat.
Britt-Marie Pettersson som arbetar på restaurangen som platsansvarig har genomgått
kunskapsprov enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter(FoHMFS 2014:7) med godkänt
resultat den 18 mars 2020 och erhållit kunskapsintyg. Kommunen bedömer därmed att
sökanden innehar de kunskaper som krävs för att bedriva verksamheten i enlighet med
alkohollagen.
Kommunen ska vid sin prövning av sökandens kunskaper i alkohollagen använda prov
framtagna av Folkhälsoinstitutet. Sökanden ges möjlighet till 2 omprov. Kunskapsfrågorna i
provet är uppdelade på fyra delar; alkoholpolitik, bestämmelser om servering, bestämmelser
om tillsyn och bestämmelser om mat och utrustning. Prov som omfattar serveringstillstånd för
servering till allmänheten består av 60 frågor. Provtiden är 90 minuter. För godkänt resultat
krävs 75% rätta svar i var del av provet.
Kommunen inhämtar uppgifter från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten inför beslutet
samt använder sig av kreditupplysningstjänter hos Syna. Varken bolagets ägare eller bolagets
styrelse förekommer hos Kronofogdemyndigheten med skulder till det allmänna under de
senaste tre åren. Sökande bolag är registrerad för moms och som arbetsgivare och innehar Fskatt. Bolaget har inga skulder till Kronofogdemyndigheten eller till skattekontot.
Kommunen har inhämtat Polismyndighetens synpunkter inför beslutet. Polismyndigheten har
inte haft något att erinra mot ansökan. Ingen av bolagets ägare eller styrelseledamöter
förekommer i Polisens register med brott som påverkar kommunens bedömning av den
personliga lämpligheten. Polisen anser att öppettiderna för uteserveringen ska anpassas så att
närboende inte störs.
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Prövning av lokalernas lämplighet
Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten medges endast om serveringsstället har
ett kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd
mat.( 8 kap.15§ alkohollagen)
Gäster ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter kl 23.00 får matutbudet
begränsas till ett fåtal enklare rätter. Sambandet mellan matförtäring och alkoholservering har
länge varit ett krav i svensk alkoholpolitik. Syftet är att dryckeshanteringen inte ska utvecklas
till en självständig företeelse. I tidigare lagstiftning (Lagen om handel med drycker, LHD)
fanns krav på omsättning av mat. Något sådant krav finns inte i nuvarande lagstiftning. Dock
finns alltså kravet på att lagad mat ska finnas att tillgå under hela serveringstiden fram till
stängning.
Vid besök i lokalerna har menyn kontrollerats samt personalens möjlighet att ha tillsyn över
lokalerna. Menyn kommer bestå av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Menyn bedöms vara
tillräcklig och uppfyller väl matkravet i alkohollagen. En grundläggande förutsättning för
restaurangverksamhet är att verksamheten registrerats för livsmedelshantering hos
kommunens miljökontor. Registrering hos miljökontoret har gjorts enligt yttrande från
Miljökontoret. Miljökontoret anser också att serveringstiden utomhus ska begränsas till
kl.23.00 vardagar och till 24.00 fredag och lördag.
Serveringsstället ska vara utrustat med ett i förhållande till lokalens storlek lämpligt antal
sittplatser för matservering. Om det finns en bar ska den endast ta i anspråk en mindre del av
serveringsställets totala yta och vara belägen i anslutning till matsal.(8 kap.15§ alkohollagen)
Lokaler som används för servering till allmänheten ska vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt (8 kap.16§ alkohollagen)
Nerikes Brandkår har i yttrande inte haft något att erinra mot ansökan.
Prövning av finansiering
Viss finansiering har prövats trots att sökande bolag hyr lokalerna. Den finansiering som
kontrollerats har befunnits styrkt.
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Bedömning
Med hänvisning till uppgifterna ovan bedömer kommunens alkoholhandläggare att tillstånd
kan meddelas enligt ansökan. Sökande bolag bedöms sköta sina skatter och avgifter då några
sådana anmärkningar inte finns. Sökande bolag eller företrädarna förekommer heller inte i
Kronofogdemyndighetens register med skulder.
Polismyndigheten och miljökontoret har uttryckt att det finns risk att närboende kommer
störas av en 01-tid för uteserveringen och förespråkat en tidigare stängning för serveringen
utomhus. Kommunen bedömer att serveringstiden utomhus ska vara 11.00-23.00 vardagar
och 11.00-24.00 fredagar och lördagar. Serveringstiden inomhus ska vara 11.00-01.00 alla
dagar.
Brandskyddet har bedömts vara tillräckligt enligt Nerikes Brandkårs yttrande.

I tjänsten

Patrik Ehrenström Germer,
Kommunens alkoholhandläggare
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