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Social- och arbetsmarknadsnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-05-27

Datum för överklagan

2021-06-02

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Projekt för Nära vård genom multiprofessionella team samt projekt för testenheten
Tertialrapport år 2021
Information om statsbidrag
Information om Blomsterängen
Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2021
Gemensam målbild AMI-IFO
Borttagen på grund av sekretess
Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1 2021
Statistik individ- och familjeomsorgen april 2021
Information från förvaltningschef/områdeschef
Information angående budget.
Frågor till ordförande/förvaltningschef
Information om meddelanden
Redovisning av delegeringsbeslut

Utdragsbestyrkande
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 61- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll. Ärende Uppföljning
måltidssituation senareläggs på grund av sjukdom. Tilläggsärende: Information angående
budget.
3. Närvaron framgår av protokollets framsida.
4. Inger Hellqvist utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering
beslutas äga rum tisdagen den 1 juni kl 15:00.
5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 4 of 77

Sammanträdets inledning
§ 61

Page 5 of 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 62 - Projekt för Nära vård genom multiprofessionella team samt
projekt för testenheten
(21/SAN/135)

Ärendebeskrivning
Projekt Nära vård utgår från det mål nämnden satt för förvaltningen med syfte att alla som
har insatser av förvaltningen ska känna sig trygga med insatsen. Syftet med detta projekt är
att uppnå en god och nära vård, genom att utveckla och förtydliga arbetsmetoder för att
bibehålla oberoende för den enskilde, förtydliga det förebyggande arbetet, alltid utgå från
den enskildes delaktighet och inflytande i sin vardag. Projektet har tidigare presenterats för
nämnden och nu kommer en återkoppling om hur arbetet pågår.
Monica Gustafsson informerar om arbetet med personcentrerad vård.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 68)
Redovisningen ges på nämndens sammanträde. Beredningsutskottet lämnar därför ärendet
till social- och arbetsmarknadsnämnden utan förslag till beslut.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Nära vård

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/SAN/135

Projekt för Nära vård genom multiprofessionella team samt projekt
för testenheten
Ärendebeskrivning

Projekt Nära vård utgår från det mål nämnden satt för förvaltningen med syfte att alla som har
insatser av förvaltningen ska känna sig trygga med insatsen. Syftet med detta projekt är att uppnå en
god och nära vård, genom att utveckla och förtydliga arbetsmetoder för att bibehålla oberoende för
den enskilde, förtydliga det förebyggande arbetet, alltid utgå från den enskildes delaktighet och
inflytande i sin vardag. Projektet har tidigare presenterats för nämnden och nu kommer en
återkoppling om hur arbetet pågår.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen

Ärendet

Nämnden får en kort presentation av hur långt förvaltningen har kommit i projektplanerna.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Monica Gustafsson

Förvaltningschef

System- och kvalitetsutvecklare
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Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 63 - Tertialrapport år 2021
(21/SAN/130)

Ärendebeskrivning
Redovisningen i tertialrapporten ska syfta till att ge en rättvisande bild av förvaltningens
verksamhet och ekonomi.
Redovisning av ekonom Karin Björnram och förvaltningschef Jaana Jansson.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 65)
Förvaltningschef och ekonom går igenom rapporten.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om tertialrapport
2021.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Tertialrapport 2021
Tertialrapport 2021 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tertialrapport år 2021
Ärendebeskrivning

Redovisningen i tertialrapporten ska syfta till att ge en rättvisande bild av förvaltningens verksamhet
och ekonomi.

Förslag till beslut

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

Ärendet
Ett gediget arbete pågår för att skapa förvaltningens kvalitetsledningssystem med stöd av extern
konsult.
Även under första kvartalet på 2021 har det varit, och är fortsättningsvis, stort fokus på
coronapandemin. En del utbrott av Covid-19 fanns i slutet av förra året och början av detta i en del
grupper. En hel del personal och många av vård- och omsorgsområdets brukare är nu
vaccinerade. Arbetet med smittskydd och hygienriktlinjer fortgår som tidigare. Det har inte varit
någon brist på skyddsmaterial.
Det finns en del positiva effekter av pandemin, till exempel har nya arbetsmetoder tvingats fram, ett
större fokus på personcentrerad vård och en större digital kunskap. Vi har också lärt oss väsentligt
mer om smittskydd och hygienriktlinjer vilket har lett till att ingen epidemi av vinterkräksjuka eller
vanlig influensa har uppstått.
Under första tertialen 2021 har barn- och familjeenheten sett en minskning gällande anmälningar i
jämförelse med samma period under 2020. Avseende anmälningar gällande våld mot barn ses även
där en liten minskning i jämförelse med samma period föregående år. Även gällande ansökningar om
stödinsatser ses en minskning.
Under årets första fyra månader har vuxenenheten arbetat med att implementera en automatiserad
tjänst för ekonomiskt bistånd. Arbetet med implementeringen kommer att fortgå under hela året.
Den digitala tjänsten kommer underlätta för medborgarna i hela kommunen att ansöka om
ekonomiskt bistånd.
Implementeringen av projekt All in är i gång. Här har man tagit del av parametrarna som visade sig
vara lyckat i projektet, för att sedan omsätta dessa i praktiken i arbetet med alla våra deltagare.
Arbetslinjen och snabbaste vägen till egenförsörjning är det vi arbetar med.
Språkutvecklingsprojektet är igång och här bedrivs studier i kombination med SFI.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef

Bilagor

Tertialrapport år 2021
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1 Väsentliga händelser
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ett gediget arbete pågår för att skapa förvaltningens kvalitetsledningssystem med
stöd av extern konsult och kommer att omfatta alla förvaltningens
verksamhetsområden utom AMI. Den externa konsulten har presenterat arbetet
för nämnden i april 2021. Arbetet beräknas vara klart i sin helhet 2021-09-30.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög, mycket beroende på att alla som har symptom
ska stanna hemma.
Rekryteringen av sommarvikarier är ännu inte helt klar, det arbetet pågår.

Samverkan med bildningsförvaltningen är på gång och två personer ska anställas
till samverkansteamet. Förhoppningsvis kommer arbetet igång till hösten.
Hemtjänst/VoBo
Pandemin

Även under första kvartalet på 2021 har det varit, och är fortsättningsvis, stort
fokus på coronapandemin. I slutet av 2020 utbröt en del smitta, så även i början av
detta år. En hel del personal och många av område hemtjänsts brukare är nu
vaccinerade. Arbetet med smittskydd och hygienriktlinjer fortgår som tidigare.
PPM (punktprevalensmätning) är gjord och åtgärder utifrån resultatet av den har
vidtagits.
Det har inte varit någon brist på skyddsmaterial men en del brister i tillgång på
arbetskläder har uppstått. Detta åtgärdas nu.

Det finns en del positiva effekter av pandemin, till exempel har nya arbetsmetoder
tvingats fram, större fokus på personcentrerad vård och en större digital kunskap.
Vi har också lärt oss väsentligt mer om smittskydd och hygienriktlinjer vilket har
lett till att ingen epidemi av vinterkräksjuka eller vanlig influensa har uppstått.
Hemtjänst
Personal

Förvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron genom att aktualisera de
rutiner som är framtagna för minskad frånvaro i arbetet. Sjukfrånvaron var högre
än normalt i början på året på grund av konstaterad och misstänkt Covid-19.
Två chefer har påbörjat ledarskapsutbildning och en del omvårdnadspersonal
valideras till undersköterska. Rekrytering till specialistutbildning för
undersköterskor, till exempel specialistundersköterska demens, pågår.
Skyddsrond för chefer pågår som en del i arbetsmiljöarbetet.
Heltid som norm

Ytterligare några personal har önskat att gå upp till heltid i mars 2021 och
området har nu mer än 70 % heltidsanställda vilket är mycket positivt.
Ekonomi

Område hemtjänst prognostiserar ett budgetunderskott på grund av högre
personalkostnader än budgeterat. Översyn av lokaler pågår även under 2021 och
kostnaden har kunnat minskas även i år. Området fick 360 tkr till investeringar och
de har använts/kommer att användas till elcyklar, personlyft, möbler till brukare
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Datum

och personal samt till byte av en del vitvaror på boende.

Övrigt

Ombyggnation pågår på Sköllergården. Hemtjänsten flyttar upp en våning och
dagverksamheten flyttar ner. Syftet är att kunna bedriva en mer individanpassad
dagverksamhet.
Köket på Esslatorp har byggts om så att det finns en öppenhet mellan kök och
gemensamhetsutrymme. Det skapar en bättre samvaro mellan boende och
personal.

Arbete pågår med att skapa aktiviteter för de boende för att minska ensamhet och
skapa en meningsfull tillvaro.
En kommunikationsplan har tagits fram för området för extraordinära händelser.
Dagverksamheter, dagcentraler och anhörigstöd (EFA)

Under de första fyra månaderna 2021 har dagcentralerna varit fortsatt stängda på
grund av restriktioner i och med pandemin. Mindre dagverksamhetsgrupper
prövas under ca 2 h/dag.
I enheten har 2 nya medarbetare börjat varav en har ett uppdrag på 50 % som
anhörigkonsulent, något som kommer att bidra till att utveckla och stärka
anhörigstödet.
VoBo/HSL

Utveckling

Område vård- och omsorgsboende samt hälso- och sjukvården har under år 2020
tagit fram fyra projektplaner som är samverkade och implementerade. Syftet med
planerna är att strukturerat utveckla och förbättra verksamheterna mot nämndens
mål, skapa trygghet för våra äldre genom personcentrerad vård samt skapa
delaktighet i sin egen vardag. Utifrån primärvårdsreformen och arbetet för Nära
vård är projektplanerna en beskrivning för vårt lokala arbete i samarbete med
vårdcentralerna och regionen. En tydlig projektorganisation har tagits fram och ett
antal chefer och kvalitétsutvecklare kompetensutvecklas internt för att kunna
driva projekt metodiskt.

På grund av förra årets arbete med pandemin har uppstart av projekten skjutits
fram. Den 30 mars i år genomfördes en kick-off digitalt med ca 60 deltagare. Alla
professioner närvarade, samt personal från vårdcentralen. Göteborgs universitet
höll i utbildningen om personcentrerad vård. Arbetet kommer att efterföljas med
studiecirklar där arbetsgrupper tar fram förbättringar som ska leda till metoder
för personcentrerad vård. En behovsanalys av boendeformer är påbörjad utifrån
äldreomsorgsplanen 2016-2030.

Det nya vård- och omsorgsboendet har fått namnet Blomsterängen, ett
medborgarförslag som sedan fastslogs av nämnden. Byggnationen framskrider och
en detaljplan är framtagen. Samverkan med fackliga sker en gång per månad för att
kontinuerligt informera och samverka kring olika frågor.
Personalutveckling

Området har två personer som valideras till undersköterska genom
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Datum

äldreomsorgslyftet och sju personer som har sökt utbildning till
specialistundersköterska. Förflyttningsutbildning har skett och sker under våren.
För att stärka vårdhygienarbetet så har personal utbildats i hygieniskt städ. Under
våren hade flera undersköterskor möjlighet att delta i en digital utbildning inom
sårvård. På Kullängen har ett nätverkssamarbete påbörjats tillsammans med
Region Örebro län och några andra kommuner. Syftet är att träffas digitalt och lära
av varandra. Nätverket hålls ihop av två läkare i regionen samt studierektor.
Meningen är att även andra professioner ska samverka på samma sätt och att
nätverket ska utökas. Just nu bedrivs nätverket som ett pilotprojekt.
Kompetensutveckling för chefer och kvalitétsutvecklare sker två gånger per
månad. Fyra gånger per år coachas de utifrån en valideringsmetod av ett externt
företag, för att lära sig ett coachande ledarskap. Under våren har området även
gått igenom verktyget 5S med syfte att skapa struktur i våra verksamheter.
Systematiskt kvalitetsarbete
Egenkontroller

Vård- och omsorgsboende har värdighetsgarantier där daglig utevistelse och
aktiviteter följs upp som egenkontroller varje månad. Resultatet för 2021 är för
aktiviteter 76 % och för daglig utevistelse 65 %. Jämförelse med år 2019 där
resultatet för hela året var 46 % för aktiviteter och 32 % för att erbjuda daglig
utevistelse. Aktiviteter utgår från de boendes intressen och önskemål.
Egenkontroll för följsamhet av hygien sker utifrån en hygienrond samt
stickprovskontroller. Våra covid-ambassadörer följer upp följsamhet varje månad.
Nattfastan har blivit bättre, flertalet av våra boende ligger mellan 8-12 timmar.
Nattfastan ska inte överskrida 11 timmar. Dock har för många över 12 timmars
nattfasta. Analysen är att personal inte riktigt har hittat metoderna för arbetet,
samt en viss kunskapsbrist. Utifrån måltidsprojektet är detta ett område som
behöver prioriteras.
Punktprevalensmätning av klädkod och basala hygienriktlinjer har utförts. Ett
genomsnitt på mellan 75 - 90 % att dessa efterföljs enligt denna mätning. Vid
analys så brister personalen framför allt i att tvätta och sprita händer före
omvårdnad.
Avvikelser (egenkontroll)

Avvikelser följs upp kontinuerligt och utreds tillsammans med personal. Cheferna
utgår från ett tydligt system där ansvar för utredning är tydligt definierat. Antal
avvikelser och utredningar samt utredningsmetodik tas upp i områdets
ledningsgrupp tre gånger per år. Området har flest avvikelser inom fall och
läkemedelshantering. Läkemedelsprocessen är komplex vilket ökar risken för
avvikelse, till exempel läkemedel på fel tid eller fel läkemedel. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) tittar på hur man kan kvalitetssäkra processen.
Verksamhetschef tillsammans med områdeschefer, MAS och enhetschef för hälsooch sjukvård analyserar hälso- och sjukvårdsresultat tre gånger per år, samt
beslutar om övergripande åtgärder. Varje vård- och omsorgsboende har
regelbundna teamträffar för att följa upp och förbättra resultaten. Alla
professioner är representerade på dessa möten. Det systematiska arbetet tar tid
att komma in i, här har områdeschef ett stort ansvar att vara pådrivande.
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Covid-19
I januari fick en av enheterna på Kullängen konstaterad smitta av Covid-19. Totalt
insjuknade nio boende och tio personal. Verksamheten friskförklarades i början av
februari. Detta ledde till ökade personalkostnader och många övertidstimmar.
De flesta av de boende på våra vård- och omsorgsboende har vaccinerats två
gånger, så även många av personalen. Även om vaccinationer pågår så fortsätter
smittspårningen som tidigare, något som tar mycket tid från sjuksköterskornas
arbete. Under januari och februari har Kullängen och hälso- och sjukvården haft
utökad bemanning, med mer övertid. Hälso- och sjukvården har även haft utökad
bemanning för vaccinering.

Personalen på Kullängen har blivit erbjudna individuellt eller gruppsamtalstöd
från Regionhälsan. Under arbetsplatsträffar har personalen fått möjlighet att
ventilera vad de har upplevt och vad verksamheten kunnat göra annorlunda under
pågående pandemi.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Området följer upp verksamheternas handlingsplaner två gånger per år i
ledningsgruppen för att identifiera övergripande risker. Tillbud, arbetsskador,
sjuktal, utförda riskbedömningar samt systematiskt brandskydd följs upp
övergripande flera gånger per år. Syftet är ett lärande utifrån resultat och analyser.
Verksamheterna följer upp handlingsplanerna vid varje arbetsplatsträff. Inför
förändringar eller att risker upptäcks ska en riskbedömning utföras. Målet är att
identifiera risker innan något händer. Antal tillbud och arbetsskador är låga och
risker som identifieras och läggs in i handlingsplaner är få. För att öka
riskmedvetenheten inom alla verksamheter har personalen under två veckor
fokuserat på att identifiera risker.
Sjukfrånvaron är för de första tre månaderna bättre än tidigare år, förutom under
februari där sjukfrånvaron var något högre. Några verksamheter har en hög
frånvaro.

Facklig samverkan sker förutom på förvaltningen också för område vård- och
omsorgsboende varje månad. Syftet är att samverka runt projektplanerna samt det
nya boendet.
Ekonomi

Personalbudgeten ser ut att få ett litet överskott. Beläggningsgraden har varit 88 %
i snitt under de fyra första månaderna, vilket gör att bemanningsgraden kan vara
något lägre. Behovet av bemanningssjuksköterskor kvarstår framförallt på
kvällarna. Åtgärder för att göra dessa tjänster attraktivare är vidtagna och
förhoppningsvis ger detta resultat under året. Området prognostiserar ett
underskott på grund av behov av bemanningssjuksköterskor, förlorade
hyresintäkter samt skyddsmaterial för hela förvaltningen.
Vi ser en ökad personalkostnad för Kullängen och hälso- och sjukvården i början
på året på grund av pandemin och vaccinering av alla brukare.
Individ- och familjeomsorgen, IFO
Barn- och familjeenheten

Under första tertialen 2021 har barn- och familjeenheten sett en minskning
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gällande anmälningar i jämförelse med samma period under 2020. Avseende
anmälningar gällande våld mot barn ses även där en liten minskning i jämförelse
med samma period föregående år. Dock så leder ärenden där barn har utsatts för
våld eller bevittnat våld alltid till en utredning och det är svåra ärenden för
socialsekreterarna att hantera. Även gällande ansökningar om stödinsatser ses en
minskning.

Utredargruppen består idag av relativt många yngre nyutbildade socionomer.
Sakkunnig socialsekreterare och enhetschef har inlett ett program för introduktion
för socialsekreterare inom området barn- och familj som Socialstyrelsen har tagit
fram. Det har varit uppskattat av medarbetarna.

Under februari valde en socialsekreterare att avsluta sin anställning på barn- och
familjeenheten. Rekrytering har genomförts och en erfaren socialsekreterare har
rekryterats till tjänsten från mitten av maj. Tjänsten har varit vakant under en
period vilket har belastat de kvarvarande i gruppen. En socialsekreterare ur
samma grupp är föräldraledig från april och året ut, den tjänsten har tillsatts av en
medarbetare på enheten.
Familjeteamet har under 2020 och 2021 ställt om och erbjuder nu
föräldrautbildningar både via Teams och på plats. De digitala utbildningarna har
även erbjudits personer som bor längre bort och vi kan nå ut till fler på detta sätt.
Familjeteamet har även utökats med en medarbetare från 2021 och två år framåt
och de kan nu arbeta mer intensivt i ärenden för att till exempel förhindra
placeringar av barn.

På enheten för ensamkommande barn har antalet ensamkommande barn fortsatt
minska och inga nya barn anlände till kommunen under de första fyra månaderna
år 2021.

Arbetstyngdsmätning på barn- och familjeenheten har fortsatt under våren 2021.
Det är ett bra hjälpmedel för sakkunnig socialsekreterare och enhetschef att ha
kontroll över arbetstyngd för medarbetarna, fördelning av ärenden och eventuella
behov av tillfälliga tjänsteomfördelningar.
Vuxenenheten

Under årets första fyra månader har vuxenenheten arbetat med att implementera
en automatiserad tjänst för ekonomiskt bistånd. Arbetet med implementeringen
kommer att fortgå under hela året. Den digitala tjänsten kommer underlätta för
medborgarna i hela kommunen att ansöka om ekonomiskt bistånd. Denna tjänst är
också en del i att följa med i den digitala utvecklingen i samhället.
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd under våren år 2021 var 207 stycken.
Detta är en ökning med 20 hushåll i jämförelse med samma period föregående år.
Den största andelen hushåll som ansöker om ekonomiskt bistånd är ensamhushåll.
Pandemin har bland annat medfört att personer är i behov av ekonomiskt bistånd
en längre tid. En annan anledning kan också vara att det utifrån pandemin är
svårare att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden då flera företag har gått i
konkurs.
Coronapandemin har påverkat vuxenenhetens verksamhet på olika plan. Det har
skett förändringar i och med pandemin, bland annat att SFI bedriver
distansundervisning och har så gjort under större delen av pandemin. Detta har
lett till att personerna har svårare att komma ut på arbetsmarknaden och vilket
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bidrar till ett behov av försörjningsstöd under en längre tid. I samverkan med SFI
har det framkommit att deras största målgrupp är personer som är analfabeter
eller saknar grundskolekompetens. Dessa har omfattande behov av undervisning
för kunna tillgodose sig språket, vilket gör det svårare i och med
distansundervisningen. Flera företag har drabbats hårt av pandemin vilket
medfört att konkurrensen om arbete hårdnat. Detta medför att de som saknar
grundskolekompetens har svårare att få arbete.

Kommunen har ett flertal flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna är långt ifrån
arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa ekonomiskt bistånd varje
månad. Flertalet av dessa familjer har låg eller ingen ersättning alls från andra
myndigheter, exempelvis Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen arbetar inte
aktivt med de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och därmed är det
svårare för dessa personer att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.
Flertalet av de som uppbär försörjningsstöd saknar arbetsförmåga och har kontakt
med vården. Idag är det svårare att bli beviljad andra ersättningar, exempelvis från
Försäkringskassan. Socialsekreterarna har tillsammans med vården försökt att
ansöka om de ersättningar som man bedömer att personen kan ha rätt till.
Sjukdomsbilden och behovet av tid för rehabilitering gör att dessa personer
sannolikt inte kommer att få ett arbete i närtid och i en del fall inte innan
pensionsåldern. Detta påverkar storleken på det ekonomiska biståndet över tid.
En annan bidragande faktor till att utbetalning av ekonomiskt bistånd har ökat kan
vara att kommunikationen mellan socialtjänst och Arbetsförmedlingen drastiskt
försämrades under år 2019 i och med Arbetsförmedlingens omorganisation.
Socialsekreterarna arbetar aktivt med att försöka få en samverkan men det har
varit svårt att nå handläggarna på Arbetsförmedlingen. Detta är även något som
klienterna har upplevt.

Ytterligare en bidragande faktor till den ökade utbetalningen av ekonomiskt
bistånd kan vara de personer som väntar på försäkringstillhörighet. Dessa
personer kan få vänta på sin försäkringstillhörighet i flera månader och blir under
denna period i behov av ekonomiskt bistånd. Kommunen kan endast återsöka
ersättning från Migrationsverket för utbetalda bidrag för de personer som har
försäkringstillhörighet. Det innebär att kommunen går miste om medel som
betalas ut till de personer som väntar på försäkringstillhörighet.

Institutionsplaceringar för personer med missbruksproblematik har ökat i antal
under de första fyra månaderna år 2021 i jämförelse med samma period
föregående år. Under de första fyra månaderna år 2021 beslutades det om en
placering på SiS-institution enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall),
vilket var samma som förgående år. Under de första fyra månaderna år 2021
beviljades fem placeringar på institutionsvård enligt Socialtjänstlagen och under
samma period 2020 beviljades fyra placeringar.
IFO arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom att aktivt arbeta
förebyggande och ha ett tätt samarbeta med Stegens öppenvård samt barn- och
familjeenheten för att i ett tidigt stadium erbjuda vård och behandling.
Socialsekreterarna har även en god samverkan med polisen, framför allt med
områdespolisen. Samverkan sker genom täta telefonkontakter och gemensamma
insatser.
På Stegen har det under hösten 2020 och våren 2021 varit hög sjukfrånvaro hos
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personalen samt färre anställda, vilket har medfört att antalet inskrivna i
verksamheten inte har ökat i den omfattning som var önskad. En vikarie har
tillsats för att kunna fortsätta bedriva Stegens verksamhet tills ordinarie personal
och nyanställd personal är i tjänst.

Under de första fyra månaderna år 2021 har arbete gällande våld i nära relationer
påbörjats för att ge en större kunskap hos socialsekreterarna i ämnet. Det handlar
bland annat om att få bättre kunskap i vilka frågor som ska ställas och hur
motivationsarbetet ser ut kring denna målgrupp.
Från 1 mars har det gjorts en arbetsomfördelning hos biståndshandläggarna på
vuxenenheten. Omfördelningen innebär att samtliga biståndshandläggare arbetar
med insatsen hemtjänst. Däremot har delarna socialpsykiatri, LSS och
verkställighet fördelats. Detta för att öka rättssäkerheten, få en tydligare
arbetsfördelning samt bibehålla en god arbetsmiljö.

Pandemin har medfört att biståndshandläggarna inte kunnat åka på vissa
hembesök då deras målgrupp bland annat är i riskgrupp. Detta kan ha medfört att
den visuella bilden av vad den enskilde behöver uteblir. Biståndshandläggarna har
i största möjliga mån hittat andra lösningar för att säkerställa den enskildes
vårdbehov.
Vuxenenheten uppvisar under tertialen ett negativt ekonomiskt resultat för de
första fyra månaderna år 2021. Faktorer som bidrar till enhetens minusresultat är
ett ökat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd samt att hushållen blir
beroende av försörjningsstöd en längre tid. En annan orsak kan vara ett ökat antal
institutionsplaceringar vuxna.
Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF
Årets första månader har fortsatt att präglats av Covid-19.

På en av våra gruppbostäder hade vi ett klusterutbrott då personal och brukare
insjuknade. Tack och lov klarade sig alla bra. Det har fortsatt varit en del
sjukskrivningar hos personalen.

Alla brukare och personal inom våra verksamheter har erbjudits vaccination och
de som tackat ja har fått vaccin.

Till daglig verksamhet Träffen har många av deltagarna börjat komma tillbaka i
takt med vaccineringen. Servicegruppen har börjat med arbetsuppgifter på Bra &
Begagnat, eftersom uppgifterna på Kullängen har varit begränsade under
pandemin.
Servicegruppen har haft stängt en vecka till följd av medarbetare som blev sjuka.

Inom socialpsykiatrin har hembesök blivit avbokade och gruppverksamheter
ställts in. En tjänst är sedan årsskiftet vakant. Tjänsten beräknas att tillsättas efter
sommaren.
Under påsklovet drabbades Svalans ungdomsfritids av en omfattande
skadegörelse.

Mycket fokus har legat på att säkerställa rekryteringen av semestervikarier. När
tertialrapporten skrivs är arbetet ännu inte färdigt.
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AMI
AMI börjar året med en pandemi som fortfarande sätter en del begränsningar i
verksamheten. Det har varit av yttersta vikt att vi fortsätter att säkerhetsställa en
trygg och säker arbetsplats och arbetsmiljö för alla i verksamheten. Genom att se
över våra lokaler och smittsäkra vid varje arbetsstation där montering och
paketering utförs kan vi fortsatt bedriva produktion med säkra avstånd så trängsel
inte uppstår mellan deltagarna. Med hänsyn till detta har vi vid deltagares avslut i
verksamheten tagit in nya från försörjningsstöd. Trots färre uppdrag från
Arbetsförmedlingen, vilket genererat minskade intäkter, har vi ändå kunnat ha de
flesta verksamheter igång. Pandemin har medfört att det har varit svårt att få ut
våra deltagare i praktik/extratjänster, men vi har ändå lyckats få ut nio deltagare i
arbete på den externa arbetsmarknaden fram till nu. I dagsläget har vi sju i
verksamheten som har lönebidrag. Utöver det har vi 15 extratjänster, de flesta är
utplacerade på andra förvaltningar.
I vår legoverksamhet där vi sysselsätter deltagare med lättare paketering och
monteringsarbeten har det periodvis varit en viss nedgång. Genom att få in ännu
ett externt företag har vi trots det lyckats bibehålla verksamheten.

Alléskolans café har varit stängt en längre tid, dels för att trängsel inte ska uppstå
men också på grund av minskat elevunderlag. Detta har medfört att vi tappat
intäkter från försäljning, men även att vi inte kan bereda plats för någon som
behövt praktik.

Implementeringen av projekt All in är i gång. Här har vi tagit fasta på de
parametrar som visade sig vara lyckade i projektet, för att sedan omsätta dessa i
praktiken i arbetet med alla våra deltagare. Arbetslinjen och snabbaste vägen till
egenförsörjning är det vi arbetar med.

Språkutvecklingsprojektet är igång och här bedrivs studier i kombination med SFI.
Några av deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, andra via kommunen. För
närvarande har vi tre språkgrupper, en grupp i A-B, en i C-D och en pratgrupp.
Några har gått vidare till Grundvux och några har klarat B och C-nivå på SFI.

Brukarundersökningen har omarbetats för att passa deltagare med annat
modersmål. Vi såg att flera av svarsalternativen var svårtolkade och heller inte gick
att översätta. Vi har även tagit bort att barn ska svara då dessa inte är knutna till
den verksamhet vi bedriver.
Ferieprocessen är i full gång och antalet sökande ungdomar är ungefär desamma
som föregående år. Inom det kommunala aktivitetsansvaret har vi tillsammans
med Laxå och Askersund ett projekt som till 20 % finansieras med ESF-medel. De
tre kommunerna har tillsammans arbetat fram riktlinjer och blanketter för att på
ett mer effektivt sätt säkerställa och dela information med berörda instanser.

På integrationssidan har vi fortsatt öppet för besökare tre dagar i veckan. De som
besöker oss behöver hjälp med rapportering till Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, jobbsökning, information eller stöd i att betala sina räkningar.
Vi fortsätter hjälpa och bistå en familj som kommit på anknytning till
ensamkommande barn. Processen är lång i väntan på att etablering och förmåner
kommer till del. Vi har även fått och iordningställt två lägenheter i väntan på de
försenade kvotflyktingarna; två personer från år 2020 och tre för år 2021. Vi har
även anmält att vi kan ta emot ytterligare två-tre personer till vidarebosättning
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från Migrationsverket.

Vi har påbörjat installationen av Flyktingmodulen i Procapita. Detta medför att vi
kan läsa in månadsschablonerna från Migrationsverket i Procapita. Detta kommer
underlätta beräkningen av intäkter då de blir mer tillförlitliga.
En samhällsorienteringskurs har påbörjats på dari, dock med endast ett fåtal
deltagare.

Integrationspedagogen har under våren arbetat med normer och värderingar på
Långängsskolan. Fortsatt arbete med gympakidsgrupp med ca 40 deltagande barn.
Under våren har integrationspedagogen haft kontakt med sju olika föreningar,
vilka har hjälpt familjer att söka ekonomiskt stöd för föreningsavgifter. Cirka 30
nya barn har börjat på olika föreningsaktiviteter.
Två nya kollegor har rekryterats, en har redan påbörjat sin anställning och en
tillträder i september från en vakant tjänst.

Utifrån regeringens uppdrag om satsningen på sommarjobb för ungdomar, där
kommunerna uppmanas vara kreativa och uppfinningsrika, så har vi nu påbörjat
arbetet med satsningen. Vi har inkluderat och samarbetar med andra
förvaltningar, men även med Alléskolan och Länsstyrelsen i Örebro. Denna
exceptionella satsning kommer bereda plats för ytterligare ungdomar utöver
feriepraktiken att få ett positivt och innehållsrikt sommarjobb i kommunen.
Satsningen finansieras med statliga medel.
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2 God ekonomisk hushållning
2.1 HÅLLBAR KOMMUN
Hemtjänst
Vi arbetar för att säkerställa att hygienrutiner följs för att brukare ska känna sig
trygga när de får insatser från personalen och för att undvika smittspridning i
enheterna.

Områdets resurser ska användas så effektivt som möjligt och beläggningsgraden
mäts kontinuerligt varje månad. Ett projekt för hemtjänst Centrala Hallsberg har
påbörjats för att dels genomlysa verksamheternas arbetsmetoder och effektivitet
och dels för att ta fram förslag på en framtida organisation som har förutsättning
att arbeta så effektivt som möjligt.
IFO

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

Målet mäts i brukarundersökningen som sker i höst. Alla enheter arbetar på med
de aktiviteter som är bestämt.

AMI

Arbetsmarknad- och integrationsenheten arbetar aktivt med insatser för att stärka
individer och förbereda för arbete eller studier. Vi stärker individer genom
arbetsträning- och praktikplatser inom kommunens förvaltningar, men även
externa placeringar vilket också kan leda till anställning. Genom innovativa
insatser i projektform med bland annat en språksatsning, en satsning på ungdomar
verkar vi för en utveckling av en hållbar kommun. Arbetsmarknad- och
integrationsenheten ska omvärldsbevaka, analysera metoder och arbetssätt och
verka för att varje enskild individ får de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi
ska vara uppfinningsrika och bidra med kreativitet för att finna lösningar i vår
verksamhet.
Nämndmål
Alla som har insatser av socialoch
arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen.

Indikator
Minst 90 % av de personer
som får insatser ska uppleva
trygghet med insatserna.
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Hemtjänst
Fortsatt arbete med
trygghetsskapande aktiviteter
pågår, bland annat där
välkomstsamtalet vid ny
brukare är av vikt.
Kontaktpersonen ansvarar för
det. Individuell
genomförandeplan skrivs.
Kvalitetsombuden har en
viktig del i detta då det är de
som planerar kontaktpersoner
för nya brukare.
Trygghet: Även vid korta
tillsynsbesök hos brukare så

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2021
Nämndmål

Indikator

Alla barn, unga, vuxna och
familjer i kommunen ska
erbjudas goda livsvillkor och
ska så långt som möjligt
erbjudas stöd och tidiga
insatser på hemmaplan.

Det förebyggande arbetet ska
stärkas genom att antalet
besökare/deltagare i socialoch
arbetsmarknadsförvaltningens
öppenvårdsverksamheter/öpp
na verksamheter ska öka mot
föregående år.
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ska personal ta av sig
ytterkläderna och gå in, detta
för att brukare tidigare upplevt
personal som stressad. Lyfts
upp på APT varje gång.
Den minienkät som planerats
av kvalitetsombuden för att få
fram förbättringsunderlag har
på grund av pandemin inte
kunnat genomföras.
VoBo
Utveckling sker i att förbättra
boendes genomförandeplaner
utifrån personcentrerad vård
eller med ett annat ord IBIC
(individens behov i centrum),
där värdegrunden är
utgångspunkt. Allt fler av våra
boende får stöd av verktyget
BPSD, som är ett verktyg som
tar fram individuella
bemötandeplaner. Genom
multiprofessionella
teammöten sker det
förebyggande arbetet för att
identifiera risker för individ
och verksamheten.
IFO
Klientundersökning/kvalitetsu
ndersökning kommer att
genomföras under hösten år
2021.
Hemtjänst
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
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 man
utan kontakt med
socialsekreterare kan få vård
och behandling för sitt
alkoholmissbruk.
Missbrukshandläggare arbetar
aktivt med att erbjuda
anhörigstöd på Stegens
öppenvård. Målet ser ut att
kunna uppnås.
AMI
AMI arbetar aktivt med
samarbete mellan socialtjänst,
Arbetsförmedling och
deltagare. Målet ser ut att
kunna uppnås.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2021
Nämndmål
Enheter som serverar mat ska
erbjuda varierad kost som
serveras på ett aptitligt sätt
samt erbjuda matglädje i en
bra måltidsmiljö.

Datum

Indikator
Matsvinnet ska minska med
minst 5 % per år på våra
särskilda boenden.
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Hemtjänst
Esslatorp och Sköllergården
arbetar med att mäta
matsvinnet. Arbete pågår
också för att förbättra
måltidssituationerna.
Portionerna som beräknas
enligt det näringsvärde som
behövs för varje dag är ofta för
stora för de boende. Inköp av
matvaror ses över för att
minska svinnet.
Ett måltidsprojekt är påbörjat
för att förbättra
måltidssituationer och
säkerställa att de boende får
den näringsmängd de behöver.
VoBo
En ny mätning av matsvinnet
har genomförts under våren.
Resultatet har inte
färdigställts.

Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska känna
sig trygga med insatsen.
Hemtjänst
Arbete pågår som tidigare och enligt upprättade handlingsplaner för att vårdtagare
ska känna trygghet. Prognosen är att målet nås.
VoBo

Dokumentationen har förbättras när det gäller genomförandeplaner. Personal och
arbetsledare planerar tidigt in ett välkomstsamtal för att skapa goda relationer
mellan boende, anhöriga och personalen.

Vid medarbetarsamtal ska varje medarbetare redovisa på vilket sätt medarbetaren
arbetat för att nå mål i verksamhetsplanen i syfte att skapa trygghet för boende.
Det märks att personal har utvecklats i förståelsen kring vad som är
personcentrerad vård och vikten av att bemöta rätt för att skapa trygghet. 2021
kommer vi ha fokus på värdegrundsarbetet och utveckling i BPSD. Personal
handleds i att utbyta kunskap och vara i en gemensam lärande process för att
utvecklas i att lösa situation/problem utifrån varje boende för att skapa trygghet i
insatser som ges.

På korttidsboendet mäts upplevd trygghet inför avslutad vistelse. Under första
kvartalet svarade 80 % bra eller mycket bra på frågan om upplevd trygghet. 0,5 %
svarade dåligt på samma fråga.
IFO

Individ- och familjeomsorgen beräknar att uppnå målet med att de människor vi
möter i våra verksamheter ska känna sig trygga i kontakten med socialtjänsten.

Klientundersökning/kvalitetsundersökning kommer att genomföras under hösten
år 2021.
Individ- och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt varje dag med klienterna skall
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känna sig trygga i möten med våra medarbetare samt med de insatser som
beviljas.

Information om möjligheten att framföra synpunkter/klagomål/beröm lämnas
genom broschyren ”Hjälp oss att bli bättre” och denna lämnas alltid till klienter.
Broschyren finns även tillgänglig på hemsidan samt i social- och
arbetsmarknadsförvaltningens väntrum.

Målet är att alla klienter på individ- och familjeomsorgen ska ha
genomförandeplaner så att socialsekreterare och medarbetarna i våra
öppenvårdsverksamheter tillsammans med klienten kan följa att klienten uppnår
delmål och mål med insatserna som de beviljats. Klienterna ska alltid vara
delaktiga när genomförandeplaner upprättas med syftet att de då kan påverka sina
insatser som ska leda till att de når sina mål, till exempel att bli självförsörjande, få
bättre relationer i familjen eller att uppnå nykter- och drogfrihet.

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.
Hemtjänst
Vi vet inte om målet kommer att kunna nås då dagverksamheterna och
dagcentralerna stängdes i mars -20 på grund av pandemin.

Arbetet med Trygg hemgång pågår och de brukare som får insatsen har varit nöjda
med det. Det är en viktig insats för att arbeta med tidiga insatser och för att stärka
individens egna resurser. Utveckling av metoden fortsätter även kommande år.
Bland annat genom teamsammansättning och med att motivera brukare. Teamet
får utbildning i motiverande samtal.

Områdets uppdrag är att erbjuda goda livsvillkor, stöd och insatser genom de
insatser som beviljas av biståndshandläggare och som ska genomföras utifrån
brukarens behov och där hänsyn ska tas till brukarens önskemål och
självbestämmande.
IFO

Prognosen är att individ- och familjeomsorgen kommer att uppnå målet.

Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som serveras på ett
aptitligt sätt samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö.
Hemtjänst
Ett måltidsprojekt har tagits fram och har påbörjats för alla vård och
omsorgsboende.

Sköllergården och Esslatorp arbetar för att skapa en bra måltidssituation och att
skapa lugn och ro vid måltiden.

På Esslatorp är frukosten individuellt anpassad, kvällsmat tillagas på enheten och
det serveras en varierad kost utifrån lunchen som kommer från köket.

Sköllergården får sina måltider från köket. Båda enheterna jobbar med nattfastan
och goda mellanmål. Smoothies erbjuds alla även nattetid. På båda enheterna äts
maten tillsammans i en lugn och harmonisk miljö för att skapa matglädje.
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Prognosen är att målet uppnås.
VoBo

Måltidssituationen ska vara trygg och inbjuda till att vilja sitta ner och äta i lugn
och ro. Ett utvecklingsarbete sker under året.

2.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

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

AMI arbetar utifrån arbetslinjen vilket betyder att alla som kan ska arbeta. Våra
uppdrag får vi från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Vår målsättning är
att varje enskild individ ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas, oavsett om
man är på AMI för arbetsträning, praktik eller för en arbetsförmågebedömning.
Grunden ska vara en gemensam syn på arbetssätt och arbetsmetoder för att nå
målet. Vi ska arbeta med att vara förberedda genom omvärldsbevakning,
kreativitet och uppfinningsrikedom.
Nämndmål
Förbereda personer som står
utanför arbetsmarknaden eller
inte har behövlig förankring på
arbetsmarknaden så att de kan
få sin försörjning tillgodosedd
genom arbete eller studier.

Indikator
Alla som kan bidra till sin egen
försörjning ska göra det. Minst
80 % av de personer som
uppbär försörjningsstöd, med
arbetsförmåga, ska vara
självförsörjande inom sex
månader.
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Kommentar
IFO
Under våren 2021 har 36
insatser avslutats då
personerna har blivit
självförsörjande. Den
genomsnittliga tiden för alla
aktuella personer oavsett om
de bedöms ha arbetsförmåga
eller inte som uppburit
ekonomiskt bistånd under
perioden har varit 3,8
månader. Detta är en ökning av
tiden som bidragsberoende
med 0,2 månader vid
jämförelse med samma period
förra året.
58 % av de personer med
arbetsförmåga som erhållit
ekonomiskt bistånd under
våren 2021 har kommit ut i
självförsörjning inom 6
månader vilket är färre än
föregående år. En orsak till
detta resultat beror på att
arbetslösheten har ökat utifrån
den rådande pandemin som
varat under en lång tid och
därmed har behovet av
ekonomiskt bistånd ökat.

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2021
Nämndmål

Indikator

Sida

17(27)
Kommentar

Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har
behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning
tillgodosedd genom arbete eller studier.
IFO
Den pandemi som har pågått under större delen av år 2020 är en stor anledning till
det negativa resultat som verksamheten redovisar. En bidragande orsak till detta
är även att verksamhetens samarbetspartners har haft restriktioner som har
medfört att deltagarna inte har kunnat påbörja praktik/sysselsättning i lika stor
utsträckning som tidigare år. Dock har IFO:s verksamheter gjort allt som de kan för
att stödja och hjälpa klienterna att närma sig självförsörjning. IFO är beroende av
många aktörer för att kunna bli framgångsrika i metoden arbetslinjen.
Vuxenenheten har under året fortsatt att bibehålla och vill utveckla samarbetet
med AMI för att säkerställa att alla klienter ska komma ut i rätt sysselsättning och
kompetenshöjande verksamhet, för att därigenom möjliggöra egen försörjning och
ett självständigt liv.
Trots den pågående pandemin så har vuxenenheten arbetat hårt för att stötta och
hjälpa personer ut i egenförsörjning. Om enheten inte hade arbetat enligt vårt
framgångsrika arbetssätt och beprövade metoder enligt arbetslinjen så skulle
enheten ha påvisat ett större negativt resultat både gällande ett sämre psykiskt
mående hos de vi möter i vårt arbete, men även gällande det ekonomiska
resultatet på enheten.

2.3 ALLAS INFLYTANDE

Hemtjänst
Genomförandeplaner skrivs i samråd med brukaren/boende och "hur" är en viktig
rubrik. Skrivs i jagform och detaljerad.
Broschyren ”Hjälp oss bli bättre” delas ut till brukare och anhöriga.
IFO

Alla klienter/brukare ska vid upprättande av genomförandeplan vara delaktiga
och framföra de synpunkter som de har. Klienter/brukare har även möjlighet att
framföra klagomål och synpunkter på verksamheten i form av enkäten "Hjälp oss
att bli bättre".

Klientundersökning/kvalitetsundersökning kommer att genomföras under hösten
år 2021.
VFF

Målet mäts i brukarundersökningen i höst.

Delaktighet och inflytande är viktiga aspekter i vårt arbete. Vi har en gemensamt
framtagen arbetsmodell, olika metoder, samt uppföljning vid genomförandeplaner
och brukarkollegium. Arbetet måste hela tiden hållas levande, och utvecklas.
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AMI
Bra bemötande och delaktighet är två förutsättningar för inflytande, men också en
förutsättning för lärande. Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska verka för
en gemensam förståelse för vad begreppen bemötande, delaktighet och inflytande
är och hur de kan användas i verksamheten som grund för ett ökat engagemang
och praktisk handling.
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
En av de viktigaste faktorerna
för att skapa delaktighet är
genomförandeplanen, där det
ska framgå hur och när
brukaren önskar sina insatser.
Det har tidigare hållits
gårdsråd för varje enhet men
de har inte kunnat genomföras
på grund av pandemin under
2020 eller hittills i år.
VoBO
Det hålls kontinuerligt
boenderåd där boende görs
delaktiga i det som sker på
boendet samt att deras
intressen och önskemål blir
viktiga i planeringen. Även
aktiviteter utförs utifrån
delaktighet från boende.
Aktiviteter som sker kan vara,
matlagning, bakning, matsedel,
lyssna på musik samt planera
inför storhelger.
IFO
Klientundersökning/kvalitetsu
ndersökning kommer att
genomföras under hösten år
2021.
Bemötandefrågor är alltid
aktuella i alla samrådsforum
på IFO samt på APT.
Information om möjligheten
att framföra
synpunkter/klagomål/beröm
lämnas genom broschyren
"Hjälp oss att bli bättre".
Socialsekreterare och
biståndshandläggare har
regelbundna uppföljningar
med sina klienter/brukare för
att följa upp utredningsplan,
vårdplan, insats och
genomförandeplan.

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 förväntas målet uppnås. Arbete
med att förtydliga och förbättra genomförandeplanerna ska fortsätta under 2021.
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Datum

Resultatet från brukarundersökningen visade att 87 % av de tillfrågade är nöjda
med graden av delaktighet. Målet är 90 %.
VoBo

Genom boenderåd har boendes tankar, intressen och önskemål kommit upp. Det
har lett till en bättre förståelse för vad boende vill i vardagen vilket påverkar
planering. Utifrån fokus på värdegrund har personalen börjat jobba mer utifrån att
den boendes vilja och behov ska styra när insatser ska göras. Vi jobbar med att
personcentrering ska vara vår ledstjärna. Att vi ska anpassa verksamheten efter
boende, ett fortsatt arbete under året där detta kommer påverka
bemanningsgrafen.
IFO

Barn- och familjeenheten har anpassat sin verksamhet för att den enskilde ska få
möjlighet till delaktighet, detta genom att träffa sina klienter kontinuerligt så att
klienterna är delaktiga i sin utredning eller insats. Barn- och familjeenheten och
vuxenenheten verkar nära individen och erbjuder ett professionellt bemötande
och lyhördhet för idéer och synpunkter. För att detta ska uppnås upprättas av
socialsekreterare eller biståndshandläggare en utredningsplan, vårdplan och
genomförandeplan med mål tillsammans med klienten för att bland annat
bibehålla en arbetsallians. Socialsekreterarna på vuxenenheten upprättar alltid en
handlingsplan med mål tillsammans med klienterna, för att till exempel hitta
snabbaste vägen till självförsörjning. Klienten har uppföljning med
socialsekreterare varje månad och detta medför utrymme till dialog om planering
samt en möjlighet att framföra synpunkter.
Arbetat med att se över att alla vi möter har en upprättad genomförandeplan är
pågående.

2.4 GOD SERVICE

Hemtjänst
Kontaktperson och boendeansvarig har en nyckelroll och är delaktiga i skrivande
och framtagande av genomförandeplaner. Kontaktpersonens roll lyfts på APT
samt på teamträffar för att skapa en trygg och säker omvårdnad med personal med
rätt kompetens.
IFO

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

Indikatorn gällande bemötande mäts i brukarenkäten i höst.

Arbetet med bemötandefrågan är ständigt aktuell. Hur kommunicerar vi? Har vi
rätt verktyg för att kommunicera med personen? Detta är viktiga frågor när det
gäller bemötande.
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Sida
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AMI
Arbetsmarknad- och integrationsenheten ska verka för att tydligt och öppet
kommunicera med alla som besöker vår verksamhet, men även genom sociala
konton. Genom att fortsätta utveckla verksamheten med driv, glädje och öppenhet
ska vi tillsammans bidra till att profilera oss själva och vår gemensamma
organisation och förvaltning och synliggöra oss mer utåt.
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.

Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens
behov

I 100 % av
genomförandeplanerna ska det
framgå när brukaren/klienten
önskar insatsen.
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Kommentar
Hemtjänst
Bemötandet diskuteras
ständigt i alla forum och stor
vikt läggs vid att all personal
alltid ger ett gott bemötande.
Prognosen är att målet uppnås
och resultatet mäts i
brukarundersökning 2021.
VoBO
Verksamheterna har skapat
eller ska under året skapa
spelregler utifrån Hallsbergs
värdeord glädje, driv och
öppenhet. Dessa spelregler
följs upp flera gånger per år
utifrån en VAS- skala
IFO
Målet är att alla klienter och
brukare ska vara nöjda med
medarbetarnas bemötande.
Bemötandet diskuteras
kontinuerligt i alla
arbetsgrupper.
Klientundersökning/kvalitetsu
ndersökning kommer att
genomföras under hösten år
2021.
Hemtjänst
Hemsidan och broschyrer
uppdateras vid förändringar.
Hemsidan ses över
kontinuerligt. Dagverksamhet
och dagcentraler, Esslatorps
och Sköllergårdens vård och
omsorgsboende har ett
Facebook-konto där
information läggs ut.
VoBo
Hemsidan följs upp
kontinuerligt samt vid
förändringar
IFO
Uppdateringar utförs
kontinuerligt vid förändringar.
Hemtjänst
All personal har fått utbildning
i dokumentation och i att
upprätta en
genomförandeplan. Planen ska
upprättas tillsammans med
brukaren och dennes önskemål
ska efterfrågas.
Arbete pågår med att utveckla
genomförandeplanerna så att

Datum

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Tertial 2021
Nämndmål

Indikator

Sida

21(27)
Kommentar
det mer tydligt påvisar när, var
och hur brukaren önskar sina
insatser. Då
dagverksamheterna har varit
stängda under större delen av
2020 och i stort sett stängda
hittills under 2021 har flera
genomförandeplaner inte
uppdaterats eller blivit gjorda.
Prognosen är att målet nås
under året.
VoBO
Verksamheten har ett
förbättringsarbete att utföra
för att nå detta mål. Det krävs
att all personal har metoder
och verktyg som stödjer
arbetet, samt förståelse för vad
det betyder att arbeta utifrån
personcentrerad vård som
sedan ska ge resultat för att nå
målet. Studiecirklar är
påbörjade för att skapa
kunskap och utifrån
delaktighet ska personalen
själva ta fram
förbättringsområden samt
åtgärder för att kunna testa i
verksamheten.
IFO
Socialsekreterare,
medarbetare i
öppenvårdsverksamheterna
och biståndshandläggare ska
aktivt arbeta med att detta ska
framgå.
Socialsekreterarna ska aktivt
arbeta med att det ska framgå
av genomförandeplanen när
klienten önskar insatsen.
Bedömning görs att målet ska
vara uppfyllt vid årets slut
2021.

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

Bemötande och värdegrund tas upp på alla APT och etiska dilemman diskuteras
Broschyren ”Hjälp oss att bli bättre” delas ut vid välkomstsamtalet och informeras
om i kontakter med brukare och anhöriga. Enligt brukarundersökningen 2020 har
område hemtjänst 97 % gott bemötande enligt brukarna och förväntas uppnå
målet under 2021.
VoBo

Spelregler för personal skapades under förra året på flera av våra boenden och
dessa följs upp ett antal gånger per år. Ett bättre arbetsklimat börjar utvecklas
vilket påverkar det professionella bemötandet. Samtalsgrupper hålls för att skapa
en lärande organisation där goda exempel är tillåtande.
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I enkätsvar från 15 personer inför avslutande vistelse på korttidsenhet, kvartal 1
angående bemötande från personal, svarar 60 % bra eller mycket bra och 39,5 %
svarar varken eller. Följande förbättringsarbete har påbörjats utifrån enkäten;
•
•
•

IFO

Utveckla kommunikationen med anhöriga och patienter,
Bemötandeplan med spelregler ska beslutas under 2021,
På årets tre första APT har bemötande varit en diskussionsfråga utifrån de
synpunkter och klagomål som inkommit till verksamheten.

Information om möjligheten att framföra synpunkter, klagomål eller beröm lämnas
genom broschyren "Hjälp oss att bli bättre". IFO verkar nära individen och
erbjuder ett professionellt bemötande och ska vara lyhörda för idéer och
synpunkter.
Alla medarbetare på IFO har dagliga diskussioner om bemötande. Alla
medarbetare har regelbunden handledning för att lättare kunna hantera och agera
professionellt vid svåra möten med människor. Bemötande är en punkt på APT.
Målet beräknas att vara uppfyllt 2021.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska bidra till att förenkla
kontakten med våra verksamheter.
Hemtjänst
Vi arbetar för att vara tillgängliga, att alltid bemöta brukares och anhörigas
synpunkter, klagomål och frågor snabbt och korrekt. Information uppdateras på
hemsidan och broschyrer är aktuella. Dagverksamheten, Sköllergården och
Esslatorp har Facebook-konton där information läggs ut.
Prognosen är att målet uppnås.
VoBO

Vård- och omsorgsboende skickar ut anhörigbrev två gånger per år för att berätta
om vad som händer i verksamheterna. Innan pandemin bröt ut hade
verksamheterna anhörigträffar två gånger per år. Förhoppningsvis kommer träffar
kunna planeras igen till hösten.
IFO

På kommunens hemsida finns det lättillgänglig och tydlig information kring socialoch arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter och kontaktuppgifter.
Individ- och familjeomsorgen har en socialjour där kommunens invånare kan få
akuta behov tillgodosedda utanför kontorstid. Kontaktuppgifter till socialjouren i
finns på kommunens hemsida. 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 medarbetare 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.
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Datum

Vuxenenheten har en "träffas säkrast-tid" för kontakt via telefon. Öppenvården
Stegens verksamhet har ingen sådan tid utifrån att de har hög tillgänglighet under
hela dagen. Biståndshandläggarna har en gemensam telefon som är bemannad
mellan klockan 8-15 varje vardag för att kunna ge kommuninvånarna bästa
service. Barn- och familjeenheten har en mottagningstelefon som är bemannad
under socialkontorets öppettider.
Individ- och familjeomsorgens arbetstid är anpassad efter klienternas behov av
insatser. Det går att få stöd och hjälp dagtid under kontorstid på social- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt hjälp med akuta behov utanför ordinarie
arbetstid under hela dygnet.
Genom detta arbete anses målet uppfyllas 2021.

Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov
Hemtjänst
Schemagrafen styrs utifrån brukarens insatser och höjs respektive sänks när det
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.

Arbete pågår med schema utifrån verksamhetens behov och så hälsosamma som
möjligt för medarbetare.
Prognosen är att målet uppnås.
VoBo

Vid varje schemaperiod går chefen igenom bemanningsgrafen utifrån boendes
behov som sedan styr personalens schemaläggning. Bemanningskravet kan även
justeras under en schemaperiod om behovet minskar eller ökar utifrån antalet
boende på enheten.
Här finns dock ett utvecklingsområde då schemaläggningen styrs till största del
utifrån personalens behov och inte utifrån behovet från våra boende.

På korttidsboendet tas individuella planer fram för nya personer. Planen ger
information till personalen kring patientens behov och ger delaktighet för
patienten, en möjlighet för patienten att påverka den egna vården och omsorgen.

IFO

Socialsekreterarna, biståndshandläggarna 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 under kvällar och
helger.
Alla klienter/brukare ska ha en genomförandeplan där det framkommer hur
personen är delaktig i sin insats. Klienten blir därmed mer delaktig i sin situation
vilket medför att insatsen anpassas efter den enskildes eget behov. Viktigt att
gemensamt följa upp målen.

Öppenvårdsverksamheterna Familjeteamet och Stegen arbetar med hur
genomförandeplanerna kan förbättras och det ingår i det pågående arbetet med att
utveckla det systematiska kvalitetsledningssystemet för IFO.
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3 Ekonomi
3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd
Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Osäkerheten är dock stor vad
gäller intäkter och kostnader på grund av rådande pandemi. Prognosen bygger på
att förvaltningen får täckning för de merkostnader som uppstår på grund av
sjukdomen Covid-19.

Förvaltningen ansökte i november 2020 om 3,5 mkr i ersättning för merkostnader
på grund av sjukdomen Covid-19 för perioden februari- november 2020, som nu
utbetalats. Dessa medel planeras att användas för att täcka merkostnader på grund
av pandemin under 2021, som inte täcks av andra medel. Förvaltningen har även
fått ersättning med 1 mkr för högre sjuklönekostnader än normalt för perioden
januari-april 2021.
DRIFT
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
-varav personal
-varav kapital
-varav lokal
-varav övrigt
Totalt

Utfall 30/4-21
31 925
-129 832
-93 695
-636
-10 329
-25 172
-97 907

Prognos 2021
78 682
-431 285
-311 133
-1 906
-30 554
-87 692
-352 603

Budget 2021
74 824
-427 427
-311 213
-1 906
-30 459
-83 849
-352 603

Avvikelse
3 858
-3 858
80
0
-95
-3 843
0

Överskottet på intäkter beror på statsbidrag för merkostnader på grund av
sjukdomen Covid-19 och mer intäkter från Migrationsverket än budgeterat. Då det
finns tomma lägenheter inom vård- och omsorgsboendena beräknas 500 tkr i
uteblivna hyresintäkter 2021.

Övriga kostnader redovisar ett underskott då behovet att köpa
bemanningssjuksköterskor kvarstår, kostnaderna för försörjningsstöd är höga och
fler placeringar av barn och unga är nödvändiga. Förvaltningen har även kostnader
för hygienartiklar på grund och av sjukdomen Covid-19 som inte är budgeterade.
VERKSAMHET
Belopp i tkr
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för
funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Förvaltningsgemensamt

Utfall 30/4-21
8 764
-28 785
-35 152

Prognos 2021
1 412
-93 887
-116 292

Budget 2021
-3 288
-92 387
-115 092

Avvikelse
4 700
-1 500
-1 200

-15 429
-3 554
-97 908

-55 367
-4 662
-352 603

-54 567
-5 162
-352 603

-800
500
0

-23 752

-83 807

-82 107

-1 700

Överskottet avser intäkter från staten på grund av pandemin och ofördelad budget.

Vård- och omsorgsboende

Området prognostiserar ett underskott med 1 500 tkr. Behov att hyra in
sjuksköterskor kvarstår 2021 och genererar 600 tkr i underskott. Inköp av
hygienartiklar på grund av pandemin bidrar också till underskottet. Då det finns
tomma lägenheter på boendena så visar även intäkter från bostadshyrorna
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underskott mot budget.

I januari fick en av enheterna på Kullängen konstaterad smitta av Covid -19, vilket
medförde ökade personalkostnader och många övertidstimmar. Även
provtagningar och vaccinationer med anledning av Covid-19 har genererat mycket
övertid för området. Höga sjuklönekostnader under perioden januari-april har
kompenserats med ersättning från staten.
Hemtjänst

Området prognostiserar ett underskott med 1 200 tkr. Dagverksamheterna har
varit stängda under januari-april och därmed genererat ett överskott till området.
Andra enheter har dock haft höga personalkostnader under denna period med
mycket timavlönad personal och övertid. Detta beror bland annat på stora behov
som krävt extra tjänster samt dubbelbemanning. Området har även haft höga
sjuklönekostnader under perioden januari-april, som kompenserats med
ersättning från staten.
Verksamheten för funktionshindrade

Området prognostiserar ett underskott med 1 700 tkr. Köp av en ny plats på ett
externt boende för LSS genererar ett budgetunderskott med 500 tkr. Personlig
assistans beräknar ett budgetunderskott med 800 tkr, då det finns brukare med
större behov än vad deras SFB-beslut medger. Brukare på gruppboende som
kräver extra mycket resurser, bidrar också till områdets underskott. Höga
sjuklönekostnader under perioden januari-april har kompenserats med ersättning
från staten.
Individ- och familjeomsorg

Kostnaden för försörjningsstöd och placeringar är högre än budget och genererar
underskott. Då öppenvården beräknar ett överskott och områdets
personalkostnader prognostiseras med överskott på grund av vakanser och
sjukskrivningar, så beräknas hela området totalt redovisa ett underskott med
800 tkr.
Arbetsmarknadsenheten

Området beräknar ett budgetöverskott med 500 tkr, då verksamheterna som de
beredskapsanställda arbetar med går bättre än budgeterat.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA
Belopp i tkr
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Försörjningsstöd
Totalt

Externa boende LSS

Utfall 30/4-21
-2 984
-3 387
-1 257
-3 315
-10 943

Prognos 2021
-9 835
-18 036
-6 307
-9 816
-43 994

Underskott med 500 tkr då en ny plats behöver köpas in.

Budget 2021
-9 335
-16 966
-7 157
-7 516
-40 974

Avvikelse
-500
-1 070
850
-2 300
-3 020

Placeringar IFO

Institutionsvård för barn och unga beräknar ett underskott med 1 400 tkr, då fler
platser behöver köpas in. Institutionsvård för vuxna prognostiseras dock med
400 tkr i överskott.
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Öppenvård IFO
Öppenvården beräknar ett överskott med 850 tkr, som beror på vakanser samt ett
budgetöverskott för placering av barn och unga.
Försörjningsstöd

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat och beräknas generera ett
budgetunderskott med 2 300 tkr. Fler hushåll än år 2020 uppbär idag
försörjningsstöd och hushållen blir beroende av försörjningsstöd en längre tid än
tidigare. Detta kan bero på att pandemin gör det svårare att få arbete på den
reguljära arbetsmarknaden, då flera företag har gått i konkurs samt att
kommunikationen mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen försämrades
2019 i och med Arbetsförmedlingens omorganisation.

3.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT
Belopp i tkr
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Totalt

Utfall 30/4-21
-448
-113
-561

Prognos 2021
-655
-1 469
-2 124

Budget 2021
-655
-1 469
-2 124

Avvikelse
0
0
0

Nämnden har ett investeringsutrymme på 2 124 tkr, som bedöms användas under
året.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 64- Information om statsbidrag
Ärendebeskrivning
Ordförande önskar att förvaltningen informerar om de statsbidrag förvaltningen har sökt.
Muntlig information från ekonom Karin Björnram om de statsbidrag förvaltningen beviljats:
Prestationsersättning IFO
Kompensation fritidspeng
Insats inom psykisk hälsa
Våld i nära relationer
Motverka konsekvenser av isolering äldre pga Covid-19
Kompetensutveckling HSL
Återhämtning personal samt bearbetning av trauma pga Covid-19
Äldreomsorg teknik, kvalitet, effektivitet
Äldreomsorgslyftet
Habiliteringsersättning
Motverka ensamhet bland äldre
Subventioner av familjehemsplaceringar
Utvecklingsmedel för våld i nära relationer till kommuner
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer.
Alla statsbidrag ska återrapporteras. Medel som inte används betalas tillbaka.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 65- Information om Blomsterängen
Ärendebeskrivning
Muntlig information om byggnationen av Blomsterängen. Information om de olika
delar förvaltningen arbetar med i samband med byggnationen.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 70)
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 66 - Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2021
(21/SAN/26)

Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom
vård- och omsorgsboende.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 71)
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för maj 2021.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om
beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för maj 2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/SAN/26

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende maj 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende för maj 2021.

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2021-05-05. Siffran inom parentes
visar totala antalet platser.
Kullängen 44 (54), Werners Backe 22 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 23 (29), Esslatorp 10
(11). Total beläggningsgrad 2021-04-05 uppgår till 84 %, 108 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef VoBo
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 67- Gemensam målbild AMI-IFO
Ärendebeskrivning
Ärende om gemensam målbild för AMI och IFO. Inga handlingar skickas ut i ärendet.
Ordförande informerar om beredningsutskottets diskussion.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 77)
Beredningsutskottet har diskuterat ärendet gemensam målbild för AMI och IFO utifrån
nämndens mål att förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har
behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd via
arbete eller studier. Utskottet redovisar sin diskussion på nämndens sammanträde.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande föreslår att social- och
arbetsmarknadsnämnden utifrån nämndens mål ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en
gemensam målbild för AMI och IFO

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utifrån nämndens mål ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en gemensam målbild för AMI och IFO. Redovisning om hur arbetet
fortgår på nämndens sammanträde i september. Då beslutas även slutdatum för uppdraget.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 68 - Borttagen på grund av sekretess
(21/SAN/132)

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 48 of 77

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 69 - Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1 2021
(21/SAN/131)

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador
och tillbud.
HR-konsulent Mikael Hellberg redovisar statistiken över sjukfrånvaro, tillbud och
arbetsskador.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 64)
HR-konsulent Mikael Hellberg redovisar statistiken över sjukfrånvaro, tillbud och
arbetsskador.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 1 2021

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från
arbetsmiljökommittén för kvartal 1 2021

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Arbetsmiljökommitté kvartal 1 2021
Arbetsmiljö SAF kvartal 1 2021

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr:21/SAN/131

Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 1 2021
Ärendebeskrivning

Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och
tillbud

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 1 2021

Ärendet

Statistik gällande sjukfrånvaro, inrapporterade arbetsskador och tillbud för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen kvartal 1 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Mikael Hellberg

Förvaltningschef

HR-konsult

Bilagor
Arbetsmiljö SAF kvartal 1 2021
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 70 - Statistik individ- och familjeomsorgen april 2021
(21/SAN/28)

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen för april 2021. Statistiken visar för vuxna antal
insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan),
anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat
ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 69)
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om statistik från
individ- och familjeomsorgen för april 2021.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Statistik april IFO
Statistik april IFO
Statistik IFO jan-dec 2020
IFO statistik mars - dec 2019
IFO statistik jan-feb 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sida 1 av 1

Dnr:21/SAN/28

Statistik individ- och familjeomsorgen april 2021
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen april 2021

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef IFO

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

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

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

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

179
25
13
1

182
33
21
4

184
37
18
2

169
17
9
1

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

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

8
78
28
28
0

6
112
28
28
0

6
115
31
30
0

1
86
29
24
0

21
391
116
110
0

43
21
5
2
1
6

58
25
11
0
2
16

47
29
11
10
5
13

36
15
8
1
6
20

184
90
35
13
14
55

9
6
0
0
7
0
0
0
1
0
19
0
13
7
0
16

9
11
1
0
5
0
0
0
0
0
18
4
13
20
0
31

12
9
2
0
9
0
1
0
2
1
28
0
9
20
1
21

4
1
0
0
8
0
0
0
1
0
15
1
0
35
0
21

34
27
3
0
29
0
1
0
4
1
80
5
35
82
1
89

714
112
61
8

Maj
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Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

2020
Vuxna

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

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

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

218
43
17
6

222
22
16
8

215
28
13
7

224
29
22
4

201
30
16
3

201
42
11
2

213
35
12
2

212
24
13
10

224
29
28
8

204
26
22
7

197
28
14
1

178
35
9
6

2509
371
193
64

Barn- och unga

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

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

8
116
37
63
0

16
111
32
72
0

6
129
27
80
0

5
97
22
79
0

4
89
21
84
0

15
109
22
41
0

10
77
18
35
5

7
96
36
15
0

15
95
29
5
0

5
98
31
6
0

9
84
38
8
0

6
126
31
23
0

106
1227
344
511
5

61
15
18
9

48
20
18
9

60
21
24
8

50
12
10
7

41
28
4
4

72
18
5
2

49
8
11
0

57
13
13
0

13

16

16

18

12

12

9

13

39
28
15
0
2
11

31
25
17
1
1
23

24
21
6
6
5
22

70
17
3
7
8
21

602
226
144
53
16
186

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jan

Feb

149
47
23
6

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

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

Mars April

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

175
32
23
7

177
37
11
8

173
31
3
3

169
30
6
1

171
33
22
8

175
40
9
7

182
50
15
6

201
35
16
4

1735
363
149
53

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

S:a

9
115
47
73
0

19
81
31
69
0

9
103
23
117
0

7
72
22
114
1

3
84
28
71
1

6
72
29
60
0

9
95
33
51
0

15
108
39
47
0

9
96
38
57
0

97
923
330
738
2

47
12
14
7
35

35
11
18
4
13

46
14
23
9
11

40
5
14
6
7

53
6
8
0
17

29
11
9
8
15

37
22
18
2
16

53
27
14
1
13

39
27
8
2
20

379
135
126
39
147

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

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

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

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

9

5

3

1

5

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

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

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

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

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

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

163
28
21
3

Mars April
11
97
40
79
0

Page 67 of 77

Sheet1

2019

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

Barn- och unga

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

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

Jan
54
54
31
19
12
12
4
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7
93
36
18
61

I

Feb
39
31
21
13
6
9
12
Feb
11
90
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13
59
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Maj

Juni

Juli

Aug I Sept
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Sida 1

Sept

Nov

Dec

S:a
93
85
52
32
18
21
16
S:a
18
183
75
31
120

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 71- Information från förvaltningschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information om förvaltningens verksamheter.
Information om vaccinationer.
Information om brukarundersökning - Socialstyrelsen kommer eventuellt att flytta fram
höstens brukarundersökning till 2022. Det kan innebära att förvaltningen får svårt att
redovisa vissa av brukarundersökningarna,
Information om omorganisation äldreomsorg - hemtjänst, HSL och vård- och omsorgsboende
slås samman till ett område.
Arbete fortgår med kvalitetsledningssystemet.
Rekryteringen av semestervikarier är ännu inte helt klar.
Även denna sommar utgår en sommarbonus till de vikarier som arbetar under hela
sommarperioden.
Samverkan mellan SFI, AMI, IFO och Arbetsförmedlingen - det första mötet har hållits.
Information om Café Knuten - i samband med ombyggnation av köket på Knuten har den
förening som drivit caféet tackat nej till att fortsatta.

Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 73)
Genomgång av den information som kommer att ges på nämndens sammanträde.
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från
förvaltningschef/områdeschef
§ 71
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 72- Information angående budget.
Ärendebeskrivning
Ordförande uppmanar till god dialog i budgetprocessen.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information angående budget.
§ 72
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 73
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 74- Information om meddelanden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden skickas ut tillsammans med kallelsen:
1. Barnahus Årsberättelse 2020
2. Barnahus - fördelning av kostnader
3. Protokoll från nämndens verksamhetsbesök på AMI. 21/SAN/90
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 75)
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
informationen om meddelanden.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om
meddelanden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information om meddelanden
§ 74
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2021-05-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 75- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Följande delegationsbeslut redovisas på nämnden sammanträde 2021-05-26:
1. Beslut om individärenden fattade av nämndens individutskott §§ 83-98.
Beredningsutskottets behandling av ärendet (SANBU § 76)
Beredningsutskottet föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner
redovisningen av delegationsbeslut.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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