
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Tid Plats
13:00-17:00 Bra & Begagnat i Hallsberg, 

sammanträdesrum  

Övriga

Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom)
Anette Söderström (Områdeschef hemtjänst)
Clary Starck (Områdeschef särskilt boende/hälso- och sjukvården)
Helena Blomberg (Områdeschef funktionshinder)
Johanna Eriksson (Sekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§26-43

Ordförande _________________________________________________________________
Veronica Wallgren (S)

Justerare _________________________________________________________________
Inger Hellqvist (C)

Sekreterare _________________________________________________________________
Johanna Eriksson

Ej tjänstgörande ersättare

Kerstin Larsson (S)
Örjan Åberg (S)
Olle Isacsson (M)
Ingrid Grahn (L)

Beslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Peter Hörlin (S) (vice ordförande)
Ulrika Björklund (M) (2:e vice ordförande)
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-06
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 26 Sammanträdets inledning
§ 27 Ekonomisk uppföljning
§ 28 Sjukfrånvaro
§ 29 Information om det nya äldreboendet
§ 30 Värdighetsgarantierna
§ 31 Kvalitetsberättelse 2018
§ 32 Rapport Projekt Trygg hemgång
§ 33 Svar på motion
§ 34 Ej verkställda beslut
§ 35 Reglementen för Kommunala handikapprådet KHR och kommunala pensionärsrådet 

KPR
§ 36 Val av ledamöter KPR och KHR
§ 37 Syfte med verksamhetsbesök
§ 38 Utbildning/hemtjänst
§ 39 Förvaltningschef/områdeschefer informerar
§ 40 Frågor till förvaltningen/ordförande
§ 41 Meddelanden
§ 42 Anmälan av delegationsbeslut
§ 43 Sammanträdets avslutning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande öppnar sammanträdet.
2. Ordförande förrättar upprop.
3. Till justerare väljs Inger Hellqvist (C). Tid för justering,  onsdag 13 mars klockan 12.00.
4. Anmälan om jäv utgår då inget jäv anmäls.
5. Dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 - Ekonomisk uppföljning 
(19/SAN/98)

Ärendebeskrivning

1. Muntlig redogörelse
2. Förslag på eventuella effektiviseringar- verksamhetscheferna gick igenom planer för hur de 

ska komma inom budgetram, detta ska ske genom exempelvis schemaläggning.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att den muntliga informationen godkänns 
och läggs till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner den muntliga informationen och lägger den 
till handlingarna med följande tillägg:

 Nämnden följer upp situationen varje månad.
 Beredningsutskottet börjar jobba på eventuella effektiviseringar om det skulle bli aktuellt, 

samt börjar jobba med nya förslag för att komma tillrätta med sjuksköterskesituationen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Budgetgenomgång för år 2018
 Månadsrapport februari 2019
 SAF budgetrevidering 2019

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28- Sjukfrånvaro

Ärendebeskrivning

Handlingar läggs på bordet.

Det förs till protokollet att nämnden får handlingarna idag. Önskvärt om nämnden kan få 
handlingarna på mail eller i meetings innan mötet.

Nämnden följer sjukfrånvaron samt sjukskrivningar för att se effekten av bland annat heltid 
som norm. Nämnden önskar att få ta del av djupare sammanställningar kvartalsvis av 
område Väster som kommit längst i arbetet med heltid som norm.

Sjukskrivningarna i januari 2019 ligger på 9,44% vilket är en minskning mot januari 2018 då 
sjukskrivningarna låg på 10,51%.

 

 

 

 

 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen med tillägg att man önskar 
att få en fördjupad analys kvartalsvis.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29- Information om det nya äldreboendet

Ärendebeskrivning

Muntlig information av Ulrika F Lindberg om det nya äldreboendet.

 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att informationen godkänns.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30 - Värdighetsgarantierna 
(19/SAN/13)

Ärendebeskrivning

Inom särskilda boenden finns det ett antal värdighetsgarantier (se bilaga).

Värdighetsgarantin är en utfästelse som handlar om att ge något extra utöver det som den 
enskilde redan beviljats enligt 4 kap. 1 och 2 §§ SoL.

Det kan handla om förbättrade möjligheter att påverka hur, när och på vilket sätt olika saker 
ska göras för den enskilde.

Förslag till beslut

Beredningsutskottet föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden

- att revidera värdighetsgarantierna efter förslag i samarbete med förvaltningen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna värdighetsgarantierna med 
föreslagna revideringar.

 

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Värdighetsgarantier för särskilt boende 190212

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 31 - Kvalitetsberättelse 2018 
(19/SAN/96)

Ärendebeskrivning

Kvalitetsberättelse för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun 2018.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kvalitetsberättelsen för Hallsbergs kommun 2018 godkänns och 
läggs till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för Hallsbergs kommun 
2018 med tillägget att nämnden önskar att kostnaderna redovisas per invånare och per 
brukare i kommunen från 2019.

 

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse 2018
 Kvalitetsberättelse 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 32 - Rapport Projekt Trygg hemgång 
(19/SAN/75)

Ärendebeskrivning

Projektet Trygg hemgång startade som ett pilotprojekt under tiden 2015-10-15 - 2016-02-28. 
Utifrån projektets goda resultat förlängdes projekttiden till 2018-12-31. Två delrapporter har 
tidigare sammanställts.

Trygg hemgång har under projekttiden utvecklats till en mycket bra arbetsmetod med fokus 
på rehabilitering och individens självständighet.

Förslag till beslut

Att Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten och lägger den till 
handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner slutrapporten och lägger den till 
handlingarna.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 - Svar på motion 
(19/SAN/77)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens svar på motion inkommen till kommunfullmäktige, 
20180913, "Våga tänka utanför ramarna för att skapa nya jobb för att trygga den framtida 
kompetenshöjningen". Se bifogad handling, bilaga 1.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås lämna föreslaget motionssvar till 
kommunstyrelsen för vidare beredning och beslut i kommunfullmäktige.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nästa nämnd.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Ej verkställda beslut 
(19/SAN/80)

Ärendebeskrivning

Underlag till "Ej verkställda beslut" redogörs för i bifogade tjänsteskrivelser.

Förslag till beslut

Att Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om "Ej verkställda 
beslut" och lägger den till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om "Ej verkställda beslut" 
och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Reglementen för Kommunala handikapprådet KHR och 
kommunala pensionärsrådet KPR 
(19/SAN/76)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott beslutade anta reglementena för 
KPR och KHR vid sammanträdet 190211 och kommer därför till nämnden för kännedom och 
förslag till beslut om att lägga informationen till handlingarna.

 Kommunala handikapprådet (KHR) fungerar som organ för samråd och ömsesidig 
information mellan handikapporganisationer och social- och arbetsmarknadsnämnden. Se 
bifogad handling.

 Pensionärsrådet (KPR) fungerar som organ för samråd och ömsesidig information mellan 
pensionärsorganisationer och social- och arbetsmarknadsnämnden.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om reglemente för 
Kommunala handikapprådet och för Kommunala pensionärsrådet för Hallsbergs kommun år 
2019 och lägga till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om reglemente för 
Kommunala handikapprådet och för Kommunala pensionärsrådet för Hallsbergs kommun år 
2019 och lägger det till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Reglemente för kommunala handikapprådet

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36- Val av ledamöter KPR och KHR

Ärendebeskrivning

Förslag på ledamöter till KPR och KHR:

Veronica Wallgren, Ordförande

Peter Hörlin

Ulrika Björklund

Olle Isacsson

Förslag till beslut

Föreslagna personer är:

Veronica Wallgren, Ordförande

Peter Hörlin

Ulrika Björklund

Olle Isacsson

Mötet föreslår att dessa personer väljs.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna de föreslagna som ledamöter till 
KPR och KHR.

Paragrafen är justerad

Page 14 of 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Syfte med verksamhetsbesök 
(19/SAN/74)

Ärendebeskrivning

Beredningsutskottet har på uppdrag av nämnden tagit fram förslag till verksamhetsbesök (se 
bifogad handling).

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott beslutade 190211 att nämnden 
prövar detta upplägg och gör två besök på våren och två på hösten och som utvärderas i 
slutet av mandatperioden under år 2022.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att nämnden prövar detta upplägg 
under året genom att göra två besök på våren och två på hösten och som därefter 
utvärderas under år 2022.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att nämnden prövar detta upplägg under året 
genom att göra två besök på våren och två på hösten och som därefter utvärderas under år 
2022.

Beslutsunderlag

 Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38- Utbildning/hemtjänst

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att den muntliga informationen godkänns.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna den muntliga informationen. 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39- Förvaltningschef/områdeschefer informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om:

1. Administrativ rutin för hantering av motionssvar och svar på revisionsrapporter
2. Seniordag
3. Utbildningsdag i Askersund
4. Nämndsekreterare
5. Organisationen

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40- Frågor till förvaltningen/ordförande

Ärendebeskrivning

Frågor till förvaltningen eller ordförande ska meddelas senast kl: 12:00 dagen innan 
sammanträdet.

Ulrika Björklund (M) frågar under sittande möte om bonusavtalet till sommarvikarier och 
semesterpaketet ryms inom budgetramarna.

Förvaltningschef Jaana Jansson svarar att förvaltningen återkommer med åtgärder om det 
blir aktuellt.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 41- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid sammanträdet 2019-03-06.

1. Dnr: 19/SAN/107-1

Regionstyrelsen: Valärenden mandatperioden 2019-2022.

2. Dnr: 19/SAN/99-1

Hallsbergs kommun: Semesterpaket för omvårdnads- och hälso- och sjukvårdspersonal.

3. Dnr: 19/SAN/99-2

Hallsbergs kommun: Till dig som söker semestervikariat i Hallsbergs kommun.

4. Dnr:

Hallsbergs kommun: Minnesanteckningar Gårdsråd 2019-01-18.

5. Dnr: 19/SAN/94-1

Hallsbergs kommun: Inbjudan till seniordagen 2019-04-04.

6. Dnr: 

Hallsbergs kommun: Information om basutbildning för förtroendevalda i 
Sydnärkekommuner.

Beslut

Informationen godkännes.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 42- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Handlingarna finns att läsa vid Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 190306.

1. Dnr: 19/SAN/53
Beslut familjerätt
 

2. Dnr: 19/SAN/54
Beslut enligt SoL, individ och familjeomsorg
 

3. Dnr: 19/SAN/55
Beslut enligt SoL, vård och omsorg
 

4. Dnr: 19/SAN/56
Beslut enligt LSS
 

5. Dnr: 19/SAN/57
Beslut god man
 

6. Dnr: 19/SAN/58
Serveringstillstånd
 

7. Protokoll beredningsutskott/individutskott
 

8. Övriga delegationsråd

 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-03-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 43- Sammanträdets avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning

§ 26

   



Ekonomisk uppföljning 

§ 27

19/SAN/98
   



’ HALLSBERGS Tjänsteskrivelse Side 1 av 1

_ KOMMUN Datum: 2019-02—27 Dnr:

Budgetgenomgäng för är 2018

Ärendebeskrivning

Muntlig genomgäng av budget 2018 ärs resultat

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslär att den muntliga informationen godkänns och Iäggs till handlingarna.

Ärendet
Genomgäng av budget resultat är 2018 samt muntlig redogörelse för utmaningar inför är 2019 inom

förvaltningens olika omräden.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

a

Förva ltning?éf

Version 1.3



Månadsrapport februari 2019
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Verksamhet (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -2 993 -1 493 1 500 50,1%

Särskilda boende -111 400 -115 800 -4 400 -3,9%

Hemtjänst -90 915 -92 115 -1 200 -1,3%

Verksamheten för funktionshindrade -43 219 -43 219 0 0,0%

LSS (f.d. KSF) -31 426 -30 526 900 2,9%

LSS (f.d. BIF) -1 100 -1 300 -200 -18,2%

Individ- och familjeomsorg -50 626 -49 626 1 000 2,0%
Arbetsmarknad och integration -6 687 -6 087 600 9,0%

Totalt -338 366 -340 166 -1 800 -0,5%

Placeringar mm (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 499 -8 371 1 128 13,5%

Placeringar IFO -17 989 -18 889 -900 -4,8%

Öppenvård IFO -7 515 -7 415 100 1,3%
Ekonomiskt bistånd -5 000 -4 800 200 4,2%

Totalt -40 003 -39 475 528 1,3%

Prognos Sjuksköterskor Belopp tkr

Överskott löner SSK 4 800
Kostnad köp av SSK -6 800

Nettounderskott -2 000

Investeringar (tkr) Budget 2019 Prognos 2019 Avvikelse Avvikelse %

Inventarier och data -1 100 -1 100 0 0,0%
Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%

Totalt -1 500 -1 500 0 0,0%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. februari och analys av årets resterande månader. Heltid som norm är en 
osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställn ingen som krävs för att 
heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. 
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilda boende: Cirka 2 mnkr av underskottet avser köp av sjuksköterskor från bemanningsbolag. Cirka 700 tkr gäller löner som till största del beror på 
överanställning av arbetsterapeut. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka 500 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.
Resterande 1,2 mnkr avser övriga kostnader.
Hemtjänst: 900 tkr av underskottet avser löner och resterande 300 tkr övriga kostnader. 
LSS: Överskottet beror bland annat på externa boenden.
IFO: Överskottet avser löner på grund av vakanta tjänster och brist på kontaktpersoner.
Arbetsmarknadsenheten: Enheten prognostiserar överskott på intäkter och personalkostnader.

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 6,8 mnkr (8 mnkr 2018). 
Verksamheten prognostiserar dock överskott på löner på cirka 4,8 mnkr (5 mnkr 2018). 
Nettounderskottet beräknas uppgå till -2 mnkr (-3 mnkr 2018). 



Personalkostnader

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i de olika 
verksamheter används 3 olika lönekurvor; SÄBO, Hemtjänst, VFF).
Personalkostnaden för samtliga områden ligger mer eller mindre över budget i februari.  



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd jan-feb är något lägre jämfört med jan-feb 2018. 
Försörjningsstöd beräknas ha budget i balans.

I den planerade tiden ingår även tid för hälso- och sjukvårdsinsatser som 
sjuksköterska och arbetsterapeut beslutar om. 

Kostnaden för institutionsvård för vuxna och barn jan-feb är högre jämfört med jan-feb 
2018. Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha ett underskott.



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen  2019-03-04 

Information om budgetrevidering 2019 

Förvaltningen reviderar budgeten inom nämndens verksamhetsområde. Delar av budgeten 

för livsmedel flyttas från förvaltningsgemensamt till särskilda boenden och hemtjänsten. 

Verksamheten för funktionshindrade och LSS får ramförstärkning från 

förvaltningsgemensamt. 

 

 

 

 

Jaana Jansson   Mohammed Ahmad Barkhad 

Förvaltningschef   Ekonom  

Verksamhet (tkr) Beslutad budget 2019 Justering inom SAF Ny budget 2019

Förvaltningsgemensamt -5 579 2 586 -2 993

Särskilda boende -109 831 -1 569 -111 400

Hemtjänst -90 698 -217 -90 915

Verksamheten för funktionshindrade -42 519 -700 -43 219

LSS (f.d. KSF) -31 326 -100 -31 426

LSS (f.d. BIF) -1 100 -1 100

Individ- och familjeomsorg -50 626 -50 626

Arbetsmarknad och integration -6 687 -6 687

Totalt -338 366 0 -338 366
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HALLSBERGS KOMMUN
Socialförvaltningen
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Värdighetsgarantier för särskilt boende

Vi lovar att

o vär personal ser sig som gäster i din hosted

. vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du fär information om den
boendeansvariges ansvar

. du har möjlighet att byte boendeansvarig

. erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig, som beskriver

hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill fär gärna anhöriga vera med
Planeringen ska följas upp minst en gäng per är

. erbjuda dig en aktivitet-egen tid, minst en gäng i veckan

. erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp till exempel en fysisk aktivitet

. erbjuda dig daglig utevistelse

. erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig

omvärdnad

. ge dig information om vilken omvärdnadspersonal som arbetar

» erbjuda dig att själv välja när du vill gä upp pä morgonen och när du vill gä och
lägga dig för natten

. erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras pä ett aptitligt sätt

. personal ska finnas med vid kaffestunder och mältider för att skapa mältidsro

. all personal bär en namnbricka
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Kvalitetsberättelse för Hallsbergs kommun 2018

Ärendebeskrivning

Kvalitetsberättelse för Hallsbergs kommun 2018.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslär att kvalitetsberättelsen för Hallsbergs kommun 2018 godkänns och läggs till

handlingarna.

Ärendet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna räd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete trädd i kraft den 1 januari 2012.

Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden ärligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgä:

. hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

har bedrivits,

. vilka ätgärder som vidtagits samt

. vilka resultat som uppnätts

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

3W@ßmb@
Helena Blomberg

Omrädeschef

Version 1.3
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Inledning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna räd (SOSFS 2011:9) om
ledm'ngssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädd i kraft den 1 januari

2012.

Enligt SOSFS 201129 ska nämnden ärligen upprätta en kvalitetsberättelse,

där det ska framgä:

. hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra

verksamhetens kvalitet har bedrivits,

. vilka ätgärder som Vidtagits samt

. vilka resultat som uppnätts

Kvalitetsarbetet under 2018

Gemensamt

Förvaltningen fick statliga medel efler sommaren är 2018 för att kunna göra

en satsning pä digitalisering inom äldre- och funktionshinderomrädet. Det

ledde till en satsning av utbyggnad av Wi-fi i gemensamhetsutrymmena pä

Vära beenden och dagcentralerna.

Individ — och familjeomsorgen (IFO)

Barn- och famineenheten har hafl nya utmaningar under 2018. Under äret

har Hallsbergs kommun ätertagit det tidigare samarbetet med Kumla

kommun avseende familjerätt och familjehem. Den nya Faminehems- och

familjerättsenheten (FFE) i Hallsberg stafiades formellt upp 180901.

Ätertagandet av FFE frän Kumla kommun ger [FO möjlighet att styra över

de pägäende faminehemsplaceringarna pä ett annat sätt än tidigare och Vi

kan därmed i större utsträckning päverka att färre ham placeras inom

kostsamma konsulentstödda faminehemsorganisationer.

Bam- och familjeenheten hat tillsammans med Vuxenenheten ansökt hos

Socialstyrelsen om att fä delta i ett projekt avseende införande av iRisk.

iRisk är ett risk- och skyddsinstrument som innebär att handläggarna

intervjuar familjer där väld törekommer för att kunna avgöra

allvaret/farligheten i väldet. Hallsbergs kommun blev utvald som en av tio

kommuner i Sverige att som pilotkommun fä inf‘öra metoden i

verksamheten. Implementeringen kommer päbörj as i januari 2019.

Enheten har tillsammans med AMI och SFI päbölj at ett samarbete med

samhällsinformation för nyanlända med fokus pä information om ham och

bams behov samt stödinsatser.
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Familjeteamet har i september 2018 startat bamhjälpsgruppen Täget som är

en stödverksamhet till barn som lever i familjer med missbruk och/eher
psykisk ohälsa.

Kommunstyrelsen har under hösten 2018 beslutat om att bevilja ekonomiska
medel till ett projekt om tvä är för att öka samverkan mellan skola och
socialtj änst. Syflet är bland annat att minska anmälningar frän skolan och att

öka skolnärvaro. Projektet ska päbö1jas i januari 2019 och rekrytering har
skett under hösten 2018. De tvä nya familjebehandlarna skall tillhöra Bam-
och familjeenhetens öppenvärd organisatoriskt, men de skall även vara
placerade viss tid pä Transtensskolan i Hallsberg. Meningen är även att efler
hand utöka samarbetet med fler skolor i kommunen.

Projektet ALL IN startade i mars 2018 och pägär till och med februari 2020
och innebär att ätta kommuner i Örebro län samverkar och utgär frän

individens törutsättningar för etablering i samhället och pä
arbetsmarknaden. Projektet har förbättrat Hera individers möjligheter till

etablering pä arbetsmarknaden och har hjälpt flertalet personer till

anställning under 2018.

Hemtjänsten
Under första kvartalet 2018 har omräde hemtj änst bytt alla analoga
trygghetslann och digitaliserat hela lannkedjan. Omrädet har övergätt till

digital mobil dokumentation.

Heltid som norm har beslutats av Kommunfullmäktige. Införandet har
päbörjats inom hemtjänst Väster och hemtjänst Öster. Hemtjänst Norr och
Söder kommer att starta Heltid som norm i slutet av januari 2019.
Forberedelse och schemaläggning utifrän det pägär. Hemvärd Väster och
Öster har genom heltid som norm närmare 30 medarbetare sammanlagt som
önskat gä upp i tid. Sammanlagt har detta genererat ca 6 heltidstj einst i

resurs tid. Man ser redan nu att man kan täcka stora delar av fränvaro
exempelvis semester, utbildningar, möten och APT (arbetsplatsträffar) dä
detta blir inlagt i befintligt schema. Effekten blir att man som fast personal
inte behöver komma in pä ledig dag för möten, utbildningar. Samt att man
via planering minskar turbyten och kostnaden för extratid.

Vi har ocksä kunnat lösa snabb fränvaro, dä det legat resurstid 1 schemat.
Det vi ska gä vidare och granska ytterligare, för att tryggg bemanningen, är

att fördelningen av resurstiden blir sä jämn som möjligt. Även
dagcentralemas personal har gätt upp i tid utifrän heltid som norm. Detta
gör att de kan arbeta även pä fler dagcentraler.

Arbete har päbörj ats för att skapa ett styrsystem i samarbete med särskilt

boende (Säbo)/hälso- sjukvärd (HSL) samt att ta fram modeller för
uppf‘öljning och analys.

Dagcentralen Knuten har fätt ny ljudanläggning inklusive hörslinga
installerad.

Utsedda värdegrundsledare har tillsammans med enhetschef päbörjat
handledning och utbildning till enheten enligt Äldreomsorgens nationella

värdegrund. Handledning sker kontinuerligt och hälls vid liv.
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Arbetet med nya uppdraget för vära verksamhetsstödjare är i gäng.

Verksamhetsstödj aren har haft kartläggningsträffar med all personal för att

bedöma var personalen befinner sig i sin roll som kontaktperson, samt

kunskapsnivä i upprättandet av genomförandeplaner. Möten mellan

enhetschefer (EC) och verksamhetsstödjaren har planerats varje vecka, som
ett led i att följa det fortsatta arbetet med att säkerställa att verksamheten gär

framät och utvecklas.

Särskilt boende (SÄBO)
Under ärets tre första mänaderna har omrädet tillsammans med hemtjänsten,

arbetat fram en styrmodell utifrän kravet enligt systematisk

kvalitetsledningssystemet (SOSFS 201129). Syftet med ett ledningssystem

är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i

verksamheterna. Ledningssystemet gör det möjligt för ledm'ngen att styra

verksamheten sä att rätt saker görs vid rätt tillfälle och pä rätt sätt, samt att

möjliggöra ordning och reda.

Utifrän den nya lagen om utskrivningsklara som trädde ikrafl den 1 januari

2018, har en arbetsgrupp tagit fram processer som ska underlätta arbetet

med att flilja lagen samt samverka i värdkedjan. Under äret hat Hallsbergs

kommun inte haft nägra betaldagar. Fortsatt arbete för att förstärka trygg

hemgäng kommer att ske under 2019.

Verksamheterna arbetar aktin för att nä de för verksamheten uppsatta

mälen. För att uppnä mälet gällande att erbjuda en planerad aktivitet varje

dag har aktivitets ombud utsetts inom alla verksamheter. De har i uppdrag

att stämma av med brukama vilka aktiviteter som de önskar samt göra en

planering över vilka aktiviteter som ska erbjudas va1je dag. Att erbjuda

daglig utevistelse är ut planerat pä en personal va1je dag.

Arbete med värdegrunden har genomförts och värdegrundsledarna har

arbetat med värdegrundscirklar under äret. Värdegrundscirkeln syflar till att

ge medarbetarna utbildning i den nationella värdegrunden för äldre samt

möjlighet att diskutera etiska dilemman och reflektera över sitt arbete.

Riskbedömningar i Senior Alert genomförs av kontaktperson enligt en

ärsplanering och tas upp pä teamträffar. Processen för teamträffar är

reviderad under äret och översyn av administratörer i Senior Alert kommer
att fortgä under är 2019.

Verksamheten för funktionshinder (VFF)
Verksamheten har avslutat det treäriga projekt som bedrivits tillsammans

med Örebro Universitet. Alla enheter och samtlig personal arbetar med att

införa/utveckla den framtagna arbetsmodellen. Modellen bestär i att arbeta

med strukturerade genomförandeplaner, brukarkollegium och SMART-mail
(S=Specifikt‚ M=Mätbart, A=Användbart/uppnäeligt‚ R=Realistiskt och

T=Tidsbegränsat). Löpande följs arbetet upp och utvärderas för att sedan

eventuellt revideras eller förändras.

Nägra medarbetare deltog pä en forsknings- och utvecklingsdag pä Örebro

Universitetssjukhus och presenterade värt projekt tillsammans med
Universitetets vetenskapliga ledare.
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Verksamhetsutvecklingen har fortsatt under vären med digital

dokumentation, färdigställande av strukturmappar, hälso- och
sjukvärdspärm samt verksamhetsrutiner. Allt för att fä en högre kvalitet pä
vär verksamhet.

Personlig assistans har infört Phoniros tidredovisningssystem till

Försäkringskassan i en testgrupp. I det nuvarande blankettförfarandet krävs
mycket resurser i form av tid för personalen, administratörer och chef, fiir
att säkerställa att inrapporteringen av tiden är rätt samt att det inte saknas
nägot kryss eller punkt pä tidredovisningen. Med Phom'ro kommer detta

skötas mer digitalt.

Värt arbete med att ytterligare höja kompentensen i verksamheten, i form av
stödpedagoger, fortlöper. Funktionen är relativt ny i Hallsbergs kommun.
Stödpedagogen är en mycket viktig funktion som ständigt arbetar med det
pedagogiska arbetet tillsammans med kollegorna. Vi har under äret giort
flera kartläggningar i FUNCA verktyget (ett kartläggningsverktyg vid
utmanande beteende) samt haft handledning av TUB (frän

vuxenhabiliten'ngen) som gett positiv utdelning i foxm av tryggare/nöjdare
brukare och anhöriga, samt säkrat goda levnadsvillkor och förutsättningar

för brukarna att fä fortsätta utvecklas och i sä hög grad som möjligt leva ett

liv som andra.

Vi har fortsatt arbetet med validering av icke behörig personal. Detta höjer
kvalite'n i utförandet av insatsen.

Kvalitetsgruppen har hafl möten vid nio tillfällen under äret. Syflet med
kvalitetsgruppen är att säkerställa kvalitén i alla vära varsamheter

I kvalitetsgruppen finns representanter frän samtliga enheter inom
verksamheterna, enhetschefer och omrädeschef.

Prioriterade uppgifler för gruppen är:

Samarbete mellan olika grupper/professioner

Delaktighet, medarbetare

Säkerställa kvalité i verksamhetema

Vara med att utveckla

Hur har andra det/ inspiration

Nöjd personal

2018 sökte förvaltningen ett statsbidrag som riktade sig till att införa/höja
habiliteringsersättningen för de brukare som deltar i daglig verksamhet.
Hallsbergs kommun fick 665 tkr i statsbidrag. Bidraget har använts till att

höja habiliteringsersättningen över hela äret samt en engängsutbetalning i

december mänad.

Arbetsmarknad och integration (AMI)
AMI har tillsammans med Hemtjänsten startat ett projekt för nyanlända
arbetssökande som vill arbeta inom hemtjänsten. Kravet fanns ocksä att ta

ett B-körkort. Resultatet blev att nägra av dessa deltagare kommer fortsätta

till värd- och omsorgsutbildning och nägra har idag timanställning. Projektet
har fallit sä väl ut att det kommer fortgä under 2019.
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Integrationspedagoger har erbjudits tidsbegränsade anställningar 18/19 für

att arbeta med barn- och ungdomar för en aktiv fritid och värdegrundsfrägor

och vuxna när det gäller preventivt stöd genom samtalsgrupper med familjer

i frägor att leva med famin i Sverige. Behovet har vuxit fram under en

längre tid och nämndbeslut togs i juni och är ett samarbete mellan AMI,
Stocksätterskolan och Individ- och familjeomsorgen.

Växthusprojektet växte fram under tidig vär och har erbjudit bäda enkla och

mer avancerade arbetsuppgifler som passat mänga deltagare. Resultatet blev

att vi kunde ha självhushäll av grönsaker till driflen av caféer och

skördemarknad. Ärets stolthet pä AMI!

Projekt Nykrafl har genomförts för att öka hälsomedveten hos kvinnor.

Projekt har finansierats av Länsstyrelsen, paragraf 37 medel för att utveckla

samverkan och mottagningskapacitet hos kommuner. Projektägare

Sydnärkes Folkhälsoteam och utfo'rare AM] i samarbete med
Arbetsförmedlingen och Individ- och famineomsorgen. Sarntliga kvinnor

kunde som sprängbräda och efler proj ektets avslut erbjudas 6 mänaders

anställning i AMI:S regi. Hälften tackade "ja"
till erbjudandet.

ALL IN - projektet vilket finansieras av europeiska socialfonden för

längtidsarbetslösa som uppbär försörjningsstöd. AV 8 kommuner i länet har

Hallsbergs kommun bäst resultat med deltagare i självförsönjning genom
eget lönearbete.

Integrationsenheten har varit med och dfivit ett projekt i länet för

pedagogisk utveckling för samhällsorientering för nyanlända flyktingar,

vilket mynnade ut i en nationell konferens.

Arbetet med ledningssystemet
2015 införskaffades ett systemstöd till social- och
arbetsmarknadsfo'rvaltningen för att säkerställa/underlätta arbetet med
kvalitets och ledningssystemet.

Under ärets första mänader har särskilt boende (SÄBO) tillsammans med
hemtjänsten, arbetat fram en styrmodell utifrän kravet enligt systematisk

kvalitetsledningssystemet (SOSFS 2011z9). Syflet med ett ledningssystem

är att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén i

verksamheterna. Den som bedriver verksamhet ska med stöd av

ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och

förbättra verksamheten. Ledningssystemet gör det möj ligt för ledningen att

styra verksamheten sä att rätt saker görs vid rätt tillfälle och pä rätt sätt,

samt att möjliggöra ordning och reda.

Styrrnodellen är gemensam för förvaltningens samtliga omräden.

I juli anställdes en system- och kvalitets utvecklare, med uppdrag att

utveckla och följa upp dokumentationssystemet Procapita

Utifiän riskanalyser, egenkontroller, resultat samt uppföljningar förbättra det

kvalitetsarbete som bedrivs i värd och omsorgs för att nä mäluppfyllelse

Utveckla och följa upp kvalitetsarbetet utifrän vära kvalitetsverktyg (Senior

Alert, BPSD och palliativ registret).
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Internkontroll

Förvaltningen och nämnden följer fastställda instruktioner för

internkontrollen. Respektive enhet identifierar ett antal riskornräden, osäkra
processer eller moment och genomt‘ör en sä kallad risk och
väsentlighetsanalys. Samtliga enheters analyser sammanställs för

genomgäng i ledningsgrupp, vartefler förvaltningschef föreslär en
internkontrollplan för kommande är till nämnden.

Den beslutade internkontrollen redovisas ärligen separat vid nämndens möte
i februari.

Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar:

Verksamhet

Gemensam administration

Ekonomiadministration

Personaladministration

Förvaltningen har totalt 17 kontrollmoment. AV dessa är samtliga utförda

2018, med rapport om avvikelser inom samtliga omräden. Förslag pä
ätgärder har bland annat varit inom momentet:

. Läkemedelshanteringen - vi har under ären hafl en del svinn som har

polisanmälts enligt gällande rutin. Vi har nu kommit till rätta med
det genom att minska antalet buffertförräd samt att narkotiska

preparat förvaras särskilt inlästa sä att det är lättare att logga.

. Hjälpmedelsteknikern har som uppgift att besiktiga lyftar och

kommer att göra det under äret 2019. En del arbete är utfört men det

äterstär en del kontroller som behöver genomföras under kommande
är.

. Inom särskilda beenden ska alla erbjudas daglig utevistelse och detta

kommer att arbetas intensivare med under är 2019 dä vi inte nätt

100 % resultat under äret som gätt. Enhetscheferna kommer att följa

resultaten varje mänad.

. Gällande hantering av rekvisitioner har vi arbetat fram en rutin som
ska gälla inom förvaltningen och rutinen är implementerad.

. För momentet ramavtal och upphandlade leverantörer har

förvaltningen ett arbete att göra tillsammans med upphandlaren om
avtal som behöver fömyas eller avtal som behöver göras inför

framtiden.

Brukarenkäter
Förvaltningen genomför ärligen en brukarundersökning i samtliga enheter.

Undersökningen genomförs i enkätform och erbjuds inom verksamheterna

funktionshinder, arbetsmarknad och integration, till samtliga brukare.

Inom IPO erbjuds brukarenkäten till samtliga som besöker verksamheten
under en tväveckorsperiod.
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2018 besvarades enkäterna av sammanlagt 469 personer, fördelat pä 12

enheter. Enkäten bestär 9-11 frägor inom verksamheten för funktionshinder,

6 frägor inom IPO, 14 frägor inom arbetsmarknad och 4 frägor inom

integration.

Svarsfrekvensen var följande:

IFO — 66 %
Arbetsmarknadsenheten — 100 %
Integrationsenheten — 50 %
Socialpsykiatrin — 62 %
Personlig assistans — 36 %
Bostad med särskild service — 100 %
Daglig verksamhet — 95 %

Äldreomsorgen skickade 2018 inte nägon egen enkät, dä den nationella

enkäten besvarar de parameter som redovisas till nämnden.

Även 2018 har brukarenkätema inom verksamheten bostäder med särskild

service och daglig verksamhet genomförts med hjälp av ett digitalt program

som ökar brukarens delaktighet. En och samma person har genomfört samtliga

intervjuer.

Frägeställningama rör hur nöjd man är med den hjälp man fätt,

tillgänglighet och delaktighet. Enkätsvaren redovisas till nämnden i

samband med ärsredovisningen, med fokus pä de av nämnden uppsatta

mälomrädena., men även i separata mer ingäende redovisningar pä

nämndsammanträde.

Medarbetarenkät
Under 2018 genomfördes en medarbetarenkät för alla personalgrupper utom
chefer. Resultatet av enkäten har delgivits till respektive ansvarig chef. Chef
och medarbetare har sedan gemensamt tagit frarn tvä utvecklingsomräden,

med utgängspunkt i de sämsta resultaten, och upprättat handlingsplan för

dessa utvecklingsomräden. Diskussionerna har förts pä arbetsplatsträffar.

Sammanställningarna är inlärnnade till förvaltningschef som i

kommunledningsgruppen gemensamt analyserat resultaten tillsammans med
övriga förvaltningschefer och personalchef.

Tillsyn

Arbetsmiljöverket hade 2017 revision pä tvä av vära särskilda beenden.

Büster som framkom har ätgärdats. En brist bestod av aVsaknad av rutin för

riskbedömning av vära verksamheter. Utifrän inspektionens resultat ställde

arbetsmiljöverket krav pä vissa ätgärder. En uppföljning gjordes i januari

2018 och Arbetsmiljöverket bedömer att alla krav nu är uppfyllda och

avslutar ärendet.

Arbetsmiljöverket har genom tillsyn följt upp hemtjänstomräde Söder och
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Norr pä grund av hög sjukfränvaro. Enheterna har fätt krav pä ätgärder och
ätgärds- och handlingsplaner har nu tagits fram.

Arbetsmiljöverket gjorde 2017 tillsyn i tvä av hemtjänstgrupper Vissa krav
pä ätgärder ställdes. Bland annat skulle ett omklädningsrum och ett

utrymme för tvätt av arbetskläder iordningställas pä omräde hemtjänst Norr.
Utifrän kraven har det gjorts en ombyggnad av lokalerna pä Esslatorp. Ett

gemensamhetsutrymme pä Gläntan är ombyggt till omklädningsrum för

herrar, samt lokal för vaktmästarna.

Synpunkter och klagomäl
FÖrvaltningen har under 2018 tagit emot 22 inkomna synpunkter frän

medborgare.

17 av dessa gällde klagomäl, 2 beröm och 3 innehöll förslag. Pä varje
inlämnad blankett kan Hera kryss vara markerade.

Enligt förvaltningens rutin för synpunktshantering, lämnas alltid underlaget
till enhets-/omrädeschefen som ansvarar för att synpunkten handläggs och
att äterkoppling snarast lämnas till den som inkommit med synpunkten.

Hemtjänsten har tagit emot ett klagomäl via patientnämnden angäende
brister i information som enligt den klagande lett till obehag och besvär.

Sju avvikelser är inlämnade till Trygghetscentralen för brister i hantering av
trygghetslarm.

Beslut och domar inom individ och familjeomsorgen
Totalt antal fattade beslut inom vuxengruppen försörjningsstöd var 2219.

AV dessa var 1396 gynnande beslut och 823 var avslagsbeslut.

AV de 823 avslagsbesluten, överklagades 27 stycken till Förvaltningsrätten.

AV de 27 överklagade besluten har det inkommit 12 domar fram tills

190220 frän Förvaltningsrätten.
,

Förvaltningsrätten ändrade delvis nämndens beslut i tre av

överklagningarna. Detta innebär att nämnden till 75 % fattat rätt beslut i de
domar som hittills inkommit till förvaltningen. Detta är en minskning med
19 procentenheter jämfört med 2017.

Under 2018 genomfördes 15 st. utredningar jml LVM (lagen om värd av
missbrukare i vissa fall) varav en ledde till ansökan hos Förvaltningsrätten,

ansökan bifölls. Det gjordes även ett beslut om ett omedelbart

omhändertagande enligt 13 @ LVM som upphävdes av individutskottet.

Inom barn- och familjeenheten fattades totalt 1675 beslut, fördelat pä barn

och famin 1074 st. och ungdom 442 st. Inom enheten för ensamkommande
barn (EKB) fattades 159 beslut.

Ansökningar till Förvaltningsrätten fördelades enligt följande:

6 ansökningar enligt 2 @ LVU (lag med särskilda bestämmelser om värd av

unga)

0 ansökan enligt 3 @ LVU
0 ansökan enligt 2 och 3 @ LVU
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AV dessa meddelade Förvaltningsrätten bifall pä 4 ansökningar och vid 2

ärenden har ansökan avslagits av Förvaltningsrätten.

Under 2018 gjordes 13 beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 &}

LVU, av dessa beslutade social och arbetsmarknadsnämndens individutskott

om att upphäva det omedelbara omhändertagandet i nio av ärendena och

insatsen Övergick till biständ enligt 4 kapitlet 1 @ SOL antingen genom

fortsatt placering eller öppenvärdsinsats.

Former för rapportering

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hällas inforrnerad om
förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Detta sker bland annat

genom tertialrapport, delärsbokslut och ärsbokslut.

I förvaltningens ärsplanering anges vid vilka sammanträden olika typer av

rapportering ska ske. Internkontrollrapportering, liksom rapportering enligt

Lex Sarah sker enligt särskilda rutiner.
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Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011:9

Lex Sarah
Socialnämnden fastställde 2013 riktlinjer för förvaltningens och nämndens

rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah.

Under 2018 inkom totalt 17 rapporter till förvaltningen. Rapportema har rört

bemötande, brister i utförande, brister av annat slag, brister i rättssäkerhet,

uteblivna besök Vid trygghets larm och hot- och Väld mellan brukare. AV
dessa har tre beslutats att skickas vidare till Inspektionen för wird och

omsorg (IVG) för bedömning.

Efter ätgärder beslutade IVO att nämnden gjort tillräckliga ätgärder för att

ätgärda att bristerna inte skulle uppstä igen. Ingen kritik riktades mot
nämnden efier IVO:S granskning.

Statistik

Hallsbergs kommun ingär i jämförelseprojekt avseende olika kvalitetsmätt,

som utgär frän SKL:S jämförelseprojekt. Förvaltningen rapporterar ärligen

nyckeltal som tagits fram av RKA (Rädet för främjande av kommunala

analyser), till Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Utöver detta ingär

förvaltningen i Öppna jämförelser och ”Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen” som rapporteras till och redovisas av Socialstyrelsen.

KKIK
Inom KKIK redovisas resultat inom nägra viktiga omräden som är

intressanta för invänarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet

och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

KKiK använder cirka 40 mätt för att mäta kommunens prestationer inom

fern omräden. Syftet med mätten är bland annat att kommuner ska använda

mätten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i

dialogen med invänarna. Här redovisas mätt som berör nämndens

verksamhet för 2017 och 2018.
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2018 2017

Väntetid särskilt boende, dagar 17 34

Väntetid försöxjningsstöd, dagar 10 14

Personalkontinuitet i hemtjänsten 21 21
(antal olika personal pä 14 dagar)

Kvalitetsaspekter SÄBO 63 73
(andel av maxpoäng 100 %)

Kostnad SÄBO, kr/brukare 149981 1 (17) 935696 (16)

Andelen brukare__som är ganska/mycket 75 87
nöjda med sitt SABO (%)

Omsorg och serviceutbud, hemtjänsten Inget mätt 55
(andel av max poäng 100 %)

Kostnad hemtjänst, kr/brukare 241357 (17) 212887 (16)

Andelen brukare som är ganska/mycket 91 89
nöjda med sin hemtjänst (%)

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 82 80
serviceboende (andel av maxpoäng 100 %)

Ej äteraktualiserade ungdomar ett är efler insats (%) 70 80
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

En nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller

särskilt boende tycker till om kvaliteten pä den omsorg de fär. I Hallsberg

svarade 152 personer, (112 inom hemtjänst = 55,2 % och 40 inom SÄBO =

40,4 %). Flera av indikatorema redovisas ocksä i Socialstyrelsens Öppna
Jämförelser.

Ordinärt boende

Andel positive svar inom omrc°udei

kontakter med kommunen

Ä: handlöggarens bes|uf onpcssof
after dlna behov?

Fick du völja u1förae av
hemfiünsien? Med ufförore manar vi

kommuncl hemijänsi elle! ofiko
föreiog och organiscfioner.

Ve? du vor? du sko vönda dig om du
vll! frcmföro synpunkfer aller Idogomöl
plz hemljöns’ten?

() 20 40 60 so 100

lleei löfebrolün „Homberg P'°°°“'

Analys

Arbete pägär ständigt för att informera om var och hur klagomäl och synpunkter kan

lämnas. Vi kommer nu istället att ställa fiägan pä välkomstsamtalet om brukare och

anhöriga vet var de ska framföra synpunkter och klagomäl och därefter informera om hur

och var synpunkter och klagomäl framförs.
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Andel positive svar inom omrödei
inflyfcmde

Bruker personalen fa hönsyn h"! dna
ösik'leroch önskemöl om hur hjölpen
Skull ufföros?

Bruker du kunna pöverka vid vilka

“der personalen kommer?

o 20 40 60 so 100

“West [Örebrolön :Halhberg ”°°°“'

Analys

I genomförandeplanen som varje brukare ska ha ska frägor om hur och när

hjälpen ska genomföras. Checklista för välkomstsamtal har upprättats och

andelen brukare som anser att de kan päverka tider har ökat frän 2017.

Arbetet med genomförandeplaner och välkomstsamtal kommer att fortsätta

även under 2019.

Andel positive svar inom omrödei
hjülpens ufförcmde

Hur fycker du persona!en ufför sind

abe!suppgiffer?

Bmkor personolen komma pö avfolad
Hd?

Bruker personalen hc fillröcldlgt med fid
för afl kunna u1föra sifl arbefe hos dig?

Bruker personolen meddelo dig I

förväg om fillfölliga föröndringor? T.ex.

byte av fid/dog, försenlngon
personalöndringor etc.

0 20 40 60 80 100

. Rikei - Örebro län & Hallsberg
Pf°°°"*

Analys

Trots arbete med hur och när brukare ska meddelas förändringar har pägätt hela
äret sä har resultatet försämrats sedan 2017. Planeringen arbetar med att tiden ska
stämma och personalens tider ska räcka till och att de ska kunna komma pä avtalad
tid och där har resultatet förbättrats frän 2017.
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Andel positiva svar inom omrödei
irygghef och fillgönglighef

Hur hyggi aller offyggf könns dei ati bo
hamma med stöd früh hemljönsfen'e‘

Kämer du födroende för personalen
som kammer ham ill dig?

Hönder det oh du besvöros av
ensomhet?
Obsamuafldefüneisvarenpößgmom
mhelsomredw'smsompm'fivasvur

Huf IÖH aller svdr1 ör dei 011 fö kontakt
med hemtjönsfpersonalen vid behov?
Observemafldefäde bmlnusomsvau‘l'mycke?

”“”“ ”°"
0 20 40 60 so 100

|Riket lörebrolfn nHolbbefg P'°°°“’

Analys

Att brukare känner trygghet och förtroende är en mycket viktig faktor i

hemtjänstens arbete. Bland annat har minienkäter skickats ut till en del

värdtagare där frägan ställts vad det är som skapar trygghet. 2018 kan man

se att känslan av trygghet förbättrats väsentligt frän 2017 dä 85 % tyckte att

det var tryggt att bo hemma. Förtroendet för personalen har ökat och

andelen som känner sig ensamma har minskat. I de hät frägorna ligger

Hallsberg över snittet i länet och Riket.

Andel positive svar inom omrödef
bemötande

Bruker personolen bemöfa dig pö eh
bfa söfl?

l}li
0 20 40 60 80 MX)

Procen1
' leef . Örebro lü1 ! Hollsberg

Analys

Hemtj änstens kvalitetsgrupp har tagit fram en broschyr där gott bemötande brutits

ner i konkreta handlingar. Alla medarbetare Ska känna till och arbeta utifiän denna.

Andelen som är nöjda med bemötandet har ökat frän 2017.
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Inflyfande, uiförcmde och bemöicmde

Andel positive svari kommunen

Bruker personalen ta hönsyn fill dina
ösilder och önskemö! om hur hjölpen
ska utföras?

Bruker du kunna pöverko vid vilko

fider personolen kammer?

Hur fycker du eh personulen u’rför sine

orbeisuppgifier?

Bfi(rjuéccr
personolen komme pö avfclad

. 2016

Bruker personolen ha fißrückligi med fid ' 2017

för ofl kunno uflöro s'rH arbele ho: dig? ! 2018

Bruker personolen meddela dig i

iörvög om fillfölfigo föröndringcr?

Bruker personolen bemöio dig pö eh
bra süh‘?

Proceni

Trygghei och fillgänglighef

Andel positive svor i kommunen

Hur iryggt eller o'rryggf könns det cz"

ba hamma med sföd frön hemtjönsfen?

Könner du föriroende för personolen
som kommer hem fiH dig?

I2OI6

92017
Hur luft eller war! er det oh fa koniokf

. 201 8med hemijönsfpersonal vid behov?

Huf nöjd eller missnöjd ör du
sommoniaget med den hemtjönsi du
her?

Procenf
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Särskilt boende

Andel positiva svar inom omrödef
boendemiljö

Fick du pla?s pö det üldreboende
du ville be pö?

Trivs du med diH rum aller lägenhef?

Är dei trivscmt i de gememamma
utrymmena?

Ä! dei frivsamf ufomhus run? Cliff

boende?

0 20 40 60 80 100

' Rikei . Örebro lön ua Hallsberg
Pfocent

Analys

Utifiän att kön till Särskilt boende har varit kort under 2018, betyder det att önskemäl om
speciellt boende kan beviljas lättare.

Arbete med att förbättra utrymmen och utomhus pägär ständigt.

Andel positive: svar inom omrödef
mai och mölfidsmiljö

Hur bruka' maten smoke?

Uppiever du ch mölfidemo pö dlfl
Öldreboende dir an fievfig stund pb
dagen?

! l |

o 20 40 so 80 100

lRikei lÖrebrolön =Halkberg Procenf
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Andel positiva svar inom omrödei
hjölpens uiförcmde

Bruker personalen hc: illrückligi med fid
för afl kunna ulföra sifl abefe hos dlg?

Bruker personalen meddek: d19 | förvög
om fll|fölliga föröndrlngcx? T.ex. byte av
personal. dndrfnga av olika akflvlfeier
etc.

Bruker du kunna püvefka vid vilka fid91
du für Hülp? T.ex. fid föl' o“
duscha/boda, 96 och lögga dig eis.

. Rike! - Örebro lan : Haßbe:g Proceni

Analys

Utifrän nämndmälet trygghet, kommer en tvärprofessionell arbetsgrupp päbörja arbetet

med att formulera framtidens värd inom särskilt äldreboende, med fokus pä

personcentrerad värd (se ÄO plan) i detta arbete kommer ocksä fokus Iägga pä frägorna

ovan som gäller delaktighet.

Andel positive svar inom omrödei
bemöfande

Bruker personalen bemöia dig pö eh
brc: söh?

Bruker personalen 1a hönsyn fill dina
ösllder och önskemöl om hur hjölpen

ska utföros?

0 20 40 60 80 100

.leet [Örebrolön :Halng Proceni

Analys

Se ovan analys
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Andel positive svar inom omrödef
frygghef

|"th fryggt aller ofryggi‘ könns det oh bo
pé| d‘ufl öldreboende?

Könner du föriroende för personaien
pi: dm öldreboende$

! I l l

0 20 40 so so 100

lleet lörebrolön 1Hallsberg Pf°°°“'

Analys

Här har vi höga siffror, men vi vill sätta fokus pä vad dessa ord betyder för varje individ, för

att se varje individs behov. Genomförandeplanen är ett viktigt verkth för att nä varje

individ.

Andel positiva svar inom omrödei
sociala aktivitefer

64
HU! nöjd aller missnö]d ör du med de

62ukfivi’tefer som erb]uds pö di"

öldreboende?

Ä: möjiighefemc 011 komme uiomhus
brc: eller döfigo?

Hönder det cfl du besvöras av
enscmhei?

Observem an de? änei-svaen pc'l frögczn om 21
emannefsom redovisas yon-1 positivewa

]

0 20 40 60 80 100

. Riket - Örebro lön : Hollsberg Proceni

Analys

Under 2018 har en aktivitetsledare tagit fram en aktivitetsplan för organisering av

aktiviteter.
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Andel posiiiva svar inom omrödet
fillgönglighe’r

Hut lädt efler svöxf für dei ah fü fröffc:

s]uksköierska vid behov?

HU! löfl efler sv<!x1 &! del a“ fö fröffa

läkure vid behov?

Hur Rüti aller svürl & det 011 fü konioki
med personalen pö difl äldreboende‚
vid behov?
Obseeveru afideiördesomsvrrufmycbefläfl
elergan*a Jöflsom redov'scs:om posöl'va war

1 ‘ ]

p6 dem träger

0 20 40 60 80 103

lRiket lörebro!ön nHalbberg Procent

Analys

Pga. av brist pä sjuksköterskor har vi en utmaning att anställa ordinarie sjuksköterskor i

kommunen. Team tillsammans med läkare, samverkan med värdcentral samt skapa en

trygghet genom egenansvar kan leda till att dessa siffior bli bättre.

Boende- och mölfidsmiljö

Andel posi'rivc1 svori kommunen

Trivs du med dih rum aller Iägenhef$

Ä! det frivsami i de gemensczmmo
utrymmeno?

Hur bmkcr mofen smoke?

l 2016

Upplever du 011 mölfidema pö di" . 2017
öldreboende für an irevfig siund pö dogen?

. 2018

Hur nöid aller missnöjd ör du med de
aktiviiefer som erbjuds pö di“ öldreboende?

Ä: möjlighefema cm komme ufomhus
bra eiler döligo?

| 00

Procenl
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lnflyfcmde och bemöfande

Andel posi’rivo svori kommunen

Bmkur personolen ho fillröckligt med fid
för 011 kunna ufföra sift urbete hos dig?

Bruker personolen meddela dig i förvög
om fillfölliga föröndringar?

Bruker du kunno pöverka vid vilka fider
du für hjölp?

12016

« 20] 7

Bruker personolen bemöto dig . 2018

pö SH bla söfl?

Brukar personalen ta hönsyn ml dino
üsikter och önskemöl om hur hjölpen

skc: utföros?

0 20 40 60 80 l 00

Proceni

Trygghei och fillgönglighei

Andel positive svori kommunen

Hur1rygg'r eller oiryggi könns det
oh bo pö difl öldreboende?

92

Könner du föriroende för personalen
pö di“ Öldreboende?

l 2016

e 2017

l 2018
Huf löif eller svört ör def oft fö koniold
med personolen pö difl öldreboende,
vid behov?

Hur nöjd eiler missnöjd fir du
sommanfaget med dih öldreboende?

] 00

Proceni
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Öppna jämförelser

Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella

aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i värd och omsorg i arbetet med
att främja en god värd och omsorg för den enskilde. Öppna jämförelser kan
användas som underlag för politiska beslut pä olika niväer och som underlag
för kommuners och landstings förbättringsarbete. Öppna jämförelser finn's

inom följande omräden:
Barn— och ungdomsvärd
Ekonomiskt biständ

Hemlöshet och utestängning

frän bostadsmarknaden
Missbruk— och ber0endevärd

Stöd till brottsoffer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Äldreomsorg och hemsjukvärd

Hallsbergs kommun, socialförvaltningen deltog i Öppna jämförelser inom
samtliga omräden 2018 Publicering sker under första halväret och baseras
därför pä underlag frän 2017.

Nedan visas delar av resultaten för jämförelserna inom ham — och
ungdomsvärd, ekonomiskt biständ, missbruk — och beroendevärd samt stöd
till personer med funktionsnedsättning. Hela sammanställningen finns att

läsa pä Socialstyrelsens hemsida under länken:

httpt//www.socialstvrelsen.se/oppnaiamforelser

Barn- och ungdomsvärd

Helhetssyn och samordning

Extern samverkan i enskilda ärenden Extern samverkan i

enskilda ärenden

Aktuell överenskommelse om samverkan med förskola Aktuell överenskommelse om
samverkan med skola

Kunskapsbaserad verksamhet

Standardiserade Faminehemmens
bedömningsmetoder kompetensutveckling

Användning standardiserade Erbjuder grund-läggande utbildning till

bedömningsinstrument: Föräldra-förmäga familjehem (ett hem att växa i)

Sida

23(29)
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Missbruk och ber0endevärd

Självbestämmande och integritet

Brukarinflytande Kunskapsbaserad verksamhet

Aktuell rutin — erbjuda enskild att ta Använt resultat till

med stödperson pä möten verksamhetsutveckling — de med
kontakt med ber0endevärd/psykiatri

Helhetssyn och samordning

Intern samordning i enskilda ärenden

Aktuella rutiner för intern samordning med äldreomsorg

Ekonomiskt biständ

Indikatorer

Kostnad per invänare Kostnad per kommun-

för utbetalt ekonomiskt /stadsdelsinvänare för

biständ i kronor utbetalt EB 2017, kr.

Bakgrundsmätt

Läg inkomst Andel invänare (1 8-64 är) i 21.2 (22,0 2016)

kommunen/stadsdelen som

har inkomst understigande

60 % av medianinkomsten

i riket för personer 18-64
0
ar.

Arbetslösa utan Andel arbetslösa invänare 3,3 (2,9 2016)

ersättning 18-64 är utan

arbetslöshetsersättning i

kommunen/ stadsdelen.
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Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning

Aktuell rutin att pröva möjligheten Aktuell rutin för samordning med
till arbete eller praktikplats äldreomsorgen

Ej redovisad i kvalitetsberättelsen

tidigare

Stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning

Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning

Brukarinflytande pä verksamhets nivä Intern samordning i enskilda

ärenden

Personligt ombud (PO) till personer Aktuell rutin för samordning med
med psykisk funktionsnedsättning missbruk

Systematiskt förbättringsarbete

Social— och arbetsmarknadsnämnden har i förvaltningsplanen 2018
fokuserat pä följande utvecklingsomräden för förvaltningen:

' Kompetensförsörjning

Inom SÄBO och för legitimerad personal, är fortfarande svärrekryterat och

behovet av bemanningsföretag är fortfarande stort. Dock har det minskat

pga. av det nya schemat. Bemanning av sjuksköterskor för kvälls och matt

tjänstgöring bemannas med timanställda och en liten del av

bemanningsföretag, dä vi inte har lyckats att rekrytera ordinarie personal.

Inom hemtjänsten är det problem att rekrytera omvärdnadspersonal körkort,

framför allt i ytteromräden. Under semesterperioden har problemen varit

stora, främst i omräde Väster. Tre av hemtj änstens enhetschefer har sagt upp
sina tjänster, främst ber0ende pä att arbetsbelastningen är för hög med för

stora personalgrupper. Omrädeschef har fätt i uppdrag av social- och

arbetsmarknadsnämnden att utreda varför sä mänga enhetschefer slutar sin

anställning i kommunen. Under ären 2013-2018 har tolv enhetschefer slutat

sin anställning i kommunen.
Fortsatt arbete med att ge alla medarbetare möjlighet att gä olika

webbutbildningar som demens ABC och demens plus ABC. Palliativ

webbutbildning fortsätter även under 2018 och 2019.

IFO har hafl personalomsättningar under hela 2018. Nyrekryteringar har

skett löpande och bidragit till ”glapp” som täckts med socionomkonsulter.

Vid ärets slut var samtliga tjänster tillsatta.
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VFF fortsatt svärt att rekrytera och behälla vikarier. Könsfördelningen i

verksamheten är ojämn. Det är svärt att finna manliga medarbetare.

Vära förflyttningsinstruktörer har hafl utbildning i förflyttningsteknik med
de medarbetare som inte gätt tidigare, men även startat upp repetitionskurs

för de medarbetare som har en tidigare utbildning.

. Minska sjukfränvaro

Förvaltningen har även under 2018 fortfarande relativt hög

sjukfränvaro. Sjukfränvaron minskade clock jämfört med 2017.

Förvaltningen har arbetat aktivt under hela äret med ätgärder för att

sänka sjukfränvaron.

. Finna alternativa driftsforrner

I syfle att underlätta altemativa driflsformer ska det finnas en

öppenhet frän nämnd och förvaltning i att förutsättningslöst pröva de

initiativ som kan komma frän säväl personalgrupper som externa

utförare.

. Försöfiningsstöd

Försörjningsstödet läg även under 2018 pä en läg nivä för Hallsbergs

kornmun. Försö1jningsstödet har under 2018 ökat med 303 000

kronor jämfört med 2017. Detta beror bland annat pä att fler

personer har gätt ut ur etableringen utan att vara självförsörjande

eller har otillräcklig annan inkomst samt att det är fler stora familjer

med Hera barn som har behov av försörjningsstöd. Pä grund av

statliga bidrag gällande integration och ätersökning av ekonomiskt

biständ frän Migrationsverket, har den totala kostnaden för

försö1jningsstöd minskat med 305 000 kronor.

. Översyn av placeringar för säväl barn som vuxna.

Ätertagandet av FFE (Familjehem - och familjerättsenheten) frän

Kumla kommun ger IPO möjlighet att styra över de pägäende

familjehemsplaceringarna pä ett annat sätt än tidigare och vi kan

därmed i större utsträckning päverka att färre barn placeras inom

kostsamma konsulentstödda faminehemsorganisationer.

Fler vuxna missbrukare har under äret behövt värd och behandling

och verksamheten visar Vid ärets slut avvikelse och ett minusresultat

gentemot prognosen.

Familjehemsplaceringar ham och unga har under 2018 ökat i antal

men IFO har kumat undvika konsulentstödda

familjehemsplaceringar i högre grad än föregäende är.

Institutionsplaceringar och faminehemsplaceringar barn och unga

Visar Vid ärets slut ett plusresultat gentemot prognosen

. Ensamkommande barn

Enheten för ensamkommande ham har tydligt märkt att antalet

ensamkommande barn som kommunen har ansvar för har minskat.

Under 2018 kom det fyra barn till Hallsbergs kommun. De
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ungdomar och unga vuxna ensamkommande som vid ärets slut

tillhör Hallsbergs kommun är 32 stycken.

Arbetsmarknad och integration

Under 2018 har 185 nyanlända flyktingar kommunbosatt sig i

Hallsbergs kommun. Det som skiner sig ät sedan tidigare är att

ca 30% av det ärliga mottagande brukar vara barn— och ungdomar
under 16 är. Nu är det betydligt färre ham. Ett antagande är att

Hallsbergs kommun tagit emot flera anknytningsärenden 2018 och
de flesta bamen i dessa familjer kom tillsammans med en

värdnadshavare 2017.

Arbetsmarknadsenheten har under verksamhetsäret bedrivit en del

projekt som kompetenshöjande ätgärder. Behoven har synliggjorts

eflerhand och medel har funnits att snabbt kunna organisera och
möta upp behoven.

En stor del av arbetssökande med bland annat försöfiningsstöd har

tagit del av det arbetsmarknadspolitiska programmet Extratjänster

(anställning inom välfärden) och projekt ALL IN, Vilket medfört att

deltagare inte slussats ut pä den Öppna arbetsmarknaden.

Utvecklingsprojekt i hemtjänsten och pä Kullängen
Pä Kullängen genomfördes en stor förändring i början pä äret bäde
schemaförändring och omgruppering av personal mellan

avdelningarna. Dä detta inte var välförankrat i verksamheten sä blev

protestema stora frän personalen. Även anhöriga var oroliga för

konsekvenserna av förändringarna. För att skapa tid för en översyn
av organisationen, anställdes tvä chefsvikarier och en

verksamhetsstödj are. Kullängsproj ektet avslutades i april och ett

stort förbättringsarbete har pägätt under hela äret. Pä
arbetsplatsträffar har samtal kring arbetsmiljö, bemötande, spelregler

och syflet med arbetet genomförts. Vidare har personalen fätt

tillfälle att diskutera och utarbeta arbetssätt och rutiner.

En ny ledningsorganisation ska prövas under tvä är pä Kullängen,

med syfle att kunna arbeta utifrän ett coachande ledarskap där

kvalitét törbättras utifrän delaktiga medarbetare.

Införandet av Heltid som norm, är genomfört inom hemtj änst Väster

och hemtjänst Öster. Hemtjänst Norr och Söder kommer att starta

Heltid som nenn i slutet av januari 2019. Förberedelse och

schemaläggning utifrän det pägär. Hemvärd Väster och Öster har

genom heltid som norm närmare 30 medarbetare sammanlagt som
önskat gä upp i tid. Sammanlagt har detta genererat ca 6 heltidstjänst

i resurs tid.
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Planera för ett nytt äldreboende

I december 2016 beslutades det om en avsiktsförklafing mellan

Region Örebro län, Länsgärdens Fastigheter AB och Hallsbergs

kommun avseende nybyggnation av värd- och omsorgsboende för

äldre.

Avsikten är att Länsgärdens Fastigheter AB bygger ett nytt värd- och

omsorgsboende som kommer att hyras av Hallsbergs kommun. Det

nya beendet skall möta framtidens krav pä innehäll, utformning och

teknik. För att möta kommande behov av ett utökat antal platser pä

värd- och omsorgsboenden planeras för en nybyggnation med 120-

130 platser.

Boenden för fimktionshindrade

Frägan är ständigt aktuell dä förvaltningen har flera personer som

har sin bostad med särskild service i extern regi (köpt verksamhet).

Frägan är dock inte sä enke] att hantera dä alla brukare innehar egna

hyreskontrakt och därmed ocksä besittningsrätt och

självbestämmande över var man vill bo. Underlaget för

nyansökningar är ocksä svärt att Överblicka dä mälgruppen tenderar

att bo kvar hemma längre än andra personer. En ytterligare viktig

aspekt är den kostnad som det nya boende medför för Hallsbergs

kommun.

Bekymren med rekrytering under 2017, fortsatte under 2018. Vissa

yrkesgrupper har varit svärare att rekrytera och dä främst

sjuksköterskor, enhetschefer och undersköterskor.

En av utmaningar som Vi stär inför redan nu är svärigheten att

rekrytera omvärdnadspersonal med adekvat utbildning och körkort.

Diskussionerna om hur arbetet med värd och omsorg ska bli

attraktivare behöver lyflas pä ett högre plan och ocksä vad som
behövs för att unga människor ska vilja ta körkort.

Rekryteringen av undersköterskor sker kontinuerligt, men pä grund

av volymökningar tillsammans med pensionsavgängar, är behovet

fortsatt stort.

Förvaltningen (hemtjänst & SÄBO) ingär i ett projekt gällande

spräkstöd. Utbildningen bedrivs i samarbete med Folkuniversitet och

med pengar frän Omställningsfonden för Tidig Lokal Omställning

(TLO-KL).
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Totalt deltar ett 30-tal medarbetare frän Värd och omsorg,
Mältidsavdelningen samt städ avdelningen, uttagna för att fungera

som spräkstödj are gentemot kollegor som har spräksvärigheter.

Under vären 2019 kommer det att startas en utbildning i

spräkanvändning som vänder sig direkt till de medarbetare som
behöver stärka sina spräkkunskaper.

Vi mäste bli bättre pä att använda tekniska hjälpmedel och fler
digitala tjänster. Analyser behöver göras för att se vilka tjänster som
kan komplettera personal av en robottjänst, t ex tillsyn via kamera
och hjälpmedel för att kunna bibehälla sin sj älvständighet.

Verksamheten för funktionshinder har ett ökat antal äldre brukare,

vilket i vissa fall leder till en höjning av personaltätheten.

Lokalfrägan är ocksä högst aktuell inom verksamheten, det är flera

enheter som har lokaler som är undermäliga eller för smä.

Heltid som norm, info'rs under 2019 inom hela Kommunals
avtalsomräde. De risker som förvaltningen ser i ett initialt skede är

ev. ökade kostnader samt oro/osämja personal emellan när det gäller

att byta arbetsplats för att kunna arbeta heltid.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen blir mer och mer
digitaliseras, i form av Lex. joumalfön'ng, digitala verktyg och larm

ute pä enheterna. Pä grund av detta är vi väldigt särbara för avbrott

inom IT.
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Reglemente för

kommunala
handikapprädet

51Syfte
Handikapprädet fungerar som organ fiir samräd och ömsesidig
information mellan handikapporganisationer och social- och
arbetsmarknadsnämnden.

Rädet är ett referens- och remissorgan vad gäller planerade
förändringar i den kommunala organisationen, som kan fä betydelse
för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Rädets ledamöter och ersättare kan i rädet ta initiativ till utveckling av
den kommunala verksamheten som berör personer med
funktionsnedsättning i kommunen.

@ 2 Organisation
Rädet är organisatoriskt knutet till social- och
arbetsmarknadsnämnden. Social- och arbetsmarknadsnämnden
ordförande utses till rädets ordförande. Rädet utser vid behov, en vice
ordförande bland sina representanter för handikapporganisationerna.
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5 3 Sammansättning
Varje handikapporganisation som har en verksamhet inom kommunen
skall ingä i rädet med en ordinarie ledamot och en ersättare. Ersättare

har närvarorätt och tjänstgör dä den ordinarie ledamoten inte kan delta.

Ledamöter och ersättare i rädet utses för motsvarande mandatperiod

som gäller för kommunens nämnder. Under mandatperioden väljs ny
representation dä ordinarie ledamot eller ersättare avgär som
representant.

Rädet bestär av tvä ledamöter och tvä ersättare frän social- och

arbetsmarknadsnämnden.

Nämnden utser ledamöter till rädet.

5 4 Arbetsformer
Rädet sammanträder fyra gänger per är. Dagar och tider för rädets

sammanträden fastställs Vid ärets sista sammanträde, ett sammanträde

skall hällas i anslutning till kommunens behandling av budget.

Extra sammanträde hälls om ordföranden eller minst hälflen av rädets

ledamöter begär det.

Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar genom utsedd

tjänsteman för sekreteraruppgifler. Kallelse med föredragningslista

skickas ut tvä veckor före mötet. Rädets sekreterare ansvarar för att

det Vid rädets möte deltar övriga sakkunniga tjänstemän/personer som
har koppling till rädets arbete.

Frägor frän rädets medlemmar skall skickas in senast tre veckor före

möte. Svar pä frägorna ges pä nästkommande möte om inte en mer
omfattande utredning behövs.

Protokoll ska fo'ras av utsedd tjänsteman och justeras av ordförande

samt rädsrepresentant. Dessa ska sedan skickas till alla ledamöter i

rädet och till de nämnder som berörs av frägor som hanterats pä rädets

möten. Rädets protokoll ansläs pä kommunens hemsida, som är den

officiella anslagstavlan.

Region Örebro Län inbjuds till rädet Vid tvä tillfällen varje är.

& 5 Ekonomi och arvode
Ingen ersättning utgär till handikapporganisationernas ledamöter och

ersättare. Reseersättning utgär enligt det för kommunen gällande

reglementet.
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5 6 Ändring av reglementet
Social- och arbetsmarknadsnämnden fär besluta om ändring av detta

reglemente.

@ 7 Tolkning
Tvist om tolkning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen.
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