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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 75 Sammanträdets inledning
§ 76 Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 2, 2022
§ 77 Revidering av delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden
§ 78 Statistik individ- och familjeomsorgen januari – augusti 2022
§ 79 Serviceinsatser Familjeteamet och Öppenvården Stegen
§ 80 Arbetstyngdsmätning augusti 2022
§ 81 Införande av metoden Bostad först Hallsbergs kommun
§ 82 Godtagbara kostnader för hyra år 2022
§ 83 Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2022
§ 84 Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
§ 85 Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2, 2022
§ 86 Tillsyn via kamera
§ 87 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorg 2022
§ 88 Digitala inköp av dagligvaror för enskilda med hemtjänst
§ 89 Uppföljning av arbetet med att ta bort delade turer
§ 90 Avsägelser och fyllnadsval 2022
§ 91 Delårsrapport för år 2022.
§ 92 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 93 Information från förvaltningschef
§ 94 Meddelanden för kännedom
§ 95 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 96 Borttagen på grund av sekretess
§ 97 Borttagen på grund av sekretess
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 75- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Närvaron framgår av protokollets framsida.
3. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll.
4. Inger Hellqvist utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering 
ska vara klar senast den 3 oktober.
5. Ingen anmälan av jäv.
Ordförande påminner om att sekretess råder i §§ 96-97.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 75
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 76 - Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 2, 2022 
(22/SAN/112)

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador 
och tillbud.
HR-konsulent Mikael Hellberg föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Mikael Hellberg föredrar arbetsmiljöstatistiken för kvartal 2, 2022. Social- och 
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 2, 
2022.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen från arbetsmiljökommittén för kvartal 2, 2022.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från 
arbetsmiljökommittén för kvartal 2, 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 2, 2022
 Arbetsmiljökommitté SAF 2022 kvartal 2

Expedieras till  
Förvaltningsledning

Paragrafen är justerad
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Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 2, 2022
§ 76

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

Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 2, 2022

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 2, 2022.

Ärendet 
Statistik gällande sjukfrånvaro, inrapporterade arbetsskador och tillbud för social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen kvartal 2, 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mikael Hellberg

Förvaltningschef HR-konsult

Bilagor
Arbetsmiljökommitté SAF kvartal 2, 2022
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Arbetsmiljökommitté 
Kvartal 2 2022
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Sjukfrånvaro kvartalsvis
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Andel långtidssjukfrånvaro
  KV 2

KV 1 2022
Helår

KV 4 2021 KV 3 2021 KV 2 2021 KV 1 2021 Helår 20202022 2021

Total sjukfrånvaro 
% 7,9 12,3 10,1 10,2 9 9,22 11,9 10,2

Sjukfrånvaro över 
60 dagar % 36,1 26,3 27,7 28,3 29,5 27,7 23,2 22,6

Total sjukfrånvaro 
kv % 8,7 12,9 10,7 10,7 9,58 8,75 12,2 10,9

Sjukfrånvaro över 
60 dgr kv 36,7 27,7 29,2 31 31,8 30 23,4 22,6

Total sjukfrånvaro 
män % 3,7 8,71 6,91 6,9 5,77 4,16 9,75 6,18

Sjukfrånvaro över 
60 dgr män 18,6 14 13,6 2,77 7,52 9,12 12 23
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Sjukfrånvaro helår 
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Sjukfrånvaro kvartalsvis per verksamhet
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Sjukfrånvaro helår per verksamhet
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Sjukfrånvaro kön
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Sjukfrånvaro uppdelat på ålder
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Arbetsskador
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Arbetsskador helår
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Tillbud
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Antal tillbud helår
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Kontakt
Mikael Hellberg
Tel. 0582-68 51 60
Mikael.hellberg@hallsberg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 77 - Revidering av delegationsordning för social- och 
arbetsmarknadsnämnden 
(21/SAN/326)

Ärendebeskrivning 
Revidering av delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden utifrån bland 
annat ny lagstiftning Lex Lilla hjärtat och patientsäkerhetslagen. 
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden antar delegationsordningen med föreslagna tillägg och 
revideringar.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
antar delegationsordningen med föreslagna tillägg och revideringar.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta delegationsordningen med föreslagna 
tillägg och revideringar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning
 Delegationsordning SAF 2022-09-28

Expedieras till  
Förvaltningsledning

Paragrafen är justerad
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Revidering av delegationsordning för social- 
och arbetsmarknadsnämnden

§ 77
21/SAN/326
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2

Revidering av delegationsordning för social- och 
arbetsmarknadsnämnden

Ärendebeskrivning 
Revidering av delegationsordning för social- och arbetsmarknadsnämnden utifrån bland annat ny 
lagstiftning Lex Lilla hjärtat och patientsäkerhetslagen.  

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden antar 
delegationsordningen med föreslagna tillägg och revideringar.

Ärendet 

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Bestämmelserna ska stärka skyddet kring utsatta 
barn. Lagändringen, Lex lilla hjärtat, ska säkerställa barns bästa när vård enligt LVU upphör. 
Sammanfattning:
- När barn tvångsvårdas på grund av missförhållanden i hemmet får socialnämnden inte besluta att 
vården ska upphöra förrän de omständigheter som föranleder vården har förändrats på ett varaktigt 
och genomgripande sätt.
- Det införs en skyldighet för socialnämnden att överväga om det finns skäl att ansöka om 
flyttningsförbud. Att besluta om flyttningsförbud kan vara ett sätt att hindra en abrupt hemflytt, som 
barnet kan ta skada av.
- Dagens skyldighet för socialnämnden att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs, från tre till 
två år. Vårdnadsöverflyttningar kan skapa bättre förutsättningar för kontinuitet och trygghet i 
vården.
- Det införs en skyldighet för socialnämnden att följa upp situationen efter att en placering upphört.
- Det införs en möjlighet för socialnämnden att besluta att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna 
drogtest inför umgänge och inför prövningen av om vård enligt LVU ska upphöra.

Följande tillägg föreslås göras i nämndens delegationsordning:

Kap 7:

- Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud, 6:8 a § SoL
Delegat individutskott.

Kap 8:

- Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud, 13 b § LVU
Delegat individutskott.

- Beslut om uppföljning vi upphörande av LVU-vård, 21 b LVU
Delegat sakkunnig socialsekreterare.

- Beslut att uppmana till provtagning inför umgänge, 32 a LVU
- Beslut att uppmana till provtagning vid upphörande, 32 b LVU

Delegat individutskott
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2

Följande revidering föreslås göras i nämndens delegationsordning:

Kap 8:

- Övervägande om vårdnadsöverflyttning, 13 c § LVU

Kap 7: 

- Övervägande om vårdnadsöverflyttning, 6 kap 8 b § SoL

Kap 11:

- Återkallelse av medgivande till adoption, 6 kap 13 kap SoL, 6 kap 13 § 2 st § SoL
- Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande, 6 kap 14 § SoL

Kap 14 föreslås ersättas med följande:

- Anmälan om ny eller ändrad HSL-verksamhet till IVO.  
Delegat verksamhetschef enligt 2 kap 1-2 §§ Patientsäkerhetslagen

- Beslut om anmälan till IVO om händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 
allvarlig vårdskada samt om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av annan 
allvarlig skada till följd av säkerhetsbrister i verksamheten.
Delegat MAS/MAR enligt 3 kap 5-6 §§ Patientsäkerhets lagen.

- Anmälan till IVO vid skälig anledning att befara att en person med legitimation för yrket inom 
hälso- och sjukvård kan utgöra en fara för patientsäkerheten.
Delegat förvaltningschef/verksamhetschef HSL enligt 3 kap 7§ Patientsäkerhetslagen.

Tillägg av delegat: handläggare/assistent i kap 12. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef
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Delegationsordning för social- 
och arbetsmarknadsnämnden 

Beslutad av Social- och arbetsmarknadsnämnden: 2020-09-30 
Reviderad: 2022-09-28 
Dokumentet gäller för: Social- och arbetsmarknadsnämnden 
Dokumentansvarig: Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Ärendenummer: 21/SAN/326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 
E-post: kommun@hallsberg.se Telefon: 0582-68 50 00 
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Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

2(37) 
 

 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 
Delegation av beslutanderätten ............................................................... 4 

1. Inledning ................................................................................................................ 4 
2. Syfte med delegation .............................................................................................. 4 
3. Regler för delegation ............................................................................................. 4 
4. Beslutanderätten får inte delegeras i ..................................................................... 5 
5. Registrering av beslut ............................................................................................. 6 
6. Anmälan av delegationsbeslut ................................................................................. 6 

Delegationsförteckning .......................................................................... 7 

1. Kompletterande beslutanderätt (ordförandebeslut), vidaredelegation ................... 8 
2. Allmänna handlingar, lämnande av uppgifter ......................................................... 9 
3. Allmänna ärenden ............................................................................................... 11 
4. Individ- och familjeomsorg (IFO) – yttrande till domstol, åklagarmyndighet, annan myndighet 13 
5. IFO – försörjningsstöd .......................................................................................... 14 
6. IFO missbruksvård och övriga vuxna SoL .............................................................. 15 
7. IFO – barn och unga SoL ....................................................................................... 17 
8. Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU ...................................................... 19 
9. IFO - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM................................................ 22 
10. IFO - Ersättningar och avgifter ............................................................................. 23 
11. IFO – Familjerätt mm ........................................................................................... 24 
12. Dödsbo mm ......................................................................................................... 25 
13. Vård och omsorg – enskilda ärenden ................................................................... 26 
14. Hälso- och sjukvård............................................................................................... 28 
15. Ersättning ............................................................................................................ 28 
16. Övrigt vård och omsorg ....................................................................................... 29 
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Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

3(37) 
 

17. Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS .................................... 29 
18. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) Mottagning av flyktingar och deras anhöriga, Lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning 32 
19. Tobak och liknande produkter Tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter 33 
20. Alkohollag Alkoholtillstånd .................................................................................... 34 
21. Personaladministrativa ärenden .......................................................................... 36 
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Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

4(37) 
 

 
 

Delegation av beslutanderätten 

1. Inledning 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda i kommunen det politiska ansvaret för verksamheten i sin helhet, d v s beredning, beslut och 
genomförande. Beslut enligt kommunallagens mening kan endast fattas av kommunfullmäktige, nämnd, partsammansatta organ eller 
delegat. Den senare med stöd av delegationsregler enligt 6 kap. 33-38 §§ Kommunallagen och speciallagstiftning. 

I kommunala sammanhang brukar man göra en åtskillnad mellan nämndbeslut och förvaltningsbeslut. Nämndbeslut är beslut som 
antingen ska fattas av samfälld nämnd eller med stöd av delegation av Individutskott, ledamot av nämnden eller tjänsteman. 
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Förvaltningsbeslut är beslut som fattas av tjänsteman utan att normalt anmälas till 
nämnden. Det rör sig då om verkställighetsbeslut, i det löpande förvaltningsuppdrag som nämnden lämnat förvaltningen. 
Nämndbeslut kan överklagas vilket inte förvaltningsbeslut kan. 

 

 
2. Syfte med delegation 

Möjligheten för nämnden att delegera beslutanderätten har två syften: 

• att avlasta nämnden rutinärenden, för att skapa utrymme för mer omfattande behandling av betydelsefulla och principiella ärenden. 
• att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. 

 
 

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

• en grupp ledamöter och/eller ersättare inom den egna nämnden, t ex ettIndividutskott 
• enskild ledamot eller ersättare inom nämnden. 
• enskild tjänsteman inom kommunen. 
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Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

5(37) 
 

 
 
 

Nämnden får delegera till ordförande eller annan ledamot som man utser att besluta på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att man inte 
kan avvakta till ett nästkommande sammanträde. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Förvaltningschef kan, efter särskilt tillstånd från nämnden, vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd inom kommunen. 
Delegaten träder helt i nämndens ställe. Delegationen avser lägsta nivån av delegat, vilket innebär att överordnad alltid har rätt att besluta i lägre 
tjänstepersons ställe. Beslut som fattas med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan inte ändras av nämnden (eller av överordnad). 
Delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens beslut. Nämnden kan vid misskötsel återkalla tjänstepersons delegation, helt eller 
delvis. 

Om flera delegater är angivna är beslutsordningen enligt något av följande alternativ: 

• Turordning om siffror angivits. 
• En av de angivna delegaterna fattar beslut. Ärendets art och/eller beskaffenhet avgör vem som fattar beslut 
• Delegat är den som arbetar inom området, t ex kan en enhetschef inom IFO inte besluta inom en enhet inom vård och omsorg, eller 

en socialsekreterare inom försörjningsstöd kan inte besluta i barnärenden. 
 
 

4. Beslutanderätten får inte delegeras i: 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras (KL 6 kap.38 §). 

 
Förbud att ta emot barn i sitt hem 5 kap. 2 § SoL 
Umgängesinskränkning 14 § 2 st 1. LVU 
Hemlighållande av vistelseort 14 § 2 st 2. LVU 
Nedläggning av faderskapsutredning  2 kap. 1, 7 §§ FB 
Beslut att ej inleda faderskapsutredning, eller föräldraskapsutr 2 kap. 9 § FB 
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Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

6(37) 
 

 
 
 

5. Registrering av beslut 
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för nämndbeslut. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation 
för de beslut som fattas med stöd av delegation. Därför ska varje beslutshandling, enligt 31 § FL, innehålla uppgift om: 

1. dagen för beslutet, 
2. vad beslutet innehåller, 
3. vem eller vilka som har fattat beslutet, 
4. vem eller vilka som har varit föredragande, och 
5. vem eller vilka som har medverkat vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 

Beslutet ska dessutom ha uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens 
ställningstagande (32 § FL). 

 
 

6. Anmälan av delegationsbeslut 
Delegaten ansvarar för att fattade delegationsbeslut samt beslut om vidaredelegering anmäls till nästkommande sammanträde för social- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Det finns tre syften med kravet på återrapportering - information, kontroll och registrering. Återrapporteringen ska alltid ske direkt till nämnden. 
Anmälan av delegationsbeslut sker antingen genom att besluten förs på särskild anmälningsblankett eller genom kopia av beslut eller genom 
datalista. 

 
Av förvaltningschef vidaredelegerade beslut anmäls till nämndsekreterare. 
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Delegationsförteckning 
Förkortningar 
AB Allmänna bestämmelser 
BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
FB Föräldrabalken 
FC Förvaltningschef (socialchef) 
FL Förvaltningslagen 
HSL Hälso- och sjukvårdslagen 
IU Individutskottet 
KL Kommunallagen 
KS Kommunstyrelsen 
LSS Lagen om stöd och service 
LVM Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
LVU Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 
LUL Lagen om unga lagöverträdare 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen 
SAN Social- och arbetsmarknadsnämnden 
SoF Socialtjänstförordningen 
SoL Socialtjänstlagen 
TF Tryckfrihetsförordningen 
ÄB Ärvdabalken 
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1. Kompletterande beslutanderätt (ordförandebeslut), vidaredelegation 
 

Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

1:1 Beslut i brådskande ärenden där 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

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

6 kap. 39§ KL 

1:2 Yttrande i ärenden till tillsynsmyndighet 
där nämndens beslut inte kan avvaktas 

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

6 kap. 39 § KL 

1:3 Vidaredelegation av beslutanderätt i de 
ärendegrupper FC har delegation 

FC  7 kap. 6 § KL 

1:4 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av barn och ungdom 
under 20 år 

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

6 § LVU 

1:5 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av den som är under 
18 år om åtgärder av behörig utländsk 
myndighet inte kan 
avvaktas 

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

6 a § LVU 

1:6 Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

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

11 § 1 st. LVU 

1:7 Beslut om att den unge får vistas i sitt 
eget hem under vårdtiden 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

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

11 § 2 och 3 st. LVU 

1:8 Beslut om hur rätt till umgänge med den 
unge kan utövas när överenskommelse 
inte kan nås med förälder eller 
vårdnadshavare 
- för fall där SAN:s beslut inte kan 
avvaktas 

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

14 § andra st. 1 p. LVU 

Page 32 of 252



Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

9(37) 
 

 
 
 
 

1:9 Beslut om att den unges vistelseort inte 
ska röjas för förälder eller 
Vårdnadshavare 
- för fall där SAN:s beslut inte kan 
avvaktas 

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

14 § andra st. 2 p. LVU 

1:10 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

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

27 § LVU 

1:11 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

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

31 d § LVU 

1:12 Beslut att begära handräckning för att 
genomföra läkarundersökning 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

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

43 § 1 p. LVU 

1:13 Beslut att begära handräckning för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande med stöd av LVU 

- då IU:s beslut ej kan avvaktas 

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

43 § 2 p. LVU 

1:14 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare 

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

13 § LVM 

 

2. Allmänna handlingar, lämnande av uppgifter 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 
2:1 Beslut om avslag på begäran om Verksamhetschef  2 kap. 14 § TF 

 utlämnande av allmänna handlingar eller 
uppgifter till enskild eller myndighet samt 

  6 kap. 2, 3 §§ OSL 

 uppställande av förbehåll i samband med   10 kap. 3, 4 § 1 st. OSL 
 utlämnande till enskild   12 kap. 2 § 2 st. OSL 
    26 kap. 1, 5 §§ OSL 
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2:2 Beslut att lämna ut uppgifter ur 
personregister till statliga myndigheter i 
forskningssyfte 

FC  12 kap. 6 § SoL 

2:3 Informationsskyldighet i utlämningsärende Verksamhetschef  8 kap. 3§ OSL 
2:4 Sekretess för anmälare gentemot enskild 

inom hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten 

MAS 
Enhetschef 

 25 kap. 7 § 
26 kap. 5 § OSL 

2:5 Utlämnande av uppgift för att fullgöra egen 
verksamhet inom hälso- och sjukvården 
socialtjänsten 

Soc.sekr 
bist.handl 
ssk 
arb.terapeut 

 10 kap. 2 § OSL 

2:6 Polisanmälan brott som riktar sig mot 
nämndens verksamhet 

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

2:7 Beslut om polisanmälan av 
brott som riktar sig mot enskild inom 
verksamheten 

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

2:8 Beslut om polisanmälan om misstanke om 
vissa brott mot barn 

Sakkunnig  12 kap. 10 § SoL 
10 kap. 21-22 §§ OSL 

2:9 Lämnande av uppgift till Polismyndigheten 
för förebyggande, förhindrande eller 
avbrytande av vissa brott 

Sakkunnig  10 kap. 18, 18 a-b §§ OSL, 10 kap. 19 § OSL 

2:10 Lämnande av uppgift till Polismyndigheten 
om ungdom under 18 år vid som behövs 
för ett omedelbart polisiärt ingripande 

Sakkunnig  10 kap. 20 § OSL 

2:11 Lämnande av uppgift om ett djur som är 
nödvändig för ett ingripande av en 

Socialsekreterare  10 kap. 20 a § OSL, ”Lex Maja” 
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 kontrollmyndighet för djurskydd eller 
Polismyndigheten 

   

2:12 Lämnande av uppgift om misstanke om 
terrorbrott m fl brott 

Verksamhetschef  10 kap. 22a, 23, 24 §§ OSL 
Förundersökning anges i 10 kap. 25 §. 

2:13 Beslut om att lämna ut uppgifter om 
totalförsvarspliktiga till 
Rekryteringsmyndigheten 

Verksamhetschef  2 kap 4 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
och 3 kap 5 § förordningen (1995:238) om 
totalförsvarsplikt 

2:14 Utlämnande av uppgifter till 
smittskyddsläkare 

Enhetschef  6 kap. 9 § Smittskyddslagen 

2:15 Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen 

Enhetschef  6 kap. 12 § Smittskyddslagen 

2:16 Underrättelse till åklagarmyndighet om att 
någon som dömts till ungdomsvård, 
ungdomstjänst eller ungdomsövervakning i 
väsentlig grad underlåter att göra vad som 
åligger honom eller henne 

Sakkunnig  12 kap 8 § SoL 

2:17 Anmälan till Folkhälsomyndigheten om att 
något som tyder på att nya medel används 
för missbruksändamål eller att ändringar 
sker i missbruksmönster av kända medel 

Enhetschef  12 kap. 9 § SoL 

 

3. Allmänna ärenden 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

3:1 Avvisande av ärende Sakkunnig  Sökande har inte behörighet att ansöka 
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3:2 Avskrivning av ärende Sakkunnig  Ansökan är återkallad, den sökande har avlidit 
eller ärendet av andra skäl inte länge aktuellt 

3:3 Beslut om begäran om överflyttning av ärende till 
nämnd i annan kommun samt beslut i fråga om 
mottagande av ärende från annan kommun 

Enhetschef  2 a kap. 10 § SoL 

3:4 Beslut om att ansöka hos IVO om överflyttning av 
ärende 

Verksamhetschef  2 a kap. 11 § SoL 

3:5 Beslut om att överklaga IVO:s beslut till 
förvaltningsdomstol angående överflyttning av 
ärende 

Verksamhetschef  16 kap. 4 § 5p. § SoL 

3:6 Yttrande angående planärenden FC  3 kap. 2 § SoL 
3:7 Fullmakt att företräda SAN i domstol eller hos 

annan myndighet, samt beslut att utse ombud i 
förvaltningsdomstol och allmän domstol 
- i individärenden enligt SoL, LVU, LVM samt FB 

Verksamhetschef 
 

 
Enhetschef 

 10 kap. 2 § SoL 

3:8 Yttrande i individärende till tillsynsmyndighet Enhetschef  13 kap. 5 § SoL 

3:9 Beslut om anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) 

FC Bitr FC 14 kap. 7 § SoL 
24 f § LSS 

3:10 Avskrivning av osäkra fordringar upp till en 
summa motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp 

Verksamhetschef   

3:11 Tecknande av kontrakt/avtal inom ramen för 
verksamhetsområdet i enlighet med erforderliga 
beslut 

FC 
Verksamhetschef 
Enhetschef 

  

3:12 Avvisande av ombud Enhetschef  14 2 st § FL 

3:13 Anmälan om behov av offentligt biträde Soc.sekr  3 § Lag om offentligt biträde 
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4. Individ- och familjeomsorg (IFO) – yttrande till domstol, åklagarmyndighet, annan myndighet 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

4:1 Yttrande till allmän domstol och överlämnande till 
vård 

Sakkunnig  BrB 32 kap. 1 § 

4:2 Yttrande till åklagarmyndighet Sakkunnig  11 § Lag med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare (LuL) 

4:3 Lämnande av upplysningar* och förslag på åtgärder 
till åklagare, domstol och frivårdsmyndighet 

Soc.sekr 
*handläggare, 
assistent 

 6 § Lag om särskild personutredning i 
brottsmål 

4:4 Beslut om avvisning av överklagande som inkommit 
för sent 

- om beslut av SAN eller IU 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 
– Enhetschef* 

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

4:5 Beslut om ändring av överklagat beslut 
 

- om beslut av SAN eller IU 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 
- Enhetschef* 

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

4:6 Beslut om överklagande av beslut av myndighet eller 
förvaltningsdomstol 

- som är fattat av SAN eller IU 

Delegat i 
ursprungsbeslutet 
Enhetschef 

 42 § FL 

4:7 Yttrande till Transportstyrelsen eller domstol i 
körkortsärenden 

Soc.sekr  3 kap 8 § och 5 kap 2 § 
körkortsförordningen 

4:8 Yttrande till polismyndighet utan vårdnadshavares 
medgivande för barn under 18 år 

Soc.sekr  3 § 2 st. passförordningen 
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4:9 Yttrande vid ansökan om bostadsbidrag till familj där 
barn vistas på institution eller i familjehem 

Soc.sekr  10 § 3 st. lag om bostadsbidrag 

4:10 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning Sakkunnig  46 § LVM 

4:11 Yttrande till allmän domstol då den som begått 
brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård 

Sakkunnig  31:2 BrB 

4:12 Yttrande till överförmyndare Soc.sekr 
Biståndshand- 
läggare 

 11 kap. 16 § 2 st. FB 

4:13 Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av 
god man/förvaltare 

Soc.sekr  5 kap. 3 § 1 p. SoF 

4:14 Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov 
av god man/förvaltare inte längre föreligger 

Soc.sekr  5 kap 3 § 2 p.SoF 

4:15 Beslut om anmälan till överförmyndare om 
förhållanden att barns egendom inte förvaltas på ett 
betryggande sätt. 

Sakkunnig  5 kap 3 § 3 p.SoF 

4:16 Yttrande till domstol om god man/förvaltare Soc.sekr  11 kap. 16 § 2 st FB 

 
 
 

5. IFO – försörjningsstöd 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

 
5:1 Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 

enligt riksnorm och socialnämndens riktlinjer 
Soc.sekr  4 kap. 1 § SoL 
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5:2 Bistånd utöver riksnorm och socialnämndens 
riktlinjer 
-upp till 30 % av basbeloppet 
-över 30 % av basbeloppet 

 
 

Sakkunnig 
Enhetschef 

 4 kap. 1 SoL 
4 kap. 2 § SoL 

5:3 Beslut om försörjningsstöd med villkor om praktik 
eller kompetenshöjande åtgärder 

Soc.sekr  4 kap. 4 § SoL 

5:4 Beslut om vägrande av eller nedsättning av fortsatt 
försörjningsstöd 

Soc.sekr  4 kap. 5 § SoL 

5:5 Beslut om egnamedelsförvaltning Soc.sekr  4 kap. 1 § SoL 

5:6 Beslut om högsta godtagbara boendekostnad utöver 
riktlinjer 

Sakkunnig  4 kap. 1 § SoL 

 

6. IFO missbruksvård och övriga vuxna SoL 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

6:1 Beslut om att utredning rörande vuxna ska inledas. Soc.sekr  11 kap. 1 § SoL 

6:2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd 
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd. 

Sakkunnig   

6:3 Beslut om bistånd i form av placering av vuxna i 
familjehem 

Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 

6:4 Beslut om ersättning till familjehem 
- enligt SKR:s rekommendationer 
- över SKR:s rekommendationer 

 
Soc.sekr 
Sakkunnig 

 Aktuellt cirkulär SKR 
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6:5 Beslut om placering av vuxna på institution 
-inom ramavtal 
-utom ramavtal 

 
Enhetschef 
IU 

 4 kap. 1 § SoL 

6:6 Beslut om att avsluta placering av vuxna i 
familjehem eller på institution mot den enskildes 
vilja 
-ifall IU:S beslut inte kan avvaktas 

IU 
 

 
IU:s ordf. 

 
 

IU:s vice ordf. 
IU:s 2 vice ordf. 

4 kap. 1 § SoL 

6:7 Kostnader i samband med placering på institution 
eller familjehem 
- enligt riktlinjer 
- utöver riktlinjer 

 
 

Soc.sekr. 
Sakkunnig 

 4 kap. 1 § SoL 

6:8 Beslut om kontaktperson samt förordnande och 
entledigande av kontaktperson samt beslut om 
ersättning 
-enligt SKR:s rekommendationer. 
– över SKR:S rekommendationer. 

 
 
 

Soc.sekr 
Sakkunnig 

 4 kap. 1 § SoL 

6:9 Beslut om socialt andrahandskontrakt Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 

6:10 Beslut om tillhandahållande av jourlägenhet Sakkunnig  4 kap. 1 § SoL 

6:11 Beslut om skyddat boende 
-akut upp till 14 dagar 
-längre än 14 dagar, inom ramavtal 
-längre än 14 dagar, utom ramavtal 

 
Socialsekreterare 
Sakkunnig 
Enhetschef 

 4 kap. 1 § SoL 

6:12 Beslut om akutboende 
-upp till 14 dagar 
-längre än 14 dagar 

Soc sekr 
Sakkunnig 

 4 kap. 1 § SoL 
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6:13 Beslut om individuella öppenvårdsinsatser 
- Insatser som görs genom egen personal 
- externa insatser inom ramavtal 
- externa insatser utom ramavtal 

 
Soc.sekr 
Sakkunnig 
Enhetschef 

 4 kap. 1 § SoL 

6:14 Avslut av öppenvårdsinsatser mot den enskildes 
vilja 

Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 

 

7. IFO – barn och unga SoL 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/kommentar 

7:1 Beslut om att utredning rörande barn eller ungdom 
ska inledas. 

Soc.sekr, med minst 2 
års erfarenhet 

 11 kap. 1 § SoL 

7:2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd 
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd. 

Sakkunnig  11 kap. 1 § SoL 

7:3 Beslut att bedriva utredning utan vårdnadshavares 
samtycke. 

Sakkunnig  11 kap. 2 § SoL 

7:4 Förlängning av utredningstid efter 4 månader Enhetschef  11 kap. 2 § SoL 

7:5 Beslut om uppföljning av ett barns situation när 
utredning avslutats utan insats 

Sakkunnig  11 kap. 4 a § SoL 

7:6 Beslut om tillfällig placering av barn i familjehem Sakkunnig  4 kap. 1 §, 6 kap. 6 § 4 st. SoL 
Högst två månader efter att 
utredningen avslutats 

7:7 Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom 
i familjehem 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

IU 
 
IU:s ordf. 

 

IU:s vice ordf. 
IU:s 2 vice ordf. 

4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 6 § SoL 

7:8 Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom 
på HVB, 
-inom ramavtal 
-utom ramavtal 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

 
 

Enhetschef 
IU 
- IU:s ordf. 

 
 

 
IU:s vice ordf. 
IU:s 2 vice ordf. 

4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 SoL 
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7:9 Beslut om placering och omplacering av barn/ungdom 
på stödboende 
-inom ramavtal 
-utom ramavtal 

 
 

Sakkunnig 
Enhetschef 

 4 kap. 1 § SoL, 6 kap. 1 § SoL 

7:10 Beslut om att avsluta placering av barn/ungdom i 
familjehem eller på institution mot den enskildes vilja 

IU  4 kap. 1 § SoL 

7:11 Beslut om uppföljning efter att en placering i ett 
familjehem eller i ett hem för vård eller boende har 
upphört 

Sakkunnig  11 kap. 4 b, 4c §§ SoL 

7:12 Beslut om ersättning till familjehem enligt SKR:s 
rekommendationer 
- över SKR:s rekommendationer 

 
Soc.sekr 
Sakkunnig 

 Aktuellt cirkulär SKR 
Avser familjehemmets socialsekreterare 

7:13 Beslut om entledigande av familjehem samt 
jourfamiljehem. 

Sakkunnig   
Enligt avtal 

7:14 Kostnader i samband med placering på 
behandlingshem eller familjehem enligt riktlinjer 
-utöver riktlinjer 

 
Soc.sekr 
Sakkunnig 

 4 kap. 1 § SoL 

7:15 Beslut om bistånd i form av sommarvistelse 
-upp till 30 % av basbeloppet 
- över 30 % av basbeloppet 

 
Sakkunnig 
Enhetschef 

 4 kap. 1 § SoL 

7:16 Beslut om kontaktperson/kontaktfamilj samt 
förordnande och entledigande av 
kontaktperson/kontaktfamilj samt beslut om 
ersättning 
-enligt SKR:s rekommendationer. 
– över SKR:S rekommendationer. 

 
 

 
Soc.sekr med minst 2 
års erfarenhet 
Sakkunnig 

 4 kap. 1 § SoL 
Aktuellt cirkulär SKR 

7:17 Medgivande att ta emot barn för stadigvarande vård 
och fostran i ett enskilt hem. 

IU  6 kap. 6 § SoL. Kan ej delegeras tjm 
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7:18 Övervägande rörande familjehemsvård IU  6 kap. 8 § SoL, första st. Kan ej del tjm 

7:19 Övervägande av överflyttning av vårdnad enl 6 kap. 8 
§ FB 

IU  6 kap. 8 b § SoL  Kan ej del tjm 

7:20 Anmälan till IVO om beslut om att placera barn eller 
unga i ett familjehem om beslutet innebär att fler än 
tre barn eller unga placeras i samma familjehem. 

Soc.sekr  3 kap. 19 a § SoF 

7:21 Beslut om eget boende ungdom Sakkunnig  4 kap. 1 § SoL 
I samråd med sakkunnig inom vuxen 

7:22 Beslut om individuella öppenvårdsinsatser 
- Insatser som görs genom egen personal 
- externa insatser inom ramavtal 
- Externa insatser utom ramavtal 

 
Soc.sekr 
Sakkunnig 
Enhetschef 

 4 kap. 1 § SoL 

7:23 Beslut om öppenvårdsinsats (enligt punkt 7:21) för 
barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke 

Sakkunnig  3 kap. 6 a § SoL 

7:24 Beslut om insats med stöd av FB 13 a § mot 
vårdnadshavares samtycke 

IU   

7:25 Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud IU   6 kap. 8 a § SoL 

 

8. Lag om bestämmelser om vård av unga, LVU 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

8:1 Beslut om ansökan till förvaltningsrätten för vård 
enligt LVU 

IU  4 § LVU 

8:2 Beslut om omedelbart omhändertagande 
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

IU 
se 1:4 

 6 § LVU 

8:3 Beslut om medelbart omhändertagande av den som 
är under 18 år om 

1. åtgärder av behörig utländsk myndighet inte kan 
avvaktas 

IU 
 
 

se 1:5 

 6 a § LVU 
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8:4 Beslut om att hos förvaltningsrätt ansöka om 
förlängning av utredningstiden 

Enhetschef  8 § LVU 

8:5 Beslut om att omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra 

IU:s ordf IU:s v ordf 

IU:s 2:e v ordf 

9 § 3 st. LVU 

8:6 Beslut att hos förvaltningsrätt ansöka om medgivande 
om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård 

IU  9 a § LVU 

8:7 Beslut att fortsatt omhändertagande för tillfällig vård 
ska upphöra 

IU  9 b § LVU 

8:8 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

IU 
 

se 1:6 

 11 § 1, 3 st. LVU 

8:9 Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under 
vårdtiden 
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

IU 
 

se 1:7 

 11 § 2, 3 st. LVU 

8:10 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i 
den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1, 2 st. LVU 

Soc.sekr med 
minst 2 års 
erfarenhet 

 11 § 4 st LVU 

8:11 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortf. 
behövs 

IU  13 § 1 st. LVU 

8:12 Omprövning om vård med stöd av 3§ LVU ska upphöra IU  13 § 2 st. LVU 

8:13 Övervägande om överflyttning av vårdnad enligt 6 
kap. 8 § FB 

IU  13 c §. LVU 

8:14 Övervägande om beslut beträffande umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort jml 14 § 2 st 1. och 2. 
fortf behövs 

IU  14 § 3 st. LVU 
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8:15 Beslut att vården ska upphöra IU  21 § LVU 

8:16 Beslut om uppföljning vi upphörande av LVU-vård Sakkunnig  21 b § LVU 

8:17 Beslut om särskilt kvalificerad kontaktperson eller 
öppen behandling 

IU  22 § 1 st. LVU 

8:18 Prövning om beslut jml 22 § LVU fortfarande ska gälla IU  22 § 3 st. LVU 

8:19 Beslut om att förebyggande insats jml 22 § LVU ska 
upphöra 

IU  22 § 3 st. LVU 

8:20 Ansökan hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud IU  24 § LVU 

8:21 Övervägande om att ansöka om flyttningsförbud IU  13 b § LVU 

8:22 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs IU  26 § 1 st. LVU 

8:23 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra IU  26 § 2 st. LVU 

8:24 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 
- i fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

IU 
se 1:10 

 27 § LVU 

8:25 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra IU  30 § 2 st. LVU 

8:26 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsförbud 

Enhetschef  31 § LVU 

8:27 Beslut om att ansöka till förvaltningsrätten om 
utreseförbud 

IU  31b § LVU 

8:28 Beslut om omprövning av utreseförbud Enhetschef  31 c § 1 st. LVU 

8:29 Beslut om upphörande av utreseförbud Enhetschef  31c § 2 st. LVU 

8:30 Beslut om tillfälligt utreseförbud 
- för fall där IU:s beslut inte kan avvaktas 

IU 
se 1:11 

 31d § LVU. 

8:31 Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud Enhetschef  31g 2 st. LVU 

8:32 Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud IU  31i § LVU 
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8:33 Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats 
för undersökningen 

Sakkunnig  32 § 1 st. LVU 

8:34 Beslut om begäran om biträde för att bereda läkaren 
tillträde till den unges hem eller för att inställa den 
unge till läkarundersökning 
- då IU:s beslut ej kan avvaktas 

IU 
 

 
se 1:12 

 43 § 1 p. LVU 

8:35 Beslut att begära polismyndighets biträde för att 
genomföra beslut om vård eller omhändertagande 
med stöd av LVU 
- då IU:s beslut ej kan avvaktas 

IU 
 

 
se 1:13 

 43 § 2 p. LVU 

8:36 Beslut att uppmana till provtagning inför umgänge IU  32 a § LVU 

8:37 Beslut att uppmana till provtagning vid upphörande IU  32 b § LVU 

 
 

9. IFO - Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

9:1 - Beslut om att inleda utredning då nämnden fått 
kännedom om att det kan finnas skäl att bereda ngn 
tvångsvård 
- beslut om att utredning inte ska inledas 
- beslut om att inledd utredning ska läggas ner eller 
inte föranleda åtgärd 

- Soc. Sekr 
 

 
- enhetschef 
- enhetschef 

 7 § LVM 

9:2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

Sakkunnig  9 § LVM 

9:3 Beslut om att ansöka hos förvaltningsrätten om 
tvångsvård enligt LVM 

IU  11 § LVM 

9:4 Beslut om omedelbart omhändertagande 
- då IU:s beslut ej kan avvaktas 

IU 
se 1:14 

 13 § LVM 
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9:5 Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att 
föra missbrukare till läkarundersökning 

Sakkunnig  45 § 1p. LVM 

9:6 Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse 
till vårdinstitution 

Soc.sekr  45 § 2p. LVM 

 
 

10. IFO - Ersättningar och avgifter 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

10:1 Beslut om underhållsbidrag från förälder när 
barn/ungdom är placerat i familjehem eller på 
institution 

Soc.sekr 
Handläggare 

 8 kap. 1 § 2 st. SoL 

10:2 Framställan till Försäkringskassan (FK) om utbetalning 
av underhållsstöd till annan än boförälder 

Handläggare 
Assistent 

 2 § Förordning (1996:1036) om 
underhållsstöd 

10:3 Framställning till FK om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 

Handläggare 
Assistent 

 Socialförsäkringsbalk 106 kap. 6 § 

10:4 Framställan till CSN om ändrad betalningsmottagare 
för utbetalning av studiebidrag 

Soc.sekr 
Handläggare 
Assistent 

 2 kap. 33 § studiestödsförordningen 

10:5 Beslut om att föra talan om ersättning hos 
förvaltningsrätt 

IU  9 kap. 1 § 1 st SoL 
Får ej del tjm 

10:6 Beslut om att återkräva ekonomiskt bistånd Delegat i 
ursprungsbeslutet 

 9 kap. 1, 2 §§ SoL 

10:7 Eftergift av ersättning enligt 9 kap 2 §, 9 kap 1 § och 8 
kap 1§ 

Enhetschef  9 kap. 4 § SoL 

10:8 Beslut om ersättning för uppehälle för vuxen som 
vårdas på institution eller i familjehem 

Soc.sekr  8 kap. 1 § 1 st SoL 
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11. IFO – Familjerätt mm 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

11:1 Godkännande av faderskap eller föräldraskap 
- i komplicerade ärenden 

Handläggare 
- Enhetschef 

 1 kap. 4, 9 §§ FB 

11:2 Beslut om att inleda faderskapsutredning Handläggare  2 kap. 1 § FB 

11:3 Beslut om att återuppta nedlagd utredning Enhetschef  2 kap. 1 § FB 

11:4 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap Enhetschef  3 kap. 5 § 2 st FB, 6 § 2 st, 8 § FB 

11:5 Beslut om blodundersökning m.m. vid utredning av 
faderskap 

Enhetschef  2 § kap. 6 § FB 

11:6 Godkännande av avtal vårdnad, boende, umgänge Soc.sekr  6 kap. 6 §, 14 a § 2 st, 15 a § 2 st FB 

11:7 Beslut om att ej godkänna avtal om vårdnad, boende, 
umgänge 

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

11:8 Inleda utredning om barns möjlighet till umgänge med 
närstående 

Soc.sekr.  6 kap. 15 a § 2 st. FB 

11:9 Inge yttrande till tingsrätten angående umgängesstöd Soc.sekr  6 kap. 15 c § 2 st. FB 

11:10 Beslut att utse viss person att medverka vid umgänge 
efter rättens beslut om umgängesstöd 

Soc.sekr.  6 kap. 15 c § 3 st. FB 

11:11 Beslut att utse utredare i vårdnads- och 
umgängesärenden 

Sakkunnig  6 kap. 19 § 3 st FB 

11:12 Utredning och upplysning i vårdnads- eller 
umgängesärende 

Soc.sekr  6 kap. 19 § FB 
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11.13 Upplysning inför interimistiskt beslut om vårdnad, 
boende, umgänge, sk snabbupplysning 

Soc.sekr  6 kap. 20 § FB 

11:14 Godkännande av avtal om underhållsbidrag i form av 
engångsbelopp eller för längre period än tre månader 

Soc.sekr  7 kap. 7 § 2 st FB 

11:15 Beslut att utse utredare i mål om adoption Sakkunnig  4 kap. 14 § FB 

11:16 Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption. IU  6 kap. 12 § SoL Ej delegerbart tjm 

11:17 Återkallelse av medgivande till adoption. IU  6 kap. 13 § SoL, 6 kap 13 § 2 st SoL Ej 
delegerbart tjm 

11:18 Prövning av samtycke till fortsatt adoptionsförfarande 
- vid samtycke. 
- ej samtycke. 

 
Soc sekr 
IU 

 6 kap 14 § SoL 

11:19 Beslut om att till tingsrätt anmäla behov av åtgärd i 
fråga om vårdnad, förmyndarskap eller 
målsägandebiträde 

Soc.sekr  5 kap. 2 § socialtjänstförordningen, SoF 

11:20 Yttrande till domstol angående namnbyte Soc.sekr  45 Och 46 §§ Namnlagen 

 
 

12. Dödsbo mm 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

12:1 Dödsboanmälan Handläggare/ 
assistent 

 20 kap. 8a § Ärvdabalken ÄB 

12:2 Tillfällig förvaltning samt avveckling av dödsboet Handläggare/ 
assistent 

 18 kap. 2 § 2 st. ÄB 

12:3 Beslut om att ordna gravsättning Handläggare/ 
assistent 

 5 kap. 2 § Begravningslagen 
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13. Vård och omsorg – enskilda ärenden 
 
 

Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

13:1 Beslut om att inleda eller inte inleda utredning vid 
anmälan 

Sakkunnig  11 kap. 1 § SoL 

13:2 Beslut om att utredning inte ska inledas eller inledd 
utredning läggs ner eller inte föranleder åtgärd. 

Sakkunnig  11 kap. 1 § SoL 

13:3 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet 
- enligt riktlinjer 
- utöver riktlinjer 

-bist.handl 
-handläggare 
-sakkunnig 

 4 kap. 1 § SoL 

13:4 Beslut om bistånd i form av särskilt boende för service 
och omvårdnad av äldre (5 kap. 5 § SoL) 

Sakkunnig  4 kap. 1 § SoL 

13:5 Var verkställighet av boende (5 kap. 5 § SoL) ska ske Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 

13:6 Beslut om servicelägenhet för äldre Handläggare  4 kap. 1 § SoL 
Beslut bör fattas om vilka insatser utöver 
boendet som ska tillkomma 

13:7 Var verkställighet av servicelägenhet ska ske Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 

13:8 Beslut om bistånd i form av bostad med särskild service 
för funktionsnedsatta (5 kap. 7 § SoL) 

Bist.handl 
Handläggare 

 4 kap. 1 § SoL 

13:9 Var verkställighet av boende (5 kap. 7 § SoL) ska ske Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 

13:10 Beslut om boendestöd Bist.handl 
Handläggare 

 4 kap. 1 § SoL 

13:11 Beslut om bistånd i form av 
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats. 

Bist.handl 
Handläggare 

 4 kap. 1 § SoL 
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13:12 Var verkställighet av 4 kap 1 § SoL i form av 
korttidsplats/växelvård/jour- och trygghetsplats ska ske. 

Enhetschef  4 kap. 1 § SoL 
Ej överklagbart 

13:13 Beslut om bistånd i form av plats i dagverksamhet Handläggare 
Bist. handl 

 4 kap. 1 § SoL 

13:14 Beslut om bistånd i form av ledsagarservice Handläggare 
Bist. handl 

 4 kap. 1 § SoL 

13:15 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm Handläggare 
Bist. handl 

 4 kap. 1 § SoL 

13.16 Beslut om bistånd i form av mattjänst Handläggare 
Bist. handl 

 4 kap. 1 § SoL 

13:17 Beslut om köp av boendeplats tillsvidare i annan 
kommun/annan vårdgivare 

IU   

13:18 Beslut om bistånd i form av kontaktperson 
-vuxna 
-barn 

 
Handläggare 
Bist. handl 

 4 kap. 1 § SoL 

13:19 Beslut om förordnande och entledigande av 
kontaktperson, samt arvode och omkostnadsersättning 
-enligt SKR:s rekommendationer. 

– över SKR:S rekommendationer. 

 
-handläggare 
-biståndshandl. 
-sakkunnig 

 Se aktuellt formulär från SKR 

13:20 Beslut med anledning av ansökan om insatser i en 
annan kommun enligt 4 kap. 1 § SoL 
-vuxna 
-barn 

 
 

Handläggare 
Bist.handl 

 2 a kap. 8 och 9 §§, 4 kap. 1 § SoL 

Page 51 of 252



Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

28(37) 
 

 
 
 

14. Hälso- och sjukvård 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

14:1 Anmälan om ny eller ändrad HSL-verksamhet till IVO Verksamhetschef  2 kap 1-2 §§ Patientsäkerhetslagen 

14:2 Beslut om anmälan till IVO om händelser som har medfört 
eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada samt om 
någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 
annan allvarlig skada till följd av säkerhetsbrister i 
verksamheten. 

 

MAS/MAR  3 kap 5-6 §§ Patientsäkerhets lagen. 

14:3 Anmälan till IVO vid skälig anledning att befara att en 
person med legitimation för yrket inom hälso- och 
sjukvård kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 

förvaltningschef/ 
verksamhetschef 
HSL 

 3 kap 7§ Patientsäkerhetslagen. 

 

15. Ersättning 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

15:1 Beslut om att ersätta enskild person för egendomsskada 
som förorsakats av personal upp till självriskbelopp 

Enhetschef   

Page 52 of 252



Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

29(37) 
 

 
 
 

16. Övrigt vård och omsorg 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

16:1 Beslut om att till överförmyndare anmäla behov av god 
man/förvaltare 

Bist.handl 
Enhetschef 

 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen 

16:2 Beslut om att till överförmyndare anmäla att behov av 
god man/förvaltare inte längre föreligger 

Handläggare 
Enhetschef 

 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen 

 

17. Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Kommentar 

17:1 Beslut om personkretstillhörighet 
-vuxna 
-barn 

 
Handläggare 
Bist.handl 

 1 och 7 §§ LSS 
Beslut om personkretstillhörighet fattas 
inte särskilt utan är en del av beslut om 
insats enligt 9 § LSS. 

17:2 Beslut om biträde av personlig assistent Handläggare 
Bist.handl 

 7 § och 9 § 2 p LSS 
Handl har delegation att fatta beslut för 
vuxna. 

17:3 Beslut om ekonomiskt stöd för att bekosta personlig 
assistent vid tillfälligt utökade behov 

Bist.handl  7 § och 9 § 2 p LSS 

17:4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 
personlig assistent/sjuklön 

Bist.handl  7 § och 9 § 2 p LSS 

17:5 Beslut om ledsagarservice Handläggare 
Bist.handl 

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

17:6 Beslut om ersättning till ledsagare Handläggare 
Bist.handl 

 7 § och 9 § 3 p LSS 
Enligt kommunens riktlinjer 

Page 53 of 252



Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

30(37) 
 

 
 
 
 

    Handl har delegation att fatta beslut för 
vuxna. 

17:7 Beslut om kontaktperson Handläggare 
Bist.handl 

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

17:7:1 Beslut om ersättning till kontaktperson 
-enligt SKR:s riktlinjer 
-över SKR:s riktlinjer 

 
Bist.handl 
Enhetschef 

 7 § och 9 § 4 p LSS 

17:8 Beslut om avlösarservice i hemmet Bist.handl  7 § och 9 § 5 p LSS 

17:9 Beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet Handläggare 
Bist.handl 

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

17:10 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det 
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 

Bist.handl  7 § och 9 § 7 p LSS 
Inom IFO 

17:11 Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar IU  7 § och 9 § 8 p LSS 

17:12 Beslut om boende för barn och ungdomar i bostad med 
särskild service 

Bist.handl  7 § och 9 § 8 p LSS 

17:13 Beslut om boende för vuxna i bostad med särskild service 
etc. 

Handl, 
Bist.handl 

 7 § och 9 § 9 p LSS 

17:14 Beslut om verkställighet om boende för vuxna med 
särskild service etc 
-inom kommunen 
-köp av plats 

 
 

Enhetschef 
IU 

  

17:15 Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam 
ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig 

Handläggare, 
Bist.handl 

 7 § och 9 § 10 p LSS 
Personkrets 1 och 2 
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17:16 Beslut om att utbetala assistansersättning till annan 
person än den som är berättigad till insatsen 

Enhetschef  11 § LSS 

17:17 Beslut om upphörande av insats enligt LSS Handläggare, 
Bist.handl 

 Handl har delegation att fatta beslut för 
vuxna. 

17:18 Beslut om återbetalningsskyldighet av assistansersättning Verksamhetschef  12 § LSS 

17:19 Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för person 
som inte är bosatt i kommunen 

Handläggare, 
Bist.handl, 

 16 § 2 st. LSS 
Handl har delegation att fatta beslut för 
vuxna.. 

17:20 Beslut om att utreda behoven för enskild på tillfälligt 
besök i kommunen och beslut om insatser enligt LSS 

Handläggare, 
Bist.handl 

 16 § 4 st. LSS 
Handl har delegation att fatta beslut för 
vuxna. 

17:21 Beslut om att anmäla behov av ersättning för personlig 
assistans till Försäkringskassan 

Bist.handl  15 § 8 p. LSS 
Gäller under förutsättning att den enskilde 
ansökt om personlig assistans enligt LSS, 
inte enligt SoL. 

17:22 Anmälan till överförmyndare att person som omfattas av 
LSS är i behov av förmyndare, förvaltare eller god man 

Handläggare, 
Bist.handl, 
Enhetschef 

 15 § 6 p. LSS 
Handl har delegation att fatta beslut för 
vuxna. 

17:23 Anmälan till överförmyndare att förmyndare, förvaltare 
eller god man inte längre behövs 

Handläggare 
Bist.handl, 
Enhetschef 

 15 § 6 p. LSS 
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18. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) 
Mottagning av flyktingar och deras anhöriga, Lag om mottagande av vissa nyanlända för bosättning 

Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

18:1 Beslut om bostad Enhetschef  4 kap 1 § SoL 

18:2 Beslut om inredning Enhetschef Flyktingvägled 
are 

4 kap 1 § SoL 

18:3 Anmälan om inflyttad person till Skatteverket och 
Försäkringskassan 

Flyktingvägledare  3, 4 §§ Folkbokföringslagen 

18:4 Ansökan om ersättning från Migrationsverket Administrativ 
assistent, 
handläggare 

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

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

Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

19:1 Besked att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning Tjänsteman  5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande 
produkter 

19:2 Beslut att bevilja tillstånd för tobaksförsäljning efter 
ansökan från konkursbo 

Tjänsteman  5 kap. 9 § 

19:3 Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när 
tillståndet inte längre nyttjas 

Tjänsteman  7 kap. 10 § 1 p. 

19:4 Beslut att återkalla tillstånd för tobaksförsäljning när 
- tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som 
gäller för tillståndsmeddelande 

SAN  7 kap. 10 § 2, 3, 4 p. 
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Datum 

2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

33(37) 
 

 - det förekommit brottslig verksamhet på 
försäljningsstället med tillståndshavarens vetskap 
- tillståndshavaren meddelats varning utan att 
förhållandet som föranlett varningen rättats till 

   

19:5 Beslut om att meddela varning avseende 
tobaksförsäljning 

Tjänsteman  7 kap. 11 § 

19:6 Beslut att meddela förbud avseende elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Tjänsteman  7 kap. 13 § 

19:7 Beslut att meddela varning avseende elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

Tjänsteman  7 kap. 13 § 

19:8 Begäran att få in upplysningar, handlingar, varuprover 
och liknande 

Tjänsteman  7 kap. 17 § 

 

20. Alkohollag Alkoholtillstånd 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

20:1 Beslut att pröva lämplighet av egentillsynsprogram för 
folköl 

Alkoholhand- 
läggare 

 5 kap. 5 § 3 st. Alkohollag 

20:2 Tillfälligt utökad serveringstid vid enstaka tillfälle Alkoholhand- 
läggare 

 8 kap. 2 § 

20:3 Beslut om serveringstillstånd till allmänheten under 
enstaka tidsperiod eller enstaka tillfälle 

Alkoholhand- 
läggare 

 8 kap. 2 § 

20:4 Beslut om utökat serveringstillstånd till allmänheten 
(utökad serveringsyta) 

Alkoholhand- 
läggare 

 8 kap. 2 § 

20:5 Beslut om serveringstillstånd till förening, företag eller 
annat slutet sällskap under enstaka tidsperiod eller 
enstaka tillfälle 

Alkoholhand- 
läggare 

 8 kap. 2 § 

 

20:6 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd Alkoholhand- 
läggare 

 8 kap. 2 § 

20:7 Ändring av serveringstid inom normtid Alkoholhand- 
läggare 

 8 kap. 19 § 

20:8 Beslut att utlämna uppgifter på begäran av annan 
tillsynsmyndighet, Skatteverket och Tullverket 

Alkoholhand- 
läggare 

 9 kap. 8 § 
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2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

34(37) 
 

20:9 Begäran av biträde av polismyndighet för utövande av 
tillsyn 

Alkoholhand- 
läggare 

 9 kap. 9 § 

20:10 Beslut att låta konkursbo fortsätta serveringsrörelse Alkoholhand- 
läggare 

 9 kap. 12 § 2 st. 
Behandlas med förtur 

20:11 Framställan till tillståndshavare om 
- tillträde till driftställe 
- tillhandahavande av handlingar som rör verksamheten 
- att biträda vid tillsyn 
- utlämnande av varuprover 
- tillgång till verksamhetsredovisning 

Alkoholhand- 
läggare 

 9 kap. 13 § 

20:12 Beslut att meddela tillståndshavare erinran eller varning SAN  9 kap. 17 § 

20:13 Beslut att återkalla serveringstillstånd 
- då nämndens beslut inte kan avvaktas 

SAN 
SAN:s 
ordförande 

 9 kap. 18 § 1, 2,3 p. 

20:14 Beslut om överklagande av beslut av förvaltningsdomstol Alkoholhand- 
läggare 

 42 § FL (2017:900) 

20:15 Avvisning av för sent inkommet överklagande Alkoholhand- 
läggare 

 45 § FL 

20:16 Beslut om ändring av beslutet 
-om beslutet fattats av SAN 

Alkoholhand- 
läggare 
Enhetschef 

 46 § FL 

20:17 Yttrande till förvaltningsdomstol över överklagat beslut 
samt överlämnande av handlingar i ärendet 
-om beslut fattats av SAN 

Alkoholhand- 
läggare 

 
Enhetschef 

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

20:18 Beslut att begära inhibition 
-om beslut fattats av SAN 

Alkoholhand- 
läggare 
Enhetschef 

 28 § FPL 

20:19 Beslut att återkalla serveringstillstånd på grund av att 
tillståndet inte längre utnyttjas 

Alkoholhand- 
läggare 

 9 kap. 18 § 1 p. Alkohollagen 

20:20 Beslut att förordna extra tillsynspersonal Alkoholhand- 
läggare 
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2021-12-22 
Ärendenummer 

21/SAN/326 
Sida 

35(37) 
 

 
 

21. Personaladministrativa ärenden 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 
21:1 Beslut om entledigande från uppdrag Respektive chef FC  
21:2 Tjänstledighet utan lön Respektive chef   
21:3 Tjänstledighet med lön (med undantag för beslut som 

fattas av kommunstyrelsefunktion) 
Respektive chef   

21:4 Medgivande om förkortad uppsägningstid på 
arbetstagares begäran 

Respektive chef   

21:5 Beslut om anhöriganställning Verksamhets 
-chef 
äldreomsorg 

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

 

22. Dataskydd (GDPR) 
Nr Ärendegrupp Delegat Ersättare Lagrum/Kommentar 

22:1 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal Systemägare 
(tecknare av 
huvudavtal) 

 DSF kapitel IV art. 28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 78 - Statistik individ- och familjeomsorgen januari – augusti 2022 
(22/SAN/60)

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari - augusti 2022.
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om statistik från individ- och 
familjeomsorgen för januari - augusti 2022.

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen för januari - augusti 
2022.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om statistik från 
individ- och familjeomsorgen för januari - augusti 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Statistik IFO januari - augusti 2022
 Statistik IFO januari - augusti 2022
 Statistik IFO 2021

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO

Paragrafen är justerad
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Statistik individ- och familjeomsorgen januari 
– augusti 2022

§ 78
22/SAN/60
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/60 

Statistik individ- och familjeomsorgen januari – augusti 2022

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari - augusti 2022. 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 januari - augusti 2022.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari - augusti 2022.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
Statistik IFO jan - aug 2022

Statistik IFO 2021
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2022 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 137 132 130 133 115 116 124 124 1011

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 23 19 14 20 15 19 14 19 143

Anmälningar vuxen 19 23 19 20 14 20 15 5 135

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 8 9 5 5 6 6 7 6 52
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 6 7 10 3 9 5 9 4 53

Anmälningar 75 82 136 125 86 91 70 81 746

Inledda utredningar 28 23 38 32 23 31 19 23 217

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 17 20 20 16 14 17 17 24 145

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 45 53 68 67 44 61 39 40 417

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 1 10 17 17 18 8 6 8 85

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 9 4 19 10 6 12 16 13 89

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 5 2 2 4 1 4 4 3 25

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 0 2 1 3 5 2 0 1 14

Orsak oro för barn och ungdom – våld 15 11 29 24 12 4 5 16 116
Hur inkom anmälan?
Anhörig 10 7 1 7 2 7 2 5 41
Anonym 4 4 7 3 2 7 9 9 45
Den enskilde 2 2 1 1 0 0 0 0 6
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 6 5 14 23 10 3 8 2 71
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 0 0 0 0 6 4 0 0 10
Migrationsverket 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Polis 12 17 32 20 13 9 19 22 144
Privatperson 3 4 0 0 0 5 3 7 22
Sjukvården 12 6 24 25 3 26 9 5 110
Skola/förskola 12 21 26 24 36 11 1 6 137
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 14 16 29 22 14 19 18 25 157
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2021 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.
Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 179 182 184 169 172 179 190 193 171 177 159 145 2100
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 33 37 17 29 24 25 14 20 17 10 18 269
Anmälningar vuxen 13 21 18 9 24 15 24 24 19 18 12 9 206
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 2 1 9 4 2 6 1 3 3 4 40
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 6 1 7 10 1 0 10 4 5 3 61
Anmälningar 78 112 115 86 95 96 73 66 70 98 90 72 1051
Inledda utredningar 28 28 31 29 25 35 26 8 30 45 30 24 339
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 30 24 20 24 18 16 14 15 9 1 227
Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom 43 58 47 36 43 54 44 31 30 53 57 46 542
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 29 15 20 6 5 16 10 12 5 6 170
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 11 8 12 7 7 8 7 8 7 9 100
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 10 1 2 9 4 0 1 1 1 2 33
Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 5 6 3 3 0 4 4 2 0 0 30
Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 13 20 15 17 13 7 18 22 20 9 176
Hur inkom anmälan?
Anhörig 9 9 12 4 5 11 5 5 6 8 5 8 87
Anonym 6 11 9 1 5 6 9 3 5 9 7 5 76
Den enskilde 0 1 2 0 1 6 0 1 1 2 0 0 14
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 9 8 4 12 5 3 8 10 9 2 82
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 2 10
Migrationsverket 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Polis 19 18 28 15 15 10 12 21 9 18 18 11 194
Privatperson 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 8
Sjukvården 13 13 9 0 17 19 8 10 4 8 10 16 127
Skola/förskola 7 20 20 35 30 15 2 14 21 32 15 12 223
Åklagare 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 21 21 18 17 29 9 16 7 26 13 224
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 79 - Serviceinsatser Familjeteamet och Öppenvården Stegen 
(22/SAN/193)

Ärendebeskrivning 
För att ge rättssäkra insatser inom ramen för service (öppna insatser utan biståndsbeslut) till 
invånare i kommunen har en genomlysning gjorts av samtliga insatser som idag erbjuds inom 
öppenvården. De insatser som social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår ska kunna 
erbjudas som serviceinsatser är generellt utformade, allmänt inriktade och vänder sig till 
olika målgrupper i Hallsbergs kommun. Genom serviceinsatser erbjuds förebyggande stöd i 
ett tidigt skede vilket är förenligt med nämndens mål att det förebyggande arbetet ska 
stärkas.
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets beredning av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar att enligt förslag godkänna redovisade insatser som 
serviceinsatser.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar att enligt förslag godkänna redovisade insatser nedan som serviceinsatser.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att enligt förslag godkänna redovisade insatser 
nedan som serviceinsatser.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Serviceinsatser Familjeteamet och Öppenvården Stegen

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO

Paragrafen är justerad

Page 65 of 252



Serviceinsatser Familjeteamet och 
Öppenvården Stegen

§ 79
22/SAN/193

   

Page 66 of 252



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:22/SAN/193 

Serviceinsatser Familjeteamet och Öppenvården Stegen

Ärendebeskrivning 
För att ge rättssäkra insatser inom ramen för service (öppna insatser utan biståndsbeslut) till 
invånare i kommunen har en genomlysning gjorts av samtliga insatser som idag erbjuds inom 
öppenvården. De insatser som social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår ska kunna erbjudas 
som serviceinsatser är generellt utformade, allmänt inriktade och vänder sig till olika målgrupper i 
Hallsbergs kommun. Genom serviceinsatser erbjuds förebyggande stöd i ett tidigt skede vilket är 
förenligt med nämndens mål att det förebyggande arbetet ska stärkas.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
att enligt förslag godkänna redovisade insatser nedan som serviceinsatser.

Ärendet 

Bakgrund
Enligt 3 kap. 1 § socialtjänstlagen hör det bland annat till socialnämndens uppgifter att svara för 
service, upplysningar och råd till enskilda som behöver det.
Förutsättning för att en insats inom socialtjänsten ska kunna ges utan att ha föregåtts av utredning, 
bedömning och beslut som ska ske inom ramen för en biståndsprövning enligt socialtjänstlagen, 
krävs att det är fråga om en insats som kan ges som service. Det som karaktäriserar en sådan insats 
(serviceinsats) är att den inte är individanpassad utan är lika för alla, det vill säga är allmänt inriktad 
och generellt utformad. Detta innebär i praktiken att insatsen dels är öppen för alla som tillhör den 
grupp som insatsen vänder sig till och att den inte föregås av en individuell behovsprövning eller 
särskild anpassning efter den enskildes behov.

Serviceinsatser 
Genom att göra det möjligt för den enskilde att vända sig direkt till Familjeteamets öppenvård eller 
Öppenvården Stegen så ökar tillgängligheten betydligt. Den enskilde behöver inte invänta en 
utredning och beslut om insats. Insatser blir lättillgängliga, hinder för att söka hjälp undanröjs varvid 
stödet kan ges tidigare och på så sätt ha en förebyggande effekt för att framåt minska behovet av 
mer omfattande insatser.

Familjeteamets serviceinsatser
Serviceinsatser till föräldrar:

 Råd- och stödsamtal
För familjer som vill ha råd i föräldrarollen eller i relationen till sina barn. Max fem samtal.

 ABC (Alla Barn i Centrum) 3-12 år 
Stöd och vägledning till föräldrar för att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Fyra 
gruppträffar med olika teman.

 BiFF (Barn i föräldrars fokus) 
Tre gruppträffar med fokus på hur separerade föräldrar i konflikt kan underlätta för sina 
barn.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:22/SAN/193 

Serviceinsatser för barn:

 Tåget
Gruppverksamhet eller enskilda samtal för barn som växer upp med någon i sin närhet som 
har eller har haft missbruk och/eller psykiatrisk problematik.

 Hanna och Theo 
Gruppverksamhet eller enskilda samtal för barn som lever med separerade föräldrar i 
konflikt.

Öppenvården Stegens serviceinsatser 

 Råd- och informationssamtal

Till kommuninvånare som främst är över 18 år med riskbruk eller utvecklat beroende av 
alkohol och/eller narkotika. Insatsen kan även ges till ungdomar under 18 år. Att ge stöd och 
råd till den enskilde, genom att informera och motivera, till att avstå användande av 
narkotika samt undvika ett riskabelt alkoholintag.

 Anhörigstöd

För anhöriga till person med riskbruk eller utvecklat beroende av alkohol och/eller narkotika 
och/eller hasardspel. Vid eget riskbruk/beroende och samtidig medberoendeproblematik kan 
anhörigstöd vara en lämplig insats efter avslutad behandling. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 80 - Arbetstyngdsmätning augusti 2022 
(22/SAN/61)

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i juni 2022 så har en förbättring 
kunnat utläsas vid den nu aktuella arbetstyngdsmätningen. Enheten hade under våren ett 
ökat inflöde av ärenden vilket ledde till fler inledda utredningar samtidigt som tre 
socialsekreterare slutade på enheten. Enheten har nu rekryterat socialsekreterare så 
ärenden kan fördelas på fler.
Enhetschef Lenita Birath föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om arbetstyngdsmätning augusti 2022.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om arbetstyngdsmätning augusti 2022.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
arbetstyngdsmätning augusti 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Arbetstyngdsmätning augusti 2022
 Arbetstyngdsmätning augusti 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO

Paragrafen är justerad
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Arbetstyngdsmätning augusti 2022
§ 80

22/SAN/61
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/61 

Arbetstyngdsmätning augusti 2022

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i juni 2022 så har en förbättring kunnat 
utläsas vid den nu aktuella arbetstyngdsmätningen. Enheten hade under våren ett ökat inflöde av 
ärenden vilket ledde till fler inledda utredningar samtidigt som tre socialsekreterare slutade på 
enheten.  Enheten har nu rekryterat socialsekreterare så ärenden kan fördelas på fler.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om arbetstyngdsmätning augusti 2022.

Ärendet

Vad som kan utläsas i denna mätning är att belastningen är mycket förhöjd (röd färg) på en 
socialsekreterare och förhöjt (gul-orangefärg) på socialsekreterarna som arbetar med placerade 
barn. Det har blivit en jämnare fördelning mellan socialsekreterarna. De socialsekreterare som har 
lägst i ärendemängd beror på nyanställning och längre semesterperiod.

Under sommaren har det varit lägre inflöde på ansökningar och anmälningar som inkommit till 
utredningsenheten. Samtidigt har det varit komplexa ärenden som har lett till placeringar och 
därmed ökad ärendemängd för socialsekreterarna som arbetar med placerade barn.

Arbetstyngdsmätningen används i det dagliga arbetet och mätningen kan användas vid fördelning av 
nya utredningar för att inte belasta samma socialsekreterare med mer förhöjd nivå än andra vid 
mätningen. 

Arbetstyngdsmätningen används även vid ärendegenomgångar för att ha bättre kontroll över varje 
socialsekreterares belastning med koppling till bland annat erfarenhet och antal ärenden. Ledningen 
kan även hålla koll på så att belastningen inte blir för hög på hela enheten över en längre tid vilket 
även är en del i enhetens arbetsmiljöarbete. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson         Lenita Birath

Förvaltningschef                                                  Enhetschef 

Bilagor
Arbetstyngdsmätning augusti 2022
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Ärendetyngdsmätning 220829

Gruppbeteckning Antal års erfarenhet enligt 
matris

OK poäng enligt 
erfarenhet
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sättnings-

grad
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poäng 
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Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 -23% 93 15  

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 -23% 92 9  

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 50,0% 60 62% 97  1

Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 23% 170 4 4

Barn/ungdom 0-21
Nyutexaminerad, 0-1 års 
erfarenhet i yrket 120 100,0% 120 -3% 116 14  

Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 -59% 56 11  
Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 100,0% 150 -20% 120 29 0
Placeringsenhet 0-20 Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 95,0% 142,5 -54% 66 29 0
Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 8% 149 5 0
Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 12% 154 2 3
Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 -1% 136 16 1
Familjehemsgrupp Mer än 5 års erfarenhet i yrket 150 100,0% 150 -37% 94 4 3
Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 -8% 127 5 0
Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 138 100,0% 138 10% 152 6 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 - Införande av metoden Bostad först Hallsbergs kommun 
(22/SAN/194)

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till 
kommuner för insatser enligt metoden Bostad först för att motverka hemlöshet. Syftet är att 
stärka arbetet mot hemlöshet genom att starta upp, utöka eller förbättra verksamhet enligt 
metoden Bostad först. Regeringen avser att rikta ett flerårigt statsbidrag till kommunerna 
under strategiperioden 2022–2026. 
Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att 
kommuner använder metoden/modellen Bostad först. Individ- och familjeomsorgen i 
Hallsbergs kommun vill med hjälp av statliga stimulansmedel till kommuner 2022 stärka 
arbetet med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först. Individ- och 
familjeomsorgen kommer att kartlägga förutsättningarna för en satsning och därefter 
implementera metoden Bostad först om det efter genomförd kartläggning och analys anses 
vara lämpligt samt att erforderliga beslut fattas. Processen med att kartlägga 
förutsättningarna för Bostad först påbörjas under hösten 2022. Efter genomförd 
kartläggning kommer resultatet att presenteras för social- och arbetsmarknadsnämnden i 
slutet av 2022.
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta
 - att kartlägga förutsättningarna för en implementering av metoden Bostad först i Hallsbergs 
kommun.
 - att metoden Bostad först ska implementeras om det efter genomförd kartläggning och 
analys anses vara en genomförbar metod i Hallsbergs kommun.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
- att kartlägga förutsättningarna för en implementering av metoden Bostad först i Hallsbergs 
kommun.
- att metoden Bostad först ska implementeras om det efter genomförd kartläggning och 
analys anses vara en genomförbar metod i Hallsbergs kommun.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att kartlägga förutsättningarna för en implementering av metoden Bostad först i Hallsbergs 
kommun.
- att metoden Bostad först ska implementeras om det efter genomförd kartläggning och 
analys anses vara en genomförbar metod i Hallsbergs kommun.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Bostad först i Hallsbergs kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO

Paragrafen är justerad
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Införande av metoden Bostad först Hallsbergs 
kommun

§ 81
22/SAN/194
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 3
Dnr:22/SAN/194 

Införande av metoden Bostad först Hallsbergs kommun

Ärendebeskrivning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela statsbidrag till kommuner för 
insatser enligt metoden Bostad först för att motverka hemlöshet. Syftet är att stärka arbetet mot 
hemlöshet genom att starta upp, utöka eller förbättra verksamhet enligt metoden Bostad först. 
Regeringen avser att rikta ett flerårigt statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–
2026. 
Både Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar att kommuner 
använder metoden/modellen Bostad först. Individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun vill 
med hjälp av statliga stimulansmedel till kommuner 2022 stärka arbetet med att motverka 
hemlöshet enligt metoden Bostad först. Individ- och familjeomsorgen kommer att kartlägga 
förutsättningarna för en satsning och därefter implementera metoden Bostad först om det efter 
genomförd kartläggning och analys anses vara lämpligt samt att erforderliga beslut fattas. Processen 
med att kartlägga förutsättningarna för Bostad först påbörjas under hösten 2022. Efter genomförd 
kartläggning kommer resultatet att presenteras för social- och arbetsmarknadsnämnden i slutet av 
2022.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta
- att kartlägga förutsättningarna för en implementering av metoden Bostad först i Hallsbergs 
kommun.
- att metoden Bostad först ska implementeras om det efter genomförd kartläggning och analys anses 
vara en genomförbar metod i Hallsbergs kommun.

Ärendet 
Socialtjänsten i Hallsberg har påbörjat att följa upp erfarenheterna av arbetet med metoden Bostad 
först nationellt. Behov som initialt har kartlagts i Hallsbergs kommun är fördelar gällande metoden 
och eventuella nackdelar. Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser är det idag 44 av Sveriges cirka 
290 kommuner som har Bostad först i sin verksamhet. När forskare på Socialhögskolan vid Lunds 
universitet under våren 2018 tog direktkontakt med de kommuner som angivit att de använde 
Bostad först så visade det sig dock att det bara var hälften av kommunerna som arbetade enligt 
metoden. Hittills har metoden endast implementerats i större kommuner än Hallsberg. Med hjälp av 
utlysningen av statsbidrag från Socialstyrelsen kan fler mindre kommuner påbörja införande av 
metoden.
Så här långt har kunskap och erfarenheter om metoden inhämtats från tjänstepersoner som arbetar 
med Bostad först, webbseminarium, stadsmissionen och material från Socialstyrelsen och SKR. 
Utifrån Hallsbergs kommuns storlek och population uppfattar ledningsgruppen på socialtjänsten att 
metoden inledningsvis kan införas utifrån befintliga resurser. Vid en första inventering har 
målgruppen som kan vara aktuell för metoden Bostad först i Hallsbergs kommun beräknats till 
mellan 10–20 personer, beroende på framtida uppsatta kriterier för rätten till bistånd för Bostad 
först. Vid ett eventuellt införande av metoden, utifrån användning av befintliga resurser, behöver 
metoden inledningsvis vända sig till ett mindre antal, uppskattningsvis 1–3 personer. Verksamheten 
kan eventuellt behöva utvecklas efterhand med utökade resurser och stödpersoner beroende på 
behov och resultat. Metoden är evidensbaserad och statistik visar att 80 procent bor kvar i sitt 
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 3
Dnr:22/SAN/194 

boende permanent via Bostad först, jämfört med den traditionella trappstegsmodellen där endast 15 
procent klarat sig hela vägen till en egen bostad.

Bostad först introducerades i Sverige för mer än tio år sedan. SKR har sedan dess arbetat för att 
introducera metoden i Sveriges kommuner. Sveriges stadsmissioner är aktiva med att sprida 
användningen av metoden genom utbildningsmaterial och metodstöd. I Sverige finns ett upparbetat 
nätverk för samverkan mellan kommuner som arbetar med Bostad först. 
Bostad först är en metod för stöd och hjälp till långvarigt hemlösa personer. Bostad först har som 
grundidé att en egen bostad är en förutsättning för att kunna känna trygghet i livet och en viktig 
utgångspunkt för att kunna förändra sitt liv. Den hemlöse erbjuds en egen bostad och med bostaden 
som grund erbjuds stöd och hjälp med målsättningen att personen ska kunna bo kvar på samma 
villkor som andra. Den mer traditionella arbetsmodellen brukar betecknas som trappstegsmodellen 
med en egen bostad som slutmål när den enskilde kan visa att hen klarar ett eget boende och är 
drogfri. I Bostad först ställs inga krav på drogfrihet, men personen måste med stöd kunna leva upp till 
hyreslagstiftningens krav om att vårda sin bostad och att inte störa grannar. Metoden är 
förebyggande i stället för reaktivt arbete, då sociala problem redan har uppstått, och är ett 
långsiktigt arbete för att motverka hemlöshet och avhysningar.  

Metoden Bostad först ställer krav på en tydlig ansvarsfördelning och ett välfungerande samarbete 
mellan till exempel socialtjänsten, hyresvärd/fastighetsbolag, störningsjour, hälso- och sjukvården 
samt beroendevården. Ett exempel på svårigheter och anpassningar som andra större kommuner har 
stött på är den sköra samverkan med involverade aktörer. Hallsbergs kommun kan tänkas ha en 
fördel av införandet av metoden Bostad först utifrån en redan upparbetad samverkan med flera 
aktörer som behöver vara involverade vid införande av metoden.

Grundläggande förutsättningar och framgångsfaktorer: 

- ha ett långsiktigt stöd från ledning, tjänstepersoner och politiker
- ha/skapa överenskommelser, rutiner och checklistor för arbetet och samverkan, både internt 

inom socialtjänsten och med externa parter
- att de boende har tillgång till ett stöd som är långsiktigt och flexibelt, både i förhållningssätt, 

kompetens och tillgänglighet
- att de boende kan ha någon form av sysselsättning i form av exempelvis praktik, 

öppenvårdsbehandling eller studier. 
- att medarbetare på individ- och familjeomsorgen får utbildning om metoden Bostad först 

och därefter kompetensutveckling utifrån behov.

Svårigheter som andra kommuner har stött på är att metoden ställer krav på att socialtjänsten 
ändrar om sitt tankesätt samt arbetssätt kring personer med missbruk som är i behov av boende eller 
är hemlösa. Den så kallade trappstegsmodellen är ett väl inarbetat arbetssätt som är förenat med 
strängare villkor. Det kan även bli en rättvisefråga om vem som får och vem som inte får bostad 
genom metoden. Förutsättningar i olika kommuner har även betydelse för vilka svårigheter som kan 
tänkas att inträffa. Målgruppen som metoden vänder sig till har ofta en komplex problematik, men 
det är en komplexitet som socialtjänsten och även andra samhällsaktörer har erfarenhet att möta 
och arbeta med. 

En förutsättning för införande av metoden är som tidigare nämnts ett nära, aktivt och gott 
samarbete med hyresvärdar och fastighetsbolag. Störningar i boendet behöver undvikas och det 
behöver därför finnas ett tillräckligt bra stöd till de boende. Stödet bör finnas tillgängligt en stor del 
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Tjänsteskrivelse Sida 3 av 3
Dnr:22/SAN/194 

av dygnet och kunna förebygga störningar. Med en målgrupp som har levt i hemlöshet under lång tid 
med boende på institutioner, i trappuppgångar/toaletter, inneboende hos bekanta, på vandrarhem, i 
jourbostäder, på härbärgen och anstalter så innebär övergången till ett eget boende ofta svårigheter. 
Det stöd som personerna behöver kan vara tidskrävande, särskilt initialt, och stödpersonerna 
behöver kunna vara flexibla med att anpassa stödet utifrån personens varierande behov.

Flera av de insatser som metoden Bostad först ska erbjuda har vi redan förutsättningar och 
erfarenhet att arbeta med i Hallsberg. Hallsbergs kommun har handläggare på socialtjänsten som har 
erfarenhet att arbeta i en nära kontakt med personer med missbruk, samsjuklighet och ekonomiska 
hinder. Det finns redan en nära samverkan med flera av samhällets olika aktörer. Socialtjänsten har 
förutsättningar för att säkerställa hyresinbetalningar genom förmedlingskonto samt erbjuda 
hushållsekonomisk rådgivning. Hallsbergs kommun har en öppenvård, Stegen, med anställda alkohol- 
och drogterapeuter som kan erbjuda stöd och behandling till målgruppen samt arbeta uppsökande. 

Ekonomiska konsekvenser
SKR menar att arbetssättet i Bostad först är beprövat, kostnadseffektivt och framgångsrikt samt att 
det är ett evidensbaserat sätt att arbeta. SKR är positiva till att fler kommuner ska börja arbeta enligt 
Bostad först. 

Projektet finansieras med statliga stimulansmedel och bedöms delvis kunna finansiera ett fortsatt 
projekt fram till 2026. Storleken på det statsbidrag som Hallsbergs kommun kan söka för 2022 är 
ännu inte fastställt. En fortsatt satsning på Bostad först kan komma att innebära en ökad kostnad för 
medarbetare som arbetar stödinriktat i hemmet. Till en början bedöms stöd i hemmet kunna 
tillgodoses med befintliga resurser. Arbetet med Bostad först bör kunna minska kostnaden för 
placeringar på stödboenden, HVB och institutioner för målgruppen och på sikt leda till 
kostnadseffektivitet. I Boverkets rapport från 2015 uppskattas kostnaden för en person i långsiktiga 
boendelösningar så som Bostad först till 380 kr per dygn. Olika typer av institutionsboenden kostar i 
genomsnitt 870 kr per dygn. Kostnaden för akutboenden, härbärgen eller jourboenden uppskattas till 
580 kr per dygn. Idag är dygnskostnaden för institutionsboenden där socialtjänsten i Hallsberg har 
placeringar mycket högre än siffrorna som är angivna ovan. 
En kontakt med Hallsbergs bostadsstiftelse har upprättats i nuvarande samverkan där socialtjänstens 
intresse och nyfikenhet för metoden har presenterats. Fastighetsbolaget har i det inledande skedet 
av kartläggningen varit positiva till samverkan kring metoden Bostad först. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 82 - Godtagbara kostnader för hyra år 2022 
(22/SAN/187)

Ärendebeskrivning 
Justering av godtagbara hyreskostnader vid uppbärande av ekonomiskt bistånd.
Verksamhetschef Maria Johansson Engdahl och enhetschef Sandra Leontiou föredrar 
ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar
 - att höja den godtagbara kostnaden för hyra vid uppbärande av ekonomiskt bistånd, till 
nivåer som följer den årliga hyreshöjningen.
 - att beslutet ska gälla från och med 2022-10-01.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
beslutar 
- att höja den godtagbara kostnaden för hyra vid uppbärande av ekonomiskt bistånd, till 
nivåer som följer den årliga hyreshöjningen.
- att beslutet ska gälla från och med 2022-10-01.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
- att höja den godtagbara kostnaden för hyra vid uppbärande av ekonomiskt bistånd, till 
nivåer som följer den årliga hyreshöjningen i allmännyttan.
- att beslutet ska gälla från och med 2022-10-01.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Godtagbara kostnader för hyra år 2022
 Godtagbara hyreskostnader år 2021 och förslag på ny godtagbar hyreskostnad år 2022
 Barnkonsekvensanalys

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO

Paragrafen är justerad
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Godtagbara kostnader för hyra år 2022
§ 82

22/SAN/187
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1

Godtagbara kostnader för hyra år 2022

Ärendebeskrivning 
Justering av godtagbara hyreskostnader vid uppbärande av ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
- att höja den godtagbara kostnaden för hyra vid uppbärande av ekonomiskt bistånd, till nivåer som 
följer den årliga hyreshöjningen.
- att beslutet ska gälla från och med 2022-10-01.

Ärendet 
För att de kommuninvånare som erhåller ekonomiskt bistånd ska uppnå en skälig levnadsnivå 
behöver en justering göras årligen för att anpassa högsta godtagbara hyreskostnad till den 
hyreshöjning som görs av bostadsbolag. Summorna i den bifogade handlingen baseras på Hallbos 
procentuella höjning.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Sandra Leontiou

Förvaltningschef Enhetschef

Bilagor
Barnkonsekvensanalys

Godtagbara hyreskostnader år 2021 och förslag på ny godtagbar hyreskostnad år 2022

Page 81 of 252



1.1 Hyreskostnader 2021
1 vuxen 1 rum och kök 4 364,5 kronor 

2 vuxna    2 rum och kök 5684 kronor 

1-2 vuxna, 1 barn 0- 10 år 2 rum och kök 5684 kronor 

1-2 vuxna, 1 barn/ungdom 11-20 
år

3 rum och kök 6699 kronor 

1-2 vuxna, 2 barn/ungdom 0-20 år 3 rum och kök 6 699 kronor 

1-2 vuxna, 3 barn 0- 10 år 3 rum och kök 6 699 kronor 

1-2 vuxna, 3 barn/ungdom 0- 20 
år     

4 rum och kök 7 917 kronor

1-2 vuxna, 4 barn/ungdom 0-20 år 5 rum och kök 8 627,50 kronor 

1-2 vuxna, 5 barn/ungdom 0-20 år 6 rum och kök Individuell bedömning

Hyresnivåerna revideras årligen utifrån Hallsbergs bostadsstiftelses, Hallbos, nivåer.

1.2 Hyreskostnader 2022 
1 vuxen 1 rum och kök 4 460,5 kronor 

2 vuxna    2 rum och kök 5 809 kronor 

1-2 vuxna, 1 barn 0- 10 år 2 rum och kök 5 809 kronor 

1-2 vuxna, 1 barn/ungdom 11-20 
år

3 rum och kök 6 846,3 kronor 

1-2 vuxna, 2 barn/ungdom 0-20 år 3 rum och kök 6 846,3 kronor 

1-2 vuxna, 3 barn 0- 10 år 3 rum och kök 6 846,3 kronor 

1-2 vuxna, 3 barn/ungdom 0- 20 
år     

4 rum och kök 8091 kronor

1-2 vuxna, 4 barn/ungdom 0-20 år 5 rum och kök 8 817,3 kronor 

1-2 vuxna, 5 barn/ungdom 0-20 år 6 rum och kök Individuell bedömning
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Sid 1 av 1

Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Individ- och familjeomsorgen, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Att kostnaden för högsta godtagbara hyreskostnad ska justeras årligen i riktlinjerna för 
handläggning av ekonomiskt bistånd. Detta för att följa den hyreshöjning som årligen genomförs.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Att social- och arbetsmarknadsnämnden ska godkänna justeringen av högsta godtagbara 
hyreskostnad när ekonomiskt bistånd beviljas.

Vilka barn berörs?

Samtliga barn som ingår i ett hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd till hyreskostnad.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Genom att höja den högsta godtagbara hyreskostnaden kommer familjerna att kunna beviljas 
hela hyreskostnaden istället för en del av den, som det kan bli om hyreshöjningar och godtagbar 
hyreskostnad inte följer varandra.

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
I riktlinjerna framkommer att vid all handläggning och utförande av insatser i Hallsbergs kommun 
ska barnets bästa beaktas och barnperspektivet ska genomsyra all verksamhet. 
Barnperspektivet framträder tydligt i Individ- och familjeomsorgens riktlinjer och arbetssätt. I flera 
fall lyfts barnkonventionens artiklar explicit i riktlinjerna.

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Sandra Leontiou 2022-08-05
I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 83 - Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2022 
(22/SAN/92)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g 
§§ LSS till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten innehåller uppgifter om inom 
vilket verksamhetsområde det finns ej verkställda beslut.
Verksamhetschefer Helena Rolandsdotter Blomberg och Maria Johansson Engdahl föredrar 
ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda 
beslut för kvartal 2 2022.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef VFF
Förvaltningschef

Paragrafen är justerad
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Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 2 
2022
§ 83

22/SAN/92
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/92 

Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2022

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten innehåller uppgifter om inom vilket 
verksamhetsområde det finns ej verkställda beslut.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022.

Ärendet 
För kvartal 2, 2022 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 15 beslut att rapportera till 
IVO som ej verkställts inom tre månader. 
- 5 av besluten avser LSS 9 § 4, insats av kontaktperson, och har inte verkställts på grund av 
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). 
- 1 av besluten avser 4 kap 1 § SoL, insats av kontaktperson, och har inte verkställts på grund av 
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare). 
- 1 av besluten avser LSS 9 § 6, korttidsvistelse, och har inte verkställts på grund personalrelaterade 
skäl.
- 3 av besluten avser LSS 9 § 9, boende vuxna, där besluten inte verkställts på grund av resursbrist. En 
person är nu inflyttad och en kommer att flytta in efter semesterperioden.
- 5 av besluten avser LSS 9 § 10, daglig verksamhet, där två personer inte medverkar till 
verkställighet. En person avvaktar på grund av hälsoskäl, en person har tackat nej till erbjuden plats 
och ett av besluten har inte verkställts på grund av platsbrist.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Rolandsdotter Blomberg Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef                Verksamhetschef VFF Verksamhetschef IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 84 - Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS 
(22/SAN/195)

Ärendebeskrivning 
Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i 
Hallsbergs kommun.
Verksamhetschef Helena Rolandsdotter Blomberg föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnds beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna informationen.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS
 Sammanställning alla boenden

Expedieras till  
Verksamhetschef VFF

Paragrafen är justerad
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Omsorgsmätning bostad med särskild service 
LSS
§ 84

22/SAN/195
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Omsorgsmätning bostad med särskild service LSS

Ärendebeskrivning 
Information om utfallet av omsorgsmätningen inom bostad med särskild service jml LSS, i Hallsbergs 
kommun.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna informationen.

Ärendet 
Verksamheten för funktionshinder har arbetat fram en modell för att mäta omsorgsbehovet för dom 
brukare som bor på våra grupp- och servicebostäder. Skattningsmodellen utgår från IBIC:s 
livsområden.

Mätningen genomförs för tredje gången, och systematiseras två ggr/år. Mätningen är uppdaterad 
med ”mjuka” parametrar inför 2021. Bifogat finns exempel på mätning hos två olika brukare och en 
sammanställning för samtliga boenden. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Janna Jansson Helena Rolandsdotter Blomberg

Förvaltningschef Verksamhetschef 

Bilagor
Sammanställning av samtliga boenden
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Sammanställning alla boenden. Totalsumman delat med antal brukare 
Senaste mätn 

 

3,21 

Vårdtyngd/boende Datum Ju högre poäng desto lägre bemanning 
Höst 20 Vår 21 Höst 21 Vår 22 Höst 22 Vår 23 Ju lägre poäng desto högre bemanning 

Nytorgsg, service, 6 
302 588 608 499 

Nytorgsg, kortis, 1 
Hantverkargatan, 5 750 919 887 923 
Rättarevägen, 4 427 617 618 642 
Östansol, 7 524 845 793 811 
Östansjö, 5 953 1194 1233 1259 
Summa: 28 2956 4163 4139 4134 0 0 
Delat på antal brukare 106 149 148 148 

vår 22 

3,21 

1,2/1,4 
2,5 

2,03 
1,24 

Brukare Datum 
Höst 20 Vår 21 Höst 21 Vår 22 Höst 22 Vår 23 

Nytorgsg, service, 6 678 1117 1105 754 
Nytorgsg, kortis, 1 290 771 847 847 
Hantverkargatan, 5 810 1176 1171 1292 
Rättarevägen, 4 1110 1604 1606 1606 
Östansol, 7 1011 1631 1642 1646 
Östansjö, 5 1182 1481 1529 1561 
Summa: 28 5082 7780 7900 7706 0 0 
Delat på antal brukare 181 268 293 285 

Personal i budget (ÅA) Datum Pers/brukare 
Höst 20 Vår 21 Höst 21 Vår 22 Höst 22 Vår 23 höst 21 

Nytorgsg, service, 6 6,20 6,20 6,20 6,20 1,03 
Nytorgsg, kortis, 1 4,35 4,35 4,35 4,35 2,18 
Hantverkargatan, 5 5,40 6,40 6,60 7,00 1,08 /1,32 
Rättarevägen, 4+1* 12,00 12,00 12,00 10,00 2,4 
Östansol, 7 13,50 13,50 14,50 14,20 2,07 
Östansjö, 5 6,21 6,21 6,21 6,21 1,24 
Summa 47,66 48,66 49,86 47,96 0,00 0,00 
Delat på antal brukare 1,70 1,68 1,81 
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Nytorgsgatan 74 

Brukare Datum 
Hösten 20 Våren 21 Hösten 21 Våren 22 Hösten 22 Våren 23 

1 858 1204 1220 1128 
2 857 1739 1691 
3 632 1091 1122 943 
4 701 1397 1272 872 
5 340 643 644 488 
6 630 682 497 
7 594 

Summa 3388 6704 6631 4522 0 0 
Delat på antal brukare 678 1117 1105 754 
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Nytorgsgatan 74, Kortis 

Brukare Datum 
Hösten 20 Våren 21 Hösten 21 Våren 22 Hösten 22 Våren 23 

1 210 701 
2 369 841 847 

Summa 579 1542 847 0 0 
Delat på antal brukare 290 771 847 

Page 92 of 252



Hantverkargatan 

Brukare Datum 
Hösten 20 Våren 21 Hösten 21 Våren 22 Hösten 22 Våren 23 

1 623 799 841 812 
2 840 1302 1331 1453 
3 1333 2068 1902 1959 
4 591 897 978 1460 
5 665 816 802 774 

Summa 4052 5882 5854 6458 0 0 
Delat på antal brukare 810 1176 1171 1292 
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Rättarevägen 

Brukare Datum 
Hösten 20 Våren 21 Hösten 21 Våren 22 Hösten 22 Våren 23 

1 1211 1797 1797 1797 
2 1030 1615 1643 1643 
3 1029 1484 1484 1484 
4 1171 1520 1500 1500 

Summa 4441 6416 6424 6424 0 0 
Delat på antal brukare 1110 1604 1606 1606 
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Östansol 

Brukare Datum 
Hösten 20 Våren 21 Hösten 21 Våren 22 Hösten 22 Våren 23 

1 833 1269 1269 1247 
2 925 1594 1623 1602 
3 818 1655 1690 1745 
4 1269 2102 2102 2102 
5 1551 1950 1950 1950 
6 756 1244 1240 1267 
7 927 1601 1621 1606 

Summa 7079 11415 11495 11519 0 0 
Delat på antal brukare 1011 1631 1642 1646 
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Östansjö 

Brukare Datum 
Hösten 20 Våren 21 Hösten 21 Våren 22 Hösten 22 Våren 23 

1 1256 1930 1917 1917 
2 816 1025 1015 1015 
3 1189 1328 
4 1472 1699 1770 1770 
5 1177 1423 1413 1413 
6 1691 

Summa 5910 7405 6115 7806 0 0 
Delat på antal brukare 1182 1481 1529 1561 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 85 - Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2, 2022 
(22/SAN/94)

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för andra kvartalet 2022 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.
Verksamhetschef Helena Rolandsdotter Blomberg föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden besluta
 - att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet 
2022.
 - att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen 
under andra kvartalet 2022.
 - att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet 
2022.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen 
under andra kvartalet 2022.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet 
2022.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen 
under andra kvartalet 2022.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2, 2022
 Internkontrollrapport social- och arbetsmarknämnden delår

Expedieras till  
Förvaltningsledning

Paragrafen är justerad
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Återrapportering av den interna kontrollen 
kvartal 2, 2022

§ 85
22/SAN/94
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/94 

Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 2, 2022

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för andra kvartalet 2022 i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för andra kvartalet 2022.
- att godkänna utförda åtgärder av de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under andra 
kvartalet 2022.
- att överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med 
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Ärendet 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska 
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en 
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får 
allvarliga konsekvenser ska prioriteras. 

Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning. 
Vid upptäckta brister lämnas också information om vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollen.

Återrapporteringen för andra kvartalet 2022 uppvisar brister på flera kontrollmoment. Utförda 
åtgärder av brister finns i bifogad återrapportering.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Internkontroll kvartal 1 2022
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 2(24) 
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun.............................................................................................................................................. 3 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 3(24) 

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun 

1.1 Styrande dokument 

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation 
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens 
rapporteringsskyldighet. 

Av riktlinjerna framgår följande: 

• Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. 
• Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta 

om sådana. 
• Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen. 
• Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och 

kommunstyrelsen. 
• Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda 

interna kontrollplanen. 
• Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års 

granskning/uppföljning av den interna kontrollen. 

1.2 Organisation 

Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta 
ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens 
kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. 

Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen 
• Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 4(24) 

god intern kontroll kan upprätthållas. 

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder. 

1.3 Riskbedömningsmatris 

S
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3 

 
  

 

2 

  
 

 

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 
 

Allvarlig 

Kännbar 

Lindrig 

Försumbar 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel uppstår) 

Allvarlig (uppfattas som 
allvarlig för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun)  

3 Möjlig (det finns en möjlig 
risk) 

Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och/eller Hallsbergs 
kommun) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten) 

Lindrig (uppfattas som liten 
för intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun) 

1 Osannolik (risken är så gått 
som obefintlig) 

Försumbar (är obetydlig för 
intressenter och/eller 
Hallsbergs kommun)  

 

 

2 17 

18 1 

23 22 20 19 16 

14 13 11 7 3 

12 10 5 

21 

15 9 8 6 4 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 5(24) 

Allvarlig Kännbar Lindrig Totalt: 23 

 

Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Ekonomi 1 
 

Att attestförteckning inte är uppdaterad, att 
attester inte sker enligt reglemente och 
förteckning, att obligatoriska uppgifter inte finns 
på leverantörsfakturor 
 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

2 
 

Att ingångna avtal inte följs 
 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

3 
 

Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk 
uppföljning 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Administration 4 
 

Att begärd handling/uppgift inte lämnas ut, inte 
lämnas ut skyndsamt, utan eventuell 
besvärshänvisning 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

5 
 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

6 
 

Att handlingar inte registreras enligt lag 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

7 
 

Att personuppgiftsincidenter sker 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

8 
 

Att politiskt fattade beslut inte verkställs 
och/eller inte återrapporteras till nämnden 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

9 
 

Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig 
tidsangivelse för verkställighet och återrapport 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Verksamhetsspecifik 10 
 

Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för 
brukarundersökningar. 
 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

11 
 

Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

12 
 

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

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

13 
 

Att försörjningsstödet ökar och att personer blir 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

4 7 12 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 6(24) 

Område   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

kvar i arbetslöshet. 
 

14 
 

Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd 
försvinner 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

15 
 

Att utbetalning inte endast görs till 
bidragsberättigad person 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

16 
 

Att utredningar inte är avslutade inom fyra 
månader. 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

17 
 

Kontrollera lyftar enligt plan 
 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

18 
 

Om uppföljning inte sker inom en månad finns 
risk att eventuella svårigheter inte upptäcks i ett 
tidigt skede. 
 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 

19 
 

Att förhandsbedömningar inte sker inom två 
veckor 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

20 
 

Att narkotiska preparat hos brukare försvinner 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

21 
 

Att utbetalning inte görs till rätt person. 
 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Personal 22 
 

Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas 
ut till rätt person och för rätt period 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

23 
 

Att sjukfrånvaron ökar 
 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 7(24) 

2 Uppföljning 

2.1 Område: Ekonomi 

2.1.1 Risk: Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt reglemente och förteckning, att 

obligatoriska uppgifter inte finns på leverantörsfakturor 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att attestförteckning är uppdaterad,attester sker enligt reglemente och förteckning Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
genom stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 
 
Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Genom stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Ansvarig funktion?  
Ekonomiassistent 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Attester Uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Attester Uppföljning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Attester uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 8(24) 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Attester uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

Uppgifter leverantörsfakturor Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 1 faktura saknar leverantörsadress. 

Uppgifter leverantörsfakturor Q2  Mindre avvikelser 2022-06-30 1 avvikelse, faktura där information om F-
skattsedel ej angetts. Företaget kontaktat. 

Uppgifter leverantörsfakturor Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Uppgifter leverantörsfakturor Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.1.2 Risk: Att ingångna avtal inte följs 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att ingångna avtal följs Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Stickprov 
 
Kontrollfrekvens? 
Årsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av avtal  Ej kontrollerad 2022-09-30  

2.1.3 Risk: Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning 

 
Kontrollmoment Enhet 

Prognos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning. 
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett 
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Kontrollmoment Enhet 

 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Prognos uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Prognos uppföljning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Prognos uppföljning Q3 
 Ej kontrollerad 

2022-09-30  

Prognos uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.2 Område: Administration 

2.2.1 Risk: Att begärd handling/uppgift inte lämnas ut, inte lämnas ut skyndsamt, utan eventuell besvärshänvisning 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Utlämnande av handling/uppgift Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Utlämnande av handling/uppgift Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Utlämnande av handling/uppgift Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

utlämnande av handling/uppgift Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis genom stickprov 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Dokumenthantering och arkivering Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 Nuvarande dokumenthanteringsplan följs. 

Arbete pågår med revidering och uppdatering. 
Dokumenthantering och arkivering Q2  Mindre avvikelser 2022-06-30 Nuvarande dokumenthanteringsplan följs. 

Arbete pågår med revidering och uppdatering. 
Dokumenthantering och arkivering Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Dokumenthantering och arkivering Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.2.3 Risk: Att handlingar inte registreras enligt lag 

 
Kontrollmoment Enhet 

Registrering av handling Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
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Kontrollmoment Enhet 

Kvartalsvis genom stickprov 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Registrering av handling Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 Handlingar kommer in sent för registrering . 

Registrering av handling Q2 
 Mindre avvikelser 

2022-06-30 Mindre avvikelser där handling inkommit sent 
för registrering. 

Registrering av handling Q3 
 Ej kontrollerad 

2022-09-30  

Registrering av handling Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.2.4 Risk: Att personuppgiftsincidenter sker 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att personuppgiftsincidenter inte sker Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Personuppgiftsincident uppföljning Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 3 incidenter under kvartal 1. Ej bedömda som 

allvarliga. 
Personuppgiftsincident uppföljning Q2  Mindre avvikelser 2022-06-30 Tre anmälda incidenter, ingen av allvarlig 

karaktär. 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Personuppgiftsincident uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Personuppgiftsincident uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.2.5 Risk: Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller inte återrapporteras till nämnden 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
i Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Verkställighet uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Verkställighet uppföljning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Verkställighet uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Verkställighet uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.2.6 Risk: Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet och återrapport 

 

Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
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Kontrollmoment Enhet 

 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Tidsangivelser uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Tidsangivelser uppföljning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Tidsangivelser uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Tidsangivelser uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3 Område: Verksamhetsspecifik 

2.3.1 Risk: Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för brukarundersökningar. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Se över att avslutade deltagare fyllt i blanketten Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Se över att alla avslutade deltagare fyllt i 
deltagarundersökning halvår 1 

 Större avvikelser 2022-06-30 Blanketten som skall fyllas i i samband med 
avslutande av insats har uppdaterats och alla 
arbetskonsulenter har kännedom om att den 
skall användas. 

Se över att alla avslutade deltagare fyllt i  Ej kontrollerad 2022-12-31  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
deltagarundersökning halvår 2 

2.3.2 Risk: Att anmälningarna inte hanteras omedelbart 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att anmälningar hanteras omedelbart Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av hantering av anmälningar Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Kontroll av hantering av anmälningar Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Kontroll av hantering av anmälningar Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Kontroll av hantering av anmälningar Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

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

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av avvikelsehantering Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Att avvikelser hanteras enligt rutin. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 

Page 113 of 252



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport 15(24) 

Kontrollmoment Enhet 

I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av avvikelsehantering Q 1 

 Inga avvikelser 
2022-03-31  

Kontroll av avvikelsehantering Q2  Mindre avvikelser 2022-06-30 VFF 
Mindre avvikelser inom ett av våra områden. I 
samband med att enhetschefen plötsligt avled 
blev det en fördröjning av hantering av 
avvikelser på två av våra gruppbostäder. 
Äldreomsorg 
Under sommarperioden håller cheferna koll på 
avvikelser som inkommer, och utreder de som 
är akuta, men inte enligt rutinen. 

Kontroll av avvikelsehantering Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Kontroll av avvikelsehantering Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.4 Risk: Att försörjningsstödet ökar och att personer blir kvar i arbetslöshet. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av hur många deltagare som gått ut i arbete/studier Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q1 

 Mindre avvikelser 2022-03-31 Det är få deltagare under årets första tre 
månader som har kommit ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Däremot har flera kommit ut 
i anpassade anställningar. 

Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q2 

 Mindre avvikelser 
2022-06-30 Enheten når inte målet i samband med delåret 

men bedömning görs att målet kan uppnås 
under året. 

Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q3 

 Ej kontrollerad 2022-09-30  

Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på 
den reguljära arbetsmarknaden eller i studier 
Q4 

 Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.5 Risk: Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor 
Allkontroll ska göras 
 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Narkotiska preparat uppföljning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Narkotiska preparat uppföljning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Narkotiska preparat uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Narkotiska preparat uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.6 Risk: Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att bidrag går till bidragsberättigad person Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av bidrag Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Kontroll av bidrag Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Kontroll av bidrag Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Kontroll av bidrag Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.7 Risk: Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att utredningar avslutats efter fyra månader Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
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Kontrollmoment Enhet 

Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Uppföljning av utredningar Q1  Mindre avvikelser 2022-03-31 Utredningar avslutas med beslut inom fyra 

månader. Avvikelse har setts vid kontroll i 
verksamhetssystem genom att 
socialsekreterare i några ärenden har 
dokumenterat efter beslut om avslut. Sakkunnig 
har informerats om detta och de anställda har 
fått påminnelse om att man inte får 
dokumentera efter beslut om avsluta utredning. 

Uppföljning av utredningar Q2  Mindre avvikelser 2022-06-30 Utredningar avslutas med beslut inom fyra 
månader. Avvikelse har setts vid kontroll i 
verksamhetssystem att några ärenden har tagit 
längre tid än 4 månader utifrån komplexiteten i 
ärendet och svårt att nå vårdnadshavare även 
att dokumentation har skett efter beslut om 
avslut. Sakkunnig har informerats om detta och 
de anställda har fått påminnelse om att ta upp 
med sakkunnig om stöd i komplicerade ärenden 
och att man inte får dokumentera efter beslut 
om avsluta utredning. 

Uppföljning av utredningar Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Uppföljning av utredningar Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.8 Risk: Kontrollera lyftar enligt plan 

 
Kontrollmoment Enhet 

Kontroll av lyftar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan 
 
Kontrollfrekvens? 
En gång per år i kvartal 4 
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Kontrollmoment Enhet 

 
Hur dokumenteras kontrollen? 
Dokumentation av hjälpmedelstekniker 
 
Ansvarig funktion?  
Hjälpmedelstekniker 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av lyftar  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.9 Risk: Om uppföljning inte sker inom en månad finns risk att eventuella svårigheter inte upptäcks i ett tidigt 

skede. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Se över uppföljningar av nya deltagare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Verksamhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Se över uppföljningar av deltagare Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Se över uppföljningar av deltagare Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Se över uppföljning av deltagare Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Se över uppföljning av deltagare Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  
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2.3.10 Risk: Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att förhandsbedömningar skett inom två veckor Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av förhandsbedömningar Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Kontroll av förhandsbedömningar Q2 
 Inga avvikelser 

2022-06-30  

Kontroll av förhandsbedömningar Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Kontroll av förhandsbedömningar Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.11 Risk: Att narkotiska preparat hos brukare försvinner 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att räkna narkotiska preparat hos brukare Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Sjuksköterska 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Preparat hos brukare uppföljning Q1  Större avvikelser 2022-03-31 Inget svinn rapporterat. Alla områden har inte 

gjort kontroll, därav avvikelse. 
Preparat hos brukare uppföljning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Preparat hos brukare uppföljning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Preparat hos brukare uppföljning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.3.12 Risk: Att utbetalning inte görs till rätt person. 

 
Kontrollmoment Enhet 

Att utbetalning görs till rätt person Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Kvartalsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Kontroll av utbetalning Q1  Inga avvikelser 2022-03-31  

Kontroll av utbetalning Q2  Inga avvikelser 2022-06-30  

Kontroll av utbetalning Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Kontroll av utbetalning Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  

2.4 Område: Personal 

2.4.1 Risk: Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas ut till rätt person och för rätt period 

 
Kontrollmoment Enhet 
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Kontrollmoment Enhet 

Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Kontrollfrekvens? 
Halvårsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Enhetschef 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Löneutbetalningar uppföljning halvår 1  Inga avvikelser 2022-06-30  

Löneutbetalningar uppföljning halvår 2 
 Ej kontrollerad 

2022-12-31  

2.4.2 Risk: Att sjukfrånvaron ökar 

 

Kontrollmoment Enhet 

Att sjukfrånvaro inte ökar Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Vad ska kontrolleras och hur? 
Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar. 
 
Kontrollfrekvens? 
Månadsvis 
 
Hur dokumenteras kontrollen? 
I Stratsys 
 
Ansvarig funktion?  
Nämndsekreterare 
 

 

Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Sjuktal Q1  Större avvikelser 2022-03-31 2021 visas inom parentes 

Förvaltning totalt januari: 13,44 % (12,06 %) 
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Uppföljning Status Slutdatum Kommentar 
Åldersindelat jan 2022: 
= 29 år: 11,84 % (10,52 %) 
30-49 år: 13.88 % (13,64 %) 
= 50 år: 13,55 % (10,70 %) 
Förvaltning totalt februari: 12,52 % (11,18 %) 
Åldersindelat jan-feb 2022: 
= 29 år: 11,14 % (9,67 %) 
30-49 år: 13.01 % (13,07 %) 
= 50 år: 14,03 % (10,75 %) 
Förvaltning totalt mars: 10,46 % (11,83 %) 
Åldersindelat jan 2022: 
= 29 år: 11,02 % (10,41 %) 
30-49 år: 11,65 % (13,22 %) 
= 50 år: 13,55 % (10,81 %) 
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för 
kvartal 1 12,28 % (11,89 %) 
 

Sjuktal Q2  Större avvikelser 2022-06-30 2021 visas inom parentes 
Förvaltning totalt april: 9,08 % (10,59 %) 
Åldersindelat jan-april 2022: 
= 29 år: 10,16 % (10,16 %) 
30-49 år: 10,50 % (12,80 %) 
= 50 år: 13,34 % (10,62 %) 
Förvaltning totalt maj: 9,01 % (9,77 %) 
Åldersindelat jan-maj 2022: 
= 29 år: 9,36 % (9,99 %) 
30-49 år: 10,02 % (12,37 %) 
= 50 år: 12,92 % (10,29 %) 
Förvaltning totalt juni: 5,93 % (7,44 %) 
Åldersindelat jan-juni 2022: 
= 29 år: 8,01 % (8,39 %) 
30-49 år: 9,23 % (11,79 %) 
= 50 år: 12,02 % (9,89 %) 
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen är för 
kvartal 2  7,98 % ( 9,22 %) 

Sjuktal Q3  Ej kontrollerad 2022-09-30  

Sjuktal Q4  Ej kontrollerad 2022-12-31  
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2.5 Slutsatser av uppföljning 

Förvaltningen ser att många moment fungerar bra. Vissa moment har återkommande avvikelser och förvaltningen fortsätter att lyfta de 
frågorna internt, t ex genom påminnelser. Gällande sjuktalen är vi fortsatt väldigt påverkade av pandemin. Vi tolkar de höga sjuktalen 
som att våra medarbetare tagit till sig uppmaningen om att stanna hemma vid minsta symtom för att skydda våra sköraste. 

2.6 Åtgärder 

Vi analyserar avvikelserna och försöker finna olika åtgärder för att åtgärda bristerna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86 - Tillsyn via kamera 
(20/SAN/318)

Ärendebeskrivning 
Nulägesrapport angående tillsyn via kamera inom äldreomsorgen.
Verksamhetschef Clary Starck föredrar ärendet. 

Nämndens behandling av ärendet 
Nämnden sätter i nuläget inget datum för när uppdraget till förvaltningen, att upprätta och 
redovisa en projektplan för införande av välfärdsteknik, ska vara utfört.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social och 
arbetsmarknadsnämnden besluta att skjuta fram uppföljningen av tillsyn via kamera inom 
hemtjänst.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden 
besluta
- att godkänna informationen angående tillsyn via kamera.

Beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att godkänna informationen angående tillsyn via kamera.
 - att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta och redovisa en projektplan för införande av 
välfärdsteknik.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av tillsyn via kamera

Expedieras till  
Verksamhetschef äldreomsorg

Paragrafen är justerad
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Tillsyn via kamera
§ 86

20/SAN/318
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/318 

Tillsyn via kamera

Ärendebeskrivning 
Nulägesrapport angående tillsyn via kamera inom äldreomsorgen

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att godkänna informationen angående tillsyn via kamera.

Ärendet 
Ett led i att bevara självständighet för våra äldre inom äldreomsorgen är att digitalisera. I 
äldreomsorgens uppdrag, verksamhetsplan och i omställningen till Nära vård finns detta väl 
beskrivet.
Inom äldreomsorgen pågår nu en omorganisation inom hemtjänsten, dagverksamheten och hälso- 
och sjukvårdsenheten för att skapa rätt förutsättningar för cheferna att driva utveckling. Det har lett 
till att arbetet med kameratillsyn inte kunnat prioriteras. 

Digitalisering ska vara ett hjälpmedel för att skapa mervärde för våra brukare. Där ingår tillsyn via 
kamera. En del personer upplever kameratillsyn som övervakande, därför behöver vi arbeta mer med 
förklarande samtal än vad vi hittills har kunnat göra. 

Just nu har två brukare tillsyn via kamera inom hemtjänst söder. Dessa brukare är nöjda och 
personalen upplever att det fungerar bra.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef Äldreomsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 87 - Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorg 2022 
(22/SAN/196)

Ärendebeskrivning 
Redovisning av så tycker äldre om äldreomsorgen år 2022.
Verksamhetschef Clary Starck föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social och 
arbetsmarknadsnämnden besluta att godkänna informationen.

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

Beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Brukarundersökning äldreomsorg
 Brukarundersökning äldreomsorg 2022
 Brukarundersökning VoBo 2022
 Brukarundersökning hemtjänst 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef äldreomsorg

Paragrafen är justerad
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Redovisning av brukarundersökning inom 
äldreomsorg 2022

§ 87
22/SAN/196
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorg 2022

Ärendebeskrivning 
Redovisning av så tycker äldre om äldreomsorgen år 2022.

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

Ärendet 
Totalt svarade 81 902 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 58,6% av de 
tillfrågade.
I Hallsberg svarade 81 personer, vilket är 61,8% av de tillfrågade.  År 2020 svarade 53,6 % av de 
tillfrågade.
Inom hemtjänsten är det flera av den äldre själv som svarar på enkäterna. Det finns en tendens att 
när anhöriga svarar, blir svaren mer negativa.
Totalt svarade 29 626 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de 
tillfrågade.
I Hallsberg svarade 38 personer, vilket är 38,0 % av de tillfrågade. År 2019 svarade 45,6% av de 
tillfrågade.
Inom vård- och omsorgsboende är det flest anhöriga som svarar på enkäterna. Det finns en tendens 
att när anhöriga svarar, blir svaren mer negativa.

Vid intresse gå via länken https://webreport.indikator.org/ Användarnamn BU2022_1861 lösenord 
sbfJwt

 ☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef Äldreomsorg
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:

Bilagor

Brukarundersökning Hemtjänst 2022

Brukarundersökning VoBo 2022
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Brukarundersökning 
äldreomsorg 

Hemtjänst och Vård och omsorgboende

Resultat 2022 med jämförelse fr o m 2019
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Jämförelser 
över åren 
2019-2022

• Vilka var med och fyllde i frågeformulär?
• Undersökning och deltagare
• Upplevd hälsa och nöjdhet
• Trygghet och tillgänglighet
• Bemötande och inflytande
• Utförande
• Boendemiljö, mat och måltid (vård och 
omsorgsboende)

• Aktiviteter och komma utomhus (vård och 
omsorgsboende)
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Hur många 
svarade?

• Totalt svarade 81 902 personer på årets enkät för äldre 
med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade.
• I Hallsberg svarade 81 personer, vilket är 61,8% av de 
tillfrågade.
• År 2020 svarade 53,6 % av de tillfrågade

• Totalt svarade 29 626 personer på årets enkät för äldre 
inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de tillfrågade.
• I Hallsberg svarade 38 personer, vilket är 38,0% av de 
tillfrågade.
• År 2019 svarade 45,6 % av de tillfrågade
• År 2018 svarade 40,4 % av de tillfrågade
•

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 3Page 133 of 252



Mer om 
undersökningen 
”Vad tycker de 
äldre om 
äldreomsorgen?” 
2022

• Undersökningen genomfördes från mitten av 
januari och sista svarsdag var den 20 mars 2022.

• På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om 
de nationella resultaten. Resultat finns också 
redovisade, i Excelfiler samt i ett webbverktyg per 
län och stadsdel/kommun samt för verksamheter 
med minst 7 svarande.
• Lösenord BU_1861 sbfJwt
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 Vilka var med 
och 

besvarade/fyllde 
i 

frågeformuläret?

Generellt besvaras frågorna mer positivt när den äldre personen svarar själv, något mindre positivt när personen svarar tillsammans med någon och 
minst positivt när någon annan svarar åt den äldre personen. Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

I Hallsberg inom hemtjänsten är det något fler av frågeformulären som har svarats av någon annan.  Inom VoBo är det fler av de äldre som har svarat 
själva eller ihop med någon annan. Vilket skiljer sig från de nationella mätningarna. Om antagandet är att om personen som svarar själv är mer positiv 
stämmer inte riktigt heller, då flertalet av alla parametrar både inom hemtjänst och VoBO är mindre positiva, framförallt i jämförelse med år 2019.

Frågan är om konsekvenser av pandemin är den främsta orsaken till sämre resultat, främst lägre kontinuitet på grund av höga sjuktal. 

Några parametrar är bättre än tidigare år, exempelvis om hänsyn tas till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras och måltidsmiljö.

  2019 2020 2022

Hemtjänst      

Den äldre själv 52 59 54

Den äldre ihop med någon 10 10 11

Enbart någon annan 38 31 35

       

Vård och omsorgsboende      

Den äldre själv 13 18 14

Den äldre ihop med någon 24 19 25

Enbart någon annan 63 64 62
Nationell statistik
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  Män Kvinnor
Hemtjänst 41% 59%
VoBo 32% 68%

  65-74 år 75-84 år 85-94 år 95 år eller äldre  
Hemtjänst 9% 38% 47% 6% 
VoBo 21% 32% 39% 8% 

Vilka var kommunens deltagare?
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Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd 2019 2020 2022
Hemtjänst      
Mycket gott/ ganska gott 27% 27% 28%
Någorlunda 51% 58% 47%
Ganska dåligt/Mycket dåligt 22% 15% 25%
       
VoBo      
Mycket gott/ ganska gott 22%  24%
Någorlunda 33%  46%
Ganska dåligt/Mycket dåligt 45%  30%

Hur är din rörlighet inomhus? 2019 2020 2022
Hemtjänst      
Jag förflyttar mig utan svårigheter 29% 25% 19%
Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv 48% 50% 46%
Jag har stora svårigheter eller kan inte alls förflytta mig själv 23% 25% 35%
       
VoBo      
Jag förflyttar mig utan svårigheter 15%  14%
Jag har vissa svårigheter att förflytta mig själv 27%  47%
Jag har stora svårigheter eller kan inte alls förflytta mig själv 58%  39%

Hur bedömer deltagarna sin hälsa och rörlighet

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Inom hemtjänsten har skattningen av allmänna hälsotillståndet minskat för de personer som upplever sitt allmänna hälsotillstånd är någorlunda, och ökat för de som upplever hälsotillståndet 
ganska dåligt/mycket dåligt. Inom VoBo har de boende skattat tvärtom. De som skattar någorlunda har ökat och de som skattat ganska dåligt/mycket dåligt har minskat.  Parametrar mycket 
gott/ganska gott är nästan oförändrat.  Analysen är ändå att de flesta inom både hemtjänsten och VoBO bedömer sitt hälsotillstånd någorlunda bra. Frågan är om resultaten för hemtjänsten visar 
att fler brukare är multisjuka. 

De personer som förflyttar sig utan svårigheter inomhus har minskat inom hemtjänsten. För VoBO oförändrat. Brukare inom hemtjänsten som har vissa svårigheter är något färre än tidigare år. 
Inom VoBo har de boende som har vissa svårigheter har det skett en stor ökning, däremot de som har stora svårigheter har minskat inom VOBO, däremot ha de brukare ökat inom hemtjänsten.
Dessa resultat kan analyseras som att vårdtyngden för stöd vid förflyttning inom hemtjänsten har ökat medans för VoBO minskat.
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Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? 2019 2020 2022
Hemtjänst      
Nej 59% 56% 53%
Ja, lätta besvär 35% 41% 40%
Ja, svåra besvär 6% 3% 7%
       
VoBo      
Nej 40%  36%
Ja, lätta besvär 40%  53%
Ja, svåra besvär 20%  11%

Händer det att du besväras av ensamhet? 2019 2020 2022
Hemtjänst      
Nej 56% 53% 37%
Ja, då och då 43%
Ja, ofta 20%
       
VoBo      
Nej 40%  31%
Ja, då och då   43%
Ja, ofta   26%

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Besväras deltagarna av ängslan/oro/ångest eller av ensamhet?

Inom hemtjänsten har det skett en liten ökning av brukare som skattar att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest.
Inom VoBo har det skett en ökning av boende som skattar att de har lätta besvär och en minskning av de boende som har svåra besvär och för de som skattar att de inte har besvär alls.
Trots pandemi har det inte skett några större ökningar för besvär av ängslan, oro eller ångest.

Årets brukarundersökning gällande ensamhet har skattats med flera parametrar, därav jämförelse med tidigare år. Upplevelsen av att besväras av ensamhet är ganska lika inom hemtjänsten och 
VoBO. Både inom hemtjänst och VoBO är det fler personer som besväras av ensamhet.
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Trygghet och sammantagen nöjdhet 
Positiva svar = Andel positiva svar i kommunen, respektive hemtjänst och vård och 
omsorgsboende – jämfört med tidigare år

Procent
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Känner du 
förtroende 
för -   på ditt äldreboende?

                                 - som kommer hem till dig?

  - ditt äldreboende?

  - den hemtjänst du har? 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 9

Hur nöjd eller 
missnöjd är du 
sammantaget med:
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Trygghet och tillgänglighet
Positiva svar = Andel positiva svar i kommunen, respektive hemtjänst och vård och 
omsorgsboende – jämfört med tidigare år

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 10

Procent
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Hur tryggt 
eller otryggt 
känns det 

   - ditt äldreboende?

   - den hemtjänst du har? 

- bo på ditt äldreboende?

                                                     
- bo hemma med stöd av
   hemtjänsten?

Hur lätt eller 
svårt är det att få 
kontakt med:
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Bemötande och inflytande
Andel positiva svar i kommunen, hemtjänst respektive vård och omsorgsboende - 
jämfört med tidigare år

Procent
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Brukar personalen 
bemöta dig på ett 
bra sätt?

Brukar personalen 
ta hänsyn till dina 
åsikter och 
önskemål om hur 
hjälpen ska 
utföras?

Hemtjänst

                VoBo

              VoBo

Hemtjänst

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022
11Page 141 of 252



Hjälpens utförande
Andel positiva svar i kommunen, för vård och omsorgsboende respektive hemtjänst- 
jämfört med tidigare år

Procent
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Brukar personalen 
meddela dig i 
förväg om tillfälliga 
förändringar?

Brukar personalen ha 
tillräckligt med tid för 
att kunna utföra sitt 
arbete hos dig?

hemtjänst

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022
12

vobo

hemtjänst

vobo
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Hjälpens utförande
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Procent
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  vobo

hemtjänst

Brukar du kunna påverka vid 
vilka tider du får hjälp?

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022
13

Brukar personalen komma på 
avtalad tid?
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Hjälpens utförande vård och omsorgboende

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Procent
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Brukar personalen ha tillräckligt med 
tid för att kunna utföra sitt arbete hos 
dig?

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar?

Brukar du kunna påverka 
vid vilka tider du får hjälp?

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022
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Boende- och måltidsmiljö
Positiva svar = Ja, Mycket bra och Ganska bra samt Ja, alltid och Oftast 

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen

Procent
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Trivs du med ditt rum eller lägenhet?
Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena?
Ja

Hur brukar maten smaka?
Mycket bra / Ganska bra

Upplever du att måltiderna på ditt
äldreboende är en trevlig stund på dagen?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022
15

Sköllergården har ett 
större andel som trivs 
med vårdboendet.
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Aktiviteter och komma utomhus
Positiva svar = Mycket nöjd och Ganska nöjd samt Mycket bra och Ganska bra 

Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen

Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga?
Mycket bra / Ganska bra

Procent
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Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende?

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga?

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022
16

Enligt verksamhetens 
egenkontroller sker det 
aktiviteter till 78 % och 
möjlighet till att komma 
utomhus har ökat sedan maj 
månad. 
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultat för Hallsberg
Särskilt boende
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Information om årets deltagare
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Hur många svarade?

Totalt svarade 29 626 personer på årets enkät för äldre 
inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de tillfrågade.
I Hallsberg svarade 38 personer, vilket är 38,0% av de 
tillfrågade.

År 2019 svarade 45,6 % av de tillfrågade

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 3
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Hur bedömer deltagarna sin hälsa och 
rörlighet?

Hur bedömer du ditt allmänna 
hälsotillstånd?

Hur är din rörlighet 
inomhus?

24%

46%

30%

Mycket gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska dåligt/Mycket dåligt

14%

47%

39% Jag förflyttar mig 
själv utan 
svårigheter

Jag har vissa 
svårigheter att 
förflytta mig själv

Jag har stora 
svårigheter eller kan 
inte alls förflytta mig 
själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 4
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Besväras deltagarna av ängslan/oro/ 
ångest eller av ensamhet ?

Har du besvär av ängslan, oro 
eller ångest?

Händer det att du 
besväras av ensamhet?

36%

53%

11%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

31%

43%

26%

Nej

Ja, då och då

Ja, ofta

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 5
Page 151 of 252



Resultatöversikt år 2022
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Andel positiva svar
Resultaten som redovisas här är de sammanslagna 
andelarna positiva svar per fråga. De positiva 
svarsalternativen är vanligtvis två på varje fråga t. ex. 
”Mycket bra” och ”Ganska bra”.

För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 
som positiva, se ”Tabellbilagan” som ligger under 
”Tillhörande dokument och bilagor” under ”Resultat 2022” 
på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-
om-aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 7
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Sammantagen nöjdhet
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Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldreboende? 
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd
Andel positiva svar i kommunen

Procent
0 20 40 60 80 100

70

För få svarande

63

90

68

75

70Totalt

Män

Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller 
ihop med någon

Svarande är någon annan än den
äldre

Enskild regi

Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 9
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Kommunen jämfört med länet och riket
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Boendemiljö
Positiva svar = Ja
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent

100806040200

41

49

60

85

61

58

68

87

66

61

71

87

Riket Örebro län Hallsberg

Fick du plats på det äldreboende du 
ville bo på?
Ja 

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?
Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena? 
Ja

Är det trivsamt utomhus runt ditt 
boende?
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 11
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Mat och måltidsmiljö
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

58

73

63

69

66

71

Riket Örebro län Hallsberg

Hur brukar maten smaka?
Mycket bra / Ganska bra 

Upplever du att måltiderna på ditt 
äldreboende är en trevlig stund på 
dagen?
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 12
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Aktiviteter och möjlighet att 
komma utomhus 
Positiva svar = Mycket nöjd/bra eller Ganska nöjd/bra och Mer än 
tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

41

38

42

48

52

50

44

54

54

Riket Örebro län Hallsberg

Hur nöjd eller missnöjd är du med de 
aktiviteter som erbjuds på ditt 
äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd 

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga? 
Mycket bra / Ganska bra 

Hur ofta har du under coronapandemin 
varit utomhus jämfört med tidigare?
Mer än tidigare/Ingen skillnad mot 
tidigare

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 13
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Hjälpens utförande 
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent

100806040200

48

33

67

57

43

68

57

45

69

Riket Örebro län Hallsberg

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast 

Brukar personalen meddela dig i förväg 
om tillfälliga förändringar? T.ex. byte av 
personal, ändringar av olika aktiviteter 
etc.
Ja, alltid / Oftast 

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
du får hjälp? T.ex. tid för att 
duscha/bada, gå och lägga dig etc.
Ja, alltid / Oftast  

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 14
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Bemötande
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

72

89

73

92

77

92

Riket Örebro län Hallsberg

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?
Ja, alltid / Oftast 

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?
Ja, alltid / Oftast 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 15
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Trygghet och förtroende 
Positiva svar = Mycket tryggt eller Ganska tryggt och Ja, för alla eller Ja, 
för flertalet
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

74

78

82

85

81

86

Riket Örebro län Hallsberg

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
på ditt äldreboende?
Mycket tryggt / Ganska tryggt 

Känner du förtroende för personalen 
på ditt äldreboende?
Ja, för alla i personalen / Ja, för flertalet i 
personalen 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 16
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Ensamhet 
Positiva svar = Nej och Mindre än tidigare eller Ingen skillnad mot 
tidigare 
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent

100806040200

66

31

63

30

59

30

Riket Örebro län Hallsberg

I vilken utsträckning har du under 
coronapandemin besvärats av 
ensamhet jämfört med tidigare?
Mindre än tidigare/Ingen skillnad mot 
tidigare

Händer det att du besväras av 
ensamhet? 
Nej 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 17
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Tillgänglighet
Positiva svar = Mycket lätt eller Ganska lätt
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

78

12

63

80

45

68

78

45

69

Riket Örebro län Hallsberg

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
sjuksköterska vid behov? 
Mycket lätt / Ganska lätt  

Hur lätt eller svårt är det att få träffa 
läkare vid behov? 
Mycket lätt / Ganska lätt  

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med personalen på ditt äldreboende, 
vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt  

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 18
Page 164 of 252



Hjälpen i sin helhet  och synpunkter
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd och Ja
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

36

70

39

77

43

77

Riket Örebro län Hallsberg

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd 
 

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
äldreboendet?
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 19
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Kommunen – jämförelser mellan åren 2019, 2020 
och 2022
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Boende- och måltidsmiljö
Positiva svar = Ja, Mycket bra och Ganska bra samt Ja, alltid och Oftast 
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen

Procent
0 20 40 60 80 100

58

73

49

60

62

69

50

58

59

68

65

71

2019

2020

2022

Trivs du med ditt rum eller lägenhet?
Ja

Är det trivsamt i de gemensamma 
utrymmena?
Ja

Hur brukar maten smaka?
Mycket bra / Ganska bra

Upplever du att måltiderna på ditt
äldreboende är en trevlig stund på dagen?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 21
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Aktiviteter och komma utomhus
Positiva svar = Mycket nöjd och Ganska nöjd samt Mycket bra och Ganska bra 
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Andel positiva svar i stadsdelen
Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga?
Mycket bra / Ganska bra

Procent
0 20 40 60 80 100

38

42

41

35

52

53

2019

2020

2022

Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Är möjligheterna att komma utomhus 
bra eller dåliga?
Mycket bra / Ganska bra

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 22
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Hjälpens utförande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

48

33

67

43

35

66

59

35

81

2019

2020

2022

Brukar personalen ha tillräckligt med tid
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i förväg
om tillfälliga förändringar?
Ja, alltid / Oftast

Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får 
hjälp?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 23
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Bemötande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast
Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

72

89

72

91

69

100

2019

2020

2022

Brukar personalen bemöta dig
på ett bra sätt?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
ska utföras?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 24
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Trygghet, tillgänglighet och 
sammantagen nöjdhet 
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt/nöjd eller Ganska tryggt/lätt/nöjd och Ja, 
för alla eller Ja, för flertalet 
Andel positiva svar i kommunen – jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

70

78

74

78

82

89

83

79

83

83

88

90

2019

2020

2022

Hur tryggt eller otryggt känns det att 
bo på ditt äldreboende?
Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen
på ditt äldreboende?
Ja, för alla / Ja, för flertalet

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med personal på boendet vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 
med ditt äldreboende?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 25
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Om undersökningen
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Om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022

Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 
om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som 
underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre. 

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att 
besvara en enkät. 

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 
matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 
beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 27
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Mer om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022
Undersökningen genomfördes från mitten av januari och sista 
svarsdag var den 20 mars 2022.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 
analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 
Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella 
resultaten. Resultat finns också redovisade, i Excelfiler samt i ett 
webbverktyg, per län och stadsdel/kommun samt för 
verksamheter med minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 28
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Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022

Resultat för Hallsberg
Hemtjänst
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Information om årets deltagare
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Hur många svarade?

Totalt svarade 81 902 personer på årets enkät för äldre 
med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade.
I Hallsberg svarade 81 personer, vilket är 61,8% av de 
tillfrågade.  
År 2020 53,6 %

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 3
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Hur bedömer deltagarna sin hälsa och 
rörlighet?

Hur bedömer du ditt allmänna 
hälsotillstånd?

Hur är din rörlighet 
inomhus?

28%

47%

25% Mycket 
gott/ganska gott

Någorlunda

Ganska 
dåligt/Mycket 
dåligt

19%

46%

35%

Jag förflyttar mig 
själv utan 
svårigheter

Jag har vissa 
svårigheter att 
förflytta mig själv

Jag har stora 
svårigheter eller 
kan inte alls 
förflytta mig själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 4
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Besväras deltagarna av ängslan/oro/ 
ångest eller av ensamhet ?

Har du besvär av ängslan, oro 
eller ångest?

Händer det att du 
besväras av ensamhet?

53%40%

7%

Nej

Ja, lätta besvär

Ja, svåra besvär

37%

43%

20%

Nej

Ja, då och då

Ja, ofta

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 5
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Resultatöversikt år 2022
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Andel positiva svar
Resultaten som redovisas här är de sammanslagna 
andelarna positiva svar per fråga. De positiva 
svarsalternativen är vanligtvis två på varje fråga t. ex. 
”Mycket bra” och ”Ganska bra”.

För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas 
som positiva, se ”Tabellbilagan” som ligger under 
”Tillhörande dokument och bilagor” under ”Resultat 2022” 
på:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-
jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-
om-aldreomsorgen/

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 7
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Sammantagen nöjdhet och de som inte avstått 
från insatser p.g.a. coronapandemin
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Hur nöjd eller missnöjd är du samman- 
taget med den hemtjänst du har? 
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd
Andel positiva svar i kommunen

Procent
0 20 40 60 80 100

89

För få svarande

91

89

88

91

89Totalt

Män
Kvinnor

Svarande är den äldre själv eller 
ihop med någon

Svarande är någon annan än den
äldre

Enskild regi
Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 9
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Har du under någon period avstått från 
någon av dina hemtjänstinsatser p.g.a. 
coronapandemin? 
Positiva svar = Nej
Andel positiva svar i kommunen

Procent
0 20 40 60 80 100

96

För få svarande

98

94

96Totalt

Män

Kvinnor

Enskild regi

Offentlig regi

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 10
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Kommunen jämfört med länet och riket
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Kontakter med kommunen
Positiva svar = Ja
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

49

22

66

60

49

71

62

53

71

Riket Örebro län Hallsberg

Vet du vart du ska vända dig om du vill 
framföra synpunkter eller klagomål på 
hemtjänsten?
Ja

Är handläggarens beslut anpassat 
efter dina behov?
Ja

Fick du välja utförare av 
hemtjänsten? Med utförare menar vi 
kommunal hemtjänst eller olika 
företag och organisationer.
Ja

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 12
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Hjälpens utförande
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

54

72

82

85

60

81

83

85

61

79

81

84

Riket Örebro län Hallsberg

Brukar personalen komma på avtalad 
tid?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar? T.ex. 
byte av tid/dag, förseningar, 
personaländringar etc. 
Ja, alltid / Oftast

Hur tycker du personalen utför sina 
arbetsuppgifter?
Mycket bra / Ganska bra

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 13
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Bemötande och inflytande 
Positiva svar = Ja, alltid eller Oftast 
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

90

51

95

86

52

96

84

52

96

Riket Örebro län Hallsberg

Brukar du kunna påverka vid vilka tider 
personalen kommer?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
skall utföras?
Ja, alltid / Oftast

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 14
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Trygghet, förtroende och 
tillgänglighet
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt eller Ganska tryggt/lätt och Ja, för 
alla eller Ja, för flertalet 
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

72

81

82

74

89

88

74

87

85

Riket Örebro län Hallsberg

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt 
med hemtjänstpersonalen vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten?
Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen 
som kommer hem till dig?
Ja, för alla / Ja, för flertalet

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 15
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Ensamhet
Positiva svar = Nej och Mindre än tidigare eller Ingen skillnad mot tidigare
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
100806040200

71

37

70

44

68

45

Riket Örebro län Hallsberg

I vilken utsträckning har du under 
coronapandemin besvärats av ensamhet 
jämfört med tidigare?
Mindre än tidigare / Ingen skillnad mot 
tidigare

Händer det att du besväras av 
ensamhet
Nej

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 16
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Hemtjänsten i sin helhet och avstått 
från insatser p.g.a. coronapandemin
Positiva svar = Mycket nöjd eller Ganska nöjd och Nej
Andel positiva svar i kommunen jämfört med länet och riket

Procent
0 20 40 60 80 100

96

89

90

88

86

86

Riket Örebro län Hallsberg

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den hemtjänst 
du har? 
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Har du under någon period avstått 
från någon av dina hemtjänstinsatser 
på grund av coronapandemin?
Nej

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 17
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Hjälpens utförande
Positiva svar = Mycket bra eller Ganska bra och Ja, alltid eller Oftast 
Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

54

72

82

85

66

83

90

92

61

82

84

91

2019

2020

2022

Brukar personalen komma på avtalad 
tid?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen meddela dig i 
förväg om tillfälliga förändringar?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ha tillräckligt med tid 
för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Ja, alltid / Oftast

Hur tycker du att personalen utför sina 
arbetsuppgifter?
Mycket bra /Ganska bra
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Bemötande och inflytande
Positiva svar = Ja, alltid och Oftast
Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

90

51

95

87

61

97

85

54

96

2019

2020

2022

Brukar personalen bemöta dig på ett 
bra sätt?
Ja, alltid / Oftast

Brukar du kunna påverka vid vilka 
tider personalen kommer?
Ja, alltid / Oftast

Brukar personalen ta hänsyn till dina 
åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras?
Ja, alltid / Oftast
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Trygghet, tillgänglighet och 
sammantagen nöjdhet 
Positiva svar = Mycket tryggt/lätt/nöjd eller Ganska tryggt/lätt/nöjd och Ja, 
för alla eller Ja, för flertalet 
Andel positiva svar i kommunen - jämfört med tidigare år

Procent
0 20 40 60 80 100

89

72

81

82

92

78

94

87

92

80

93

88

2019

2020

2022

Hur tryggt eller otryggt känns det att 
bo hemma med stöd från hemtjänsten?
Mycket tryggt / Ganska tryggt

Känner du förtroende för personalen
som kommer hem till dig?
Ja, för alla / Ja, för flertalet

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med hemtjänstpersonal vid behov?
Mycket lätt / Ganska lätt

Hur nöjd eller missnöjd är du 
sammantaget med den hemtjänst du 
har?
Mycket nöjd / Ganska nöjd

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 21
Page 196 of 252



Om undersökningen

Page 197 of 252



Om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning 
om sin äldreomsorg. Resultaten används för jämförelser och som 
underlag för utveckling och förbättring av omsorgen om de äldre.

Personer, 65 år och äldre, som den 30 september 2021 hade 
hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att 
besvara en enkät.

Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 
matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade 
beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 23
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Mer om undersökningen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen?” 2022
Undersökningen genomfördes från mitten av januari och sista 
svarsdag var den 20 mars 2022.

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de 
analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. 
Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört 
datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

På www.socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella 
resultaten. Resultat finns också redovisade, i Excelfiler samt i ett 
webbverktyg per län och stadsdel/kommun samt för 
verksamheter med minst 7 svarande.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022 24
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www.socialstyrelsen.se

Page 200 of 252



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 88 - Digitala inköp av dagligvaror för enskilda med hemtjänst 
(21/SAN/158)

Ärendebeskrivning 
I Hallsbergs kommun har ca 90 personer beviljats insatsen planering och inköp av 
dagligvaror. Schablontiden för ett inköp är 30 min, vilket innebär att mer än en heltidstjänst 
tas i anspråk till en årskostnad av 574 tkr. Omvårdnadspersonal kan också behöva lägga tid 
på administrativa åtgärder som felaktiga inköpslistor och avsaknad av pengar på kontot. De 
positiva aspekter som identifierats i Hallsbergs kommun är: 
• Ett större oberoende för våra brukare. 
• Mer tid finns för vårdpersonal att lägga på vårdinsatser i stället för serviceinsatser.
• Alla brukare får tillgång till samma sortiment och får samma pris på varorna, oavsett var de 
bor. 
• Säkerheten höjs, eftersom ingen hantering av kontanter/betalkort förekommer. 
• Arbetsmiljö och hygien förbättras när personalen inte behöver utföra insatser i mataffärer.
Verksamhetschef Clary Starck föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social och 
arbetsmarknadsnämnden besluta
 - att beslutet ska gälla alla enskilda som har insatsen Inköp av dagligvaror.
 - att arbetssättet först implementeras inom hemtjänst Öster för att sedan successivt införas 
i övriga hemtjänstområden.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden 
besluta
- att beslutet ska gälla alla enskilda som har insatsen Inköp av dagligvaror.
- att arbetssättet först implementeras inom hemtjänst Öster för att sedan successivt införas i 
övriga hemtjänstområden. 

Beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att beslutet ska gälla alla enskilda som har insatsen Inköp av dagligvaror.
- att arbetssättet först implementeras inom hemtjänst Öster för att sedan successivt införas i 
övriga hemtjänstområden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Digitala inköp av dagligvaror för enskilda med hemtjänst

Paragrafen är justerad
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Digitala inköp av dagligvaror för enskilda med 
hemtjänst

§ 88
21/SAN/158
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Digitala inköp av dagligvaror för enskilda med hemtjänst

Ärendebeskrivning 
Allt fler kommuner inför inköp via internet med hemleverans istället för att hemtjänsten handlar 
dagligvaror till brukare som beviljats insatsen inköp. Att själv kunna göra sina inköp via internet ger 
en större delaktighet och oberoende för de personer som har insatsen. Social- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-11-24 att införa inköp av dagligvaror via internet för 
enskilda inom hemtjänst. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att beslutet ska gälla alla enskilda som har insatsen Inköp av dagligvaror.
- att arbetssättet först implementeras inom hemtjänst Öster för att sedan successivt införas i övriga 
hemtjänstområden. 

Ärendet 
I Hallsbergs kommun har ca 90 personer beviljats insatsen planering och inköp av dagligvaror. 
Schablontiden för ett inköp är 30 min, vilket innebär att mer än en heltidstjänst tas i anspråk till en 
årskostnad av 574 tkr. Omvårdnadspersonal kan också behöva lägga tid på administrativa åtgärder 
som felaktiga inköpslistor och avsaknad av pengar på kontot. De positiva aspekter som identifierats i 
Hallsbergs kommun är: 
• Ett större oberoende för våra brukare. 
• Mer tid finns för vårdpersonal att lägga på vårdinsatser i stället för serviceinsatser.
• Alla brukare får tillgång till samma sortiment och får samma pris på varorna, oavsett var de bor. 
• Säkerheten höjs, eftersom ingen hantering av kontanter/betalkort förekommer. 
• Arbetsmiljö och hygien förbättras när personalen inte behöver utföra insatser i mataffärer.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 89 - Uppföljning av arbetet med att ta bort delade turer 
(22/SAN/131)

Ärendebeskrivning 
Information om hur social- och arbetsmarknadsförvaltningen går vidare i arbetet gällande 
att ta bort delade turer inom äldreomsorgen.
Enhetschef Gabriella Jörgensen föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social och 
arbetsmarknadsnämnden
 - att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta bort delade turer inom 
äldreomsorgen.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden 
- att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta bort delade turer inom 
äldreomsorgen.

Beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
- att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta bort delade turer inom 
äldreomsorgen.
 - att ärendet ska återrapporteras på nämndens sammanträde i februari 2023.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Uppföljning av arbetet med att ta bort delade turer

Expedieras till  
Verksamhetschef äldreomsorg
Enhetschef planering- och bemanningsenheten

Paragrafen är justerad
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Uppföljning av arbetet med att ta bort delade 
turer
§ 89

22/SAN/131
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Uppföljning av arbetet med att ta bort delade turer

Ärendebeskrivning 
Information om hur social- och arbetsmarknadsförvaltningen går vidare i arbetet gällande att ta bort 
delade turer inom äldreomsorgen. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social och arbetsmarknadsnämnden 
- att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta bort delade turer inom 
äldreomsorgen.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har gett förvaltningen ett fortsatt uppdrag att ta bort de delade 
turerna inom äldreomsorgen. Under våren 2022 genomfördes ett projekt i Västers hemtjänstgrupp 
där medarbetarna fick prova ett schema med arbete varannan helg utan delade turer. För att 
möjliggöra ett schema utan delade turer provade enheten en ny anställningsform. Den nya 
anställningsformen innebär att den anställda arbetar varje helg. 
Västers hemtjänstgrupp fick möjlighet att utvärdera projektet. Projektet kommer fortsätta med viss 
anpassning utifrån utvärderingen och slutrapporten. 
Under hösten kommer projektet utökas till att omfatta Västers hemtjänst samt fyra enheter på vård- 
och omsorgsboende i centrala Hallsberg. Projektet utökas till ett år och kommer kontinuerligt följas 
upp utifrån sjukfrånvaro, ekonomi och antal vikarietimmar. Verksamheterna i projektet kommer 
arbeta enligt ett justerbart schema. Medarbetarna kommer arbeta tre helger av åtta och vid behov 
justeras schemat. 
Utifrån uppföljningarna på sjukfrånvaro, ekonomi och vikarietimmar kommer projektet kontinuerligt 
analyseras och anpassas. Vid goda resultat kommer projektet utökas till andra enheter.

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 90 - Avsägelser och fyllnadsval 2022 
(22/SAN/190)

Ärendebeskrivning 
Olle Isacsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag i social- och arbetsmarknadsnämnden.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden att välja ny ledamot till beredningsutskottet, individutskottet och 
de kommunala råden.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås välja ny ledamot till beredningsutskott, 
individutskott samt de kommunala råden.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att välja Ann-Christine Appelqvist (M) till 
följande uppdrag:
 - 2:e vice ordförande i beredningsutskottet.
 - 2:e vice ordförande i individutskottet.
 - ledamot i de kommunala råden.
 - ersättare i Samordningsförbundet Sydnärke (FINSAM).

Beslutsunderlag 
 Avsägelse Olle Isacsson (M)

Paragrafen är justerad
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Avsägelser och fyllnadsval 2022
§ 90
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 91 - Delårsrapport för år 2022. 
(22/SAN/197)

Ärendebeskrivning 
Syftet med delårsrapporten är att den ska bidra till att förbättra nämndens styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Förvaltningen räknar med en budget i balans.
Verksamhetschef Helena Rolandsdotter Blomberg och ekonom Karin Björnram föredrar 
ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden att godkänna delårsrapporten för 2022.

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse delårsrapport social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022
 Delårsrapport 2022 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Expedieras till  
Förvaltningsledning

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/197 

Delårsrapport för år 2022.

Ärendebeskrivning 
Syftet med delårsrapporten är att den ska bidra till att förbättra nämndens styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi. Förvaltningen räknar med en budget i balans.

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

Ärendet 
Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att även i år nyttja 
ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Dessa 
medel används till arbetet att omorganisera äldreomsorgen, förstärka HSL-organisationen, 
samordning Blomsterängen, en resurs till en gruppbostad med mera. Då förvaltningen inte 
får full finansiering till äldreomsorgslyftet 2022 beräknas även del av detta statsbidrag 
finansiera underskottet för äldreomsorgslyftet. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar 
ett budgetöverskott med 2 mkr, vilket framför allt beror på låga kostnader för ekonomiskt 
bistånd
Delårsredovisningen informeras om muntligt.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor
Delårsrapport 2022

Page 212 of 252



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Page 213 of 252



 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2022 2022-09-22 2(32) 
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 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2022 2022-09-22 3(32) 

 

1 Väsentliga händelser 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen har tagit fram ett tydligt uppdrag som ska utgå från 
brukare/boende/patienters behov, och vara vägledning för äldreomsorgens fyra 
inriktningar. Syftet är att förtydliga varje inriktnings/enhets uppdrag, processer och 
rutiner utifrån förvaltningens kvalitetsledningssystem. Uppdraget ska också leda till att 
förtydliga roller och kompetenser, som sedan ska beskrivas i äldreomsorgens 
kompetensplan. Uppdrag och roller ska följas upp på gruppnivå genom 
resultatanalyser samt på individnivå utifrån lönesamtal med tydliga kriterier. Detta 
sker i samarbete med processarbetet utifrån ledningssystemet. Under våren har 
enheten för förebyggande arbete tagit fram uppdraget för enheten. 

Ett antal projektplaner är tidigare framtagna för att bedriva förbättringsarbete kopplat 
till mål. För att förtydliga syftet med planerna har ledningsgruppen beslutat att planer 
ska benämnas förbättringsplaner i stället för projektplaner. De ska innehålla bakgrund, 
syfte och mål med ett antal aktiviteter. De ska vara kopplade mot äldreomsorgens 
uppdrag. Utifrån förbättringsplanen tas en åtgärdsplan fram som beskriver vad, när 
och vem som är ansvarig samt anger tydliga prioriteringar. Styrsystem för 
kvalitetsledningssystemet är taget av politiken och det fortsatta arbetet pågår för att 
skapa kvalitetsledningssystemet. Pågående arbete sker för att ta fram styrprocesser. 

Bemannings- och planeringsenheten 
För att kvalitetssäkra och effektivisera äldreomsorgens bemanning utifrån heltid som 
norm, ny lag för konvertering samt schemastrukturer, har enheten projektanställt en 
biträdande enhetschef som börjar efter sommaren. Den biträdande enhetschefen ska 
ha personalansvar för äldreomsorgens vikarier samt rekrytera timvikarier efter behov. 
Projekt med helgscheman med syfte att ta bort delade turer som genomförts inom 
hemtjänst väst, är avslutat. I februari hade enheten inne en konsult för att göra en 
grundlig genomgång av verksamhetssystemet Time Care och Time Care Pool. Tre 
systemansvariga från äldreomsorgen och en från LSS deltog under dessa fyra dagar. 
Integrationen med Time Care Pool och Time Care startades och följdes upp. 
Under första delen av året har enheten arbetat tätt med verksamheternas 
enhetschefer för att ge det stöd som de behöver. Dels är det framtaget möjligheter att 
arbeta mer aktivt i schemat med medarbetarnas frånvaro för att möjliggöra en bättre 
uppföljning, dels minskat arbete för enhetschefer. 
Enheten utökades med vård- och omsorgs digitaliseringssamordnare där tanken är att 
samla de interna stödfunktionerna i samma enhet. 

Enheten för hälsa och förebyggande arbete (EHFA) 
I juni beslutade politiken att ändra namnet till Enheten för hälsa och förebyggande 
arbete (fd Enheten för förebyggande arbete). Från oktober kommer EHFA organiseras 
ihop med hälso- och sjukvården. Syftet med den nya organisationen är att förtydliga 
det förebyggande arbetet tillsammans med hälsoarbetet. 
EHFA har också i uppdrag att vara äldreomsorgens motor för det förebyggande 
arbetet, exempelvis genom det multiprofessionella teamet för att kvalitetssäkra 
vården samt genom personcentrerad vård skapa självständighet för den enskilde. 
En ny demensvårdsutvecklare anställdes under våren 2022. Hon kommer att 
vidareutveckla det arbete som påbörjats tidigare, bland annat med alla demensombud 
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 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2022 2022-09-22 4(32) 

 
och BPSD administratörer, vars uppdrag är att utveckla demensvården utifrån 
Nationella riktlinjer. Demensvårdsutvecklaren har via Svenskt demenscentrum 
utbildats till Stjärninstruktör. Under hösten kommer planering ske för hur detta ska 
implementeras inom äldreomsorgen. 
Under våren har anhörigkonsulenten haft anhörigstödsutbildning för enheten. Detta i 
ett pilotprojekt inför att utbilda anhörigombud i flera verksamheter framöver. 
Arbetsmaterial har tagits fram för hur anhörigkonsulenten kan samarbeta med och 
utbilda anhörigombud i verksamheterna. Anhörigkonsulenten har också gått en 
tredagarsutbildning i samtalsteknik för att skapa mer trygghet i möten med anhöriga. 
Som en del i det uppsökande uppdraget för enheten deltog anhörigkonsulenten och 
enhetschef på Hallsbergs Mässan i maj 2022. 
Inom uppdraget för EHFA och det uppsökande arbetet har 448 enkäter skickats ut 
under april månad till personer mellan 78-80 år med frågeställning om önskemål av 
aktiviteter på dagcentralerna. 
På social och arbetsmarknadsnämnden i maj fick politiken rapport om resultatet från 
den seniorkraftgrupp som genomfördes under våren 2022, där slutrapporten ännu inte 
har redovisats. Slutrapporten för första omgången Seniorkraft, som avslutades 2021 
visade på gott resultat. Under hösten kommer utvärdering att göras tillsammans med 
alla samarbetspartners för att utveckla konceptet ytterligare. 
En personal från dagverksamheten har gått utbildning i gymnastikprogram för 
seniorträning. Detta förväntas inspirera till nytänkande i de gymnastikprogram som 
används på våra dagcentraler. 
Väntjänsten har haft årsmöte för första gången på två år. Flera väntjänstgivare har 
slutat och det är ett lågt tryck på Väntjänsten med uppdrag från verksamheterna. 
En parcykel med hjälpmotor är inköpt till verksamheten. Cykeln har inledningsvis 
använts på dagverksamheten på Sköllergården och är ett mycket uppskattat inslag i 
verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdsenheten 
Under året har två hemsjukvårdsenheter på prov en utökning av två undersköterskor 
(UUD). Syftet är att avlasta sjuksköterskorna med arbetsuppgifter som en annan 
profession kan utföra, exempelvis sårvård, läkemedelshantering etc. Sjuksköterskorna 
får mer tid för patienten vilket är en förutsättning för att arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande. En utvärdering har utförts som visade ett gott resultat. 
För att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och delaktighet har en kvalitetsgrupp 
bestående av sjuksköterskor och arbetsterapeuter skapats. Uppdraget är att ta fram 
rutiner, checklistor utifrån lagar, föreskrifter och riktlinjer. 
För att kunna jobba mer i det förebyggande arbetet har våra arbetsterapeuter 
organiserats så att dom jobbar mot vård- och omsorgsboende eller mot ordinärt 
boende och primärvårdspatienter. Detta har inte kunnat starta upp ännu då vi inte haft 
full bemanning på plats. 
Fortsatt arbete med att rekrytera tillsvidareanställda sjuksköterskor pågår, målet är att 
vi inte ska vara beroende av bemanningsföretag. Under semesterperioden har våra 
sjuksköterskor fått jobba på ett annat sätt än tidigare. Under sommarperioderna har 
all personal utgått från samma ställe, för att kunna fördela arbetsuppgifterna och 
hjälpa varandra. Arbetsmetoden har upplevts positivt. 

Hemtjänst 
I början av året togs beslutet att dela upp hemtjänstenheterna i mindre enheter, för 
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att stärka det coachande ledarskapet. All personal fick information innan sommaren 
vilken enhet de kommer att tillhöra. Tre chefer är rekryterade, varav två har börjat 
arbeta under sommaren och en chef börjar i september, då även hemtjänst väster får 
färre antal medarbetare. 
Beslut är taget att hemtjänstpersonal, legitimerade i centrala Hallsberg och 
administration ska samlokaliseras i en byggnad vilket kommer att ske nästa år. 
Utifrån SWOT-analys och riskbedömningar ska nu planering inför sammanslagning 
samt fortsatt översyn av hemtjänstens uppdrag och roller fortgå. 

Korttidsenheten 
På korttidsenheten har teamet med sjuksköterska, enhetschef, biträdande enhetschef 
samt arbetsterapeut påbörjat en förbättringsåtgärd för att skapa ett effektivare 
samarbete. Syftet är att tydliggöra roller och uppfattningen om ansvarsområde; ”vem 
gör vad” 

Vård- och omsorgsboende 
En behovsanalys av framtidens boendeformer är påbörjad utifrån äldreomsorgsplanen 
2016-2030. Utifrån befolkningsprognos 2035 har förvaltningen tagit fram en prognos 
som anger behovet av antal vård och omsorgs lägenheter fram till 2035. Fortsatt 
arbete består av vilket behov det finns för olika inriktningar samt kompetenser. 
Organisationen som ska råda på Blomsterängen påbörjades i början av året. Det 
betyder att personal och chefer kommer att vara inarbetade med varandra och nya 
arbetssätt kan arbetas fram redan nu. Vilket blir betydelsefullt utifrån fördröjningen av 
byggnationen. Organisationen har fungerat bra. 

Personalutveckling 
Denna sommar har rekrytering av vikarier varit svårare än tidigare, antal sökande samt 
kompetens hos de sökande är betydligt sämre än förra året. Åtgärden där 
differentierade roller skulle ses över för att minska behovet av exempelvis delegerad 
personal, blev inte klar före sommaren. När verksamheterna insåg att det kommer att 
vara svårt att lösa sommaren, beslutade förvaltningen att anlita ett 
bemanningsföretag. Bemanningsföretaget som blev anlitat när det var några veckor 
kvar innan semesterperioden har ändå kunnat verkställa ca 70 % av beställda turer. I 
det stora hela har det fungerat bra, har dock krävts en del administration, exempelvis 
delegeringar. 
Verksamheten får utvärdera sommaren och se över åtgärder för nästkommande 
sommar, eftersom det blir svårare för varje år att finna kompetent personal. En redan 
verkställd åtgärd, är att timanställda och tillsvidareanställd personal kommer att utgå 
från bemanningsenheten i syfte att samla personal under en chef för att kunna 
effektivisera bemanningen för hela äldreomsorgen. Ett annat syfte är att standardisera 
schemastrukturen. 
Hemtjänst Väster har ingått i ett projekt under 12 veckor, som gått ut på att inte 
arbeta delade turer. En personal har haft en anställning på enbart helger med 30 tim 
per vecka som heltidsmått. Projektet fortsätter med ytterligare en enhet på ett vård- 
och omsorgsboende. Resultatet av projektet har varit positivt, både utifrån arbetsmiljö 
och ekonomi. För att kunna säkerhetsställa resultatet behövs en längre period. 

Systematiskt kvalitetsarbete 
Tre gånger per år följer äldreomsorgen upp mål och egenkontroller genom att 
analysera resultat utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Flera verksamheter blir 

Page 217 of 252



 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2022 2022-09-22 6(32) 

 
bättre på att analysera sina resultat med medarbetarna. Målet är att minska antal 
vårdskador (trycksår, frakturer, infektioner etc) då vi vet att äldre personer är sämre 
rustade för att klara av dessa skador. Det finns ett antal kvalitetsregister som ger 
äldreomsorgen stöd för att följa detta på individ- och enhetsnivå. Senior alert är ett 
sådant kvalitetsregister. Alla enheter använder Senior alert med olika resultat och 
utifrån olika rutiner. Därav sker en översyn av rutinen för teamledning och teamträffar, 
samt ett förtydligande av uppdraget för det multiprofessionella teamet. 

Trycksår 
Utifrån punktprevalensmätningen (PPM) i mars hade äldreomsorgen 7 trycksår. Det 
råder ingen skillnad i antal personer med trycksår mellan hemtjänsten och vård- och 
omsorgsboenden. En sjuksköterska är under utbildning inom ämnet och kommer att 
stärka vården för att minska antal trycksår. Att kunna upptäcka rodnader och orsaker 
till att trycksår uppkommer är en viktig kompetens. Nästa mätning är i november. 

Frakturer 
Utifrån PPM i mars månad hade äldreomsorgen haft 8 frakturer, den största delen 
inom hemtjänsten. 

Hygien och klädregler 
Under våren har en punktprevalens mätning genomförts. Alla verksamheter var 
representerade. Andelen av korrekt beteende har ökat något från förra mätningen. 
Andel med korrekt hygien, att exempelvis använda handskar på ett korrekt sätt, har 
ökat från 71,5 % till 74,6 %. Det som oftast brister är handhygien före omvårdnad, 
denna har dock ökat med nästan 9 %. Resultatet i år var 86,5%. Resultatet för flera 
parametrar är 100 %, exempelvis arbetsdräkt, klockor, ringar, hår och naglar. 

Avvikelser 
De flesta avvikelser gäller fall och läkemedelsavvikelser. Det sker också avvikelser 
gällande avvikande träningar. Det beror på avsaknad av uppföljning, otydliga 
ordinationer, brister i kommunikation mellan teammedlemmar. Att det saknas 
kompetens för att utföra ordinationer, tidsbrist och prioriteringar är andra orsaker. 
Träning är viktigt för att behålla självständighet. Orsakerna bör utredas mer under året 
för att kunna ta fram åtgärder. 
Antal avvikelser angående läkemedelshantering sticker ut lite mer på en av våra 
hemtjänstenheter. En djupare utredning har genomförts. En rad orsaker kunde 
identifieras, bland annat hur aktiviteter som utförs under dagen skickas från 
planeringsenheten. 
För att höja patientsäkerheten inom äldreomsorgen har en handlingsplan arbetats 
fram av förvaltningschef, verksamhetschefer och medicinsk ansvarig sjuksköterska 
utifrån en metod framtagen av SKR, Sveriges kommuner och regioner. För att uppnå en 
hög patientsäkerhet, behövs en god säkerhetskultur som innebär att samtlig personal 
känner till eventuella risker och jobbar aktivt för att förebygga dem. Det finns flera 
vägar för att mäta säkerhetskulturen inom verksamheter. Ett verktyg heter "gröna 
korset" och används exempelvis inom industrin och inom den slutna hälso- och 
sjukvården. Äldreomsorgen har beslutat att testa verktyget på korttidsenheten, 
Sköllergården och Norra hemtjänsten. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Äldreomsorgen följer det systematiska arbetsmiljöarbetet genom äldreomsorgens 
rutin och årsplanering. Inför varje arbetsplatsträff ska det finnas en tydlig agenda för 
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uppföljning, det kan vara genom dialog eller skyddsrond. Årsplanen ska tas fram i 
början på varje år i samverkan med fackliga representanter. I verksamhetens 
ledningsgrupp följs arbetsmiljöarbetet upp flera gånger per år. 
En laglista för arbetsmiljö har tagits fram och ska publiceras under hösten. 

Facklig samverkan 
Äldreomsorg har samverkan med berörda fackorganisationer en gång per månad. 

Individ- och familjeomsorgen, IFO 
I maj 2022 avslutades samarbetet med KommunLex avseende individ- och 
familjeomsorgens framtagande av ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Medarbetarna kan nu tydligt följa processer och rutiner som är upprättade för 
verksamheten samt riktlinjer, domar och praxis. Detta kommer att leda till ett mer 
rättssäkert arbete gällande utredningar och insatser för barn, unga och vuxna och en 
trygghet för medarbetarna när de utför sitt arbete. 

Genom vakansavdrag har en omorganisation genomförts på IFO 2022 vilket har 
inneburit en utökning med en sakkunnig socialsekreterare och en socialsekreterare på 
barn- och familjeenheten. På vuxenenheten har även där tjänsterna utökats med en 
biståndshandläggare och den delade tjänsten som sakkunnig socialsekreterare och 
missbrukshandläggare kommer att ändras till två heltidstjänster. Även 
sakkunnigtjänsten på biståndsenheten har renodlats till en heltidstjänst. Denna 
organisationsförändring ger ett nära ledarskap för socialsekreterarna och 
biståndshandläggarna samt arbetstyngdslättnad och mer stöd för cheferna på individ- 
och familjeomsorgen. De sakkunniga socialsekreterarna kommer att få möjlighet att 
arbeta mer aktivt nära medarbetarna, utveckla verksamheten och kunna stötta i 
komplexa ärenden vilket bidrar till en kvalitetshöjning och ytterligare höjning av 
rättssäkert arbete på IFO. 
Arbetstyngdsmätning på barn- och familjeenheten har fortsatt under våren 2022, det 
är en hjälp för sakkunnig socialsekreterare och enhetschef att ha kontroll över 
arbetstyngd och fördelningen av ärenden. 

IFO har under pandemin Covid-19 träffat alla individer som haft behov av fysiskt möte 
och skyddsbedömningar har genomförts kontinuerligt. Verksamheten har säkerställt 
att vi följer barnkonventionen för att barnen ska komma till tals. I och med att 
restriktionerna för Covid-19 har successivt togs bort under våren 2022 så har 
enheterna återgått till att arbeta på plats samt att träffa klienter och brukare 
regelbundet. 

Under första halvåret 2022 har barn- och familjeenheten sett en ökning gällande 
anmälningar i jämförelse med samma period under 2021. Även avseende anmälningar 
gällande våld mot barn ses en ökning. I ärenden där barn har utsatts för våld eller 
bevittnat våld inleds alltid en utredning. Gällande ansökningar om stödinsatser ses en 
liten ökning jämfört med första halvåret 2021. 

IFO kommer starta e-tjänsten digital orosanmälan avseende barn och unga under 
början av hösten 2022, i första hand för medarbetare inom andra förvaltningar inom 
kommunen. 

Under det första halvåret har flera socialsekreterare avslutat sina anställningar. Det 
har varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet och detta har 
bidragit till att personal inte har kunnat rekryterats innan medarbetarna avslutat sina 
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tjänster. 
Tidigare enhetschef på barn- och familjeenheten har valt att avsluta sin anställning och 
gå vidare till annan tjänst i kommunen. Ny enhetschef tillträdde på barn- och 
familjeenheten under mars månad. 

Familjeteamet erbjuder föräldrautbildningar både via Teams och på plats, detta har 
även erbjudits personer som bor längre bort och vi kan nå fler på det sättet. 
Familjeteamet har även utökats från 2021 och kan arbeta mer intensivt i ärenden på 
hemmaplan för att till exempel förhindra placeringar av barn. 

I slutet av 2021 beslutade styrgruppen för projektet Skolnärvaro, som genomförs 
tillsammans med bildningsförvaltningen, att utöka projektets räckvidd så att även 
Långängskolan skulle ingå under 2022 utöver Folkasboskolan i Pålsboda. Projektet 
kommer fortsätta fram till årsskiftet 2023. 

Under första halvåret 2022 har det varit ett fortsatt lågt inflöde till enheten för 
ensamkommande barn och inget ensamkommande barn har tagits emot. 

Den totala utbetalningen av ekonomiskt bistånd för perioden januari-augusti 2022 har 
minskat betydligt. Exempelvis så var antalet hushåll som var i behov av ekonomiskt 
bistånd under juli månad 124 stycken, i jämförelse med samma period år 2021 då 190 
stycken hushåll ansökte. Arbetsmarknaden har under årets första halva sett ljusare ut 
än vid samma period föregående år, vilket har medfört att fler kommuninvånare 
kunnat nå egen försörjning. Av de hushåll som har avslutats under januari-juli år 2022 
har 61 % av dessa avslutats utifrån arbete/studier/annan ersättning, vilket är en 
markant ökning och antas vara en av anledningarna till det positiva resultat som 
vuxenenheten hittills uppvisar under 2022. 

Vuxenenheten, arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) samt flera av länets 
kommuner påbörjade i slutet av år 2021 ett ESF-projekt tillsammans Activa, React 
Europe - Job Boost. I detta projekt är urvalskriterierna för deltagarna att de blivit 
arbetslösa eller avslutat sina studier efter den 11 mars 2020. Detta projekt kommer att 
fortgå under hela år 2022 och fram till april år 2023. Vuxenenheten och AMI är även 
med i ytterligare ett projekt genom Activa och Region Örebro Län tillsammans med 
flera av länets kommuner. Projektets övergripande syfte är att stödja och stärka 
länskommunernas arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheter för att 
öka förutsättningarna för att fler individer kommer närmare egen försörjning genom 
Arbetslinjen, samt arbeta med förbättrade möjligheter till egen försörjning. 

Institutionsplaceringar enligt socialtjänstlagen för personer med missbruksproblematik 
har minskat i antal. Under de sex första månaderna år 2022 var två placeringar på SiS-
institution enligt LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) pågående. Individ- och 
familjeomsorgen arbetar för att förhindra LVM-placeringar genom förebyggande 
arbete och ett tätt samarbete med Öppenvården Stegen och barn- och familjeenheten 
för att i tidigt stadium erbjuda vård och behandling för personer som är inne i ett aktivt 
missbruk. Socialsekreterarna har även en god samverkan med polisen, framförallt 
områdespoliserna i Hallsberg. Samverkan sker genom täta telefonkontakter och 
gemensamma insatser. På Öppenvården Stegen har medarbetarna gått en 
tredagarsutbildning utifrån ny lagstiftning för att kunna bemöta personer med 
samsjuklighet. Detta innebär förhoppningsvis att vi kan hjälpa fler personer på 
hemmaplan och arbeta för att förhindra LVM-placeringar. 
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Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF 
Gruppbostäder 
Starten på året var utmanade på grund av att både brukare och personal hade Covid -
19. Detta resulterade i mycket övertid samt en utarbetad personal. Påfrestningen har 
varit stor. 
För övrigt så ser vi ljust på verksamheten då vi har kommit långt i arbetet med att våra 
brukare ska ha självständiga liv utifrån varje persons önskemål. 
På en av våra gruppbostäder uppstod under hösten ett stort glapp i den ordinarie 
personalgruppen, och det tog till mars/april innan den nyrekryterade personalen 
började. 
Två brukare som stått i kö för bostad på gruppboende har erbjudits plats och en har 
flyttat in. Vår kö till gruppbostad består nu av tre personer med beslut om bostad med 
särskild service. 
Arbetet med arbetsmodellen, löpande uppdateringar av genomförandeplanerna, 
SMART- mål och brukarkollegium fortlöper mycket väl. 
På ett av våra boenden har man husmöten minst två gånger per år. De som bor är med 
och bestämmer vad de vill göra gemensamt gällande aktiviteter och vad man vill äta. 
Boendet Nytorgsgatan 74, är idag ett serviceboende med många unga boende som har 
stort behov av delaktighet i samhället och flera intressen och aktiviteter. Detta kräver 
en hel del pusslande av schema för personalen. 
Till följd av de stora vård- och omsorgsbehov som de boende på en av våra 
gruppbostäder har, är personalstyrkan utökad med 0,5 årsarbetare över budget. 

Daglig verksamhet 
Inom daglig verksamhet är omorganisationen för personal och brukare på Träffen och 
Sörängen genomförd och klar. Träffens personal har fått tre nya medarbetare. 
Medarbetarnas fokus har handlat om den nya organisationen, deltagare som ska 
skolas in, uppdaterande av genomförandeplaner och strukturmappar. Stödpedagogen 
har lagt stort arbete på den kommunikativa miljön för att förbereda deltagare på flytt. 
Förändringen i grupperna har fallit väl ut. 
Resursgruppen som har sin verksamhet på Sköllergården, har under våren utökats med 
en deltagare. 
Servicegruppen har fortfarande svårt att hitta meningsfulla arbetsuppgifter. På grund 
av Covid-19 kan de inte utföra arbetsuppgifter på avdelningarna på Kullängen i samma 
utsträckning som innan pandemin. Flera deltagare är ute på externa platser några 
dagar i veckan. 
PL-gruppen har fått tre nya deltagare under våren. 
Även inom daglig verksamhet har flertalet medarbetare haft Covid-19. 

Socialpsykiatrin 
Nytt för i år är att boendepedagogen inte längre ingår i ett av teamen. Hon har inte 
längre några fasta brukare utan en mer övergripande funktion där hon vid behov går in 
och arbetar operativt i de ärenden där boendestödjarna efterfrågar det. 
Boendepedagogen är också den som tillsammans med utsedda boendestödjare startar 
upp varje nytt ärende. På så sätt kommer boendepedagogen ha en bra översyn av 
samtliga ärenden. 

Personlig assistans 
Flera assistenter var under första delen av året sjuka i Covid-19. 
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Under februari månad flyttade en brukare till en annan kommun och en ny brukare har 
tillkommit. Fokus har legat på att skapa goda förutsättningar för den nya 
arbetsgruppen. Skriva genomförandeplan samt upprätta nya rutiner. Fokus för 
resterande arbetsgrupper är fortsatt att bygga stabilitet och struktur. Under varje 
arbetsplatsträff lyfter vi rutiner och om något behöver uppdateras. 
Vi har en ny verksamhetsstödjare då vår nuvarande byter uppdrag. Fokus för 
kommande period blir att verksamhetsstödjaren kommer in i sin roll och att vi 
fortsätter arbetet med teambuilding, struktur och dokumentation. Rollen som 
verksamhetsstödjare har visat sig vara positiv för assistansen. 

Ungdomsfritids Svalan 
I juni slutade två ungdomar på Svalan. I dagsläget har vi inte fått några nya ungdomar. 
Ingen ungdom har morgonfritids. Personalen fyller då ut sin tid genom att arbeta på 
daglig verksamhet vid vakanser. 
Under våren har vi lånat ut lokalen till föräldrar och ungdomar som går på Svalan. De 
har haft fritidsgård en kväll i veckan. 
Inom gruppbostäderna och personlig assistans var det svårt med rekrytering av 
semestervikarier. Rekryteringen fortlöpte i princip fram till första semesterperioden 
vecka 25. Några semestervikarier hoppade av under pågående vikariat, men 
sammantaget så klarades bemanningen under semesterperioderna. 

I slutet av maj avled en av våra enhetschefer hastigt och mycket oväntat. Det 
medförde stora påfrestningar för ledningsgruppen, medarbetare och brukare. 
Regionhälsan var inkopplade och genomförde avlastande samtal med 
personalgrupperna och ledningsgruppen. Medarbetarna hade samtal med brukarna 
och en av gruppbostäderna genomförde en egen minnesstund, där de brukare som 
önskade kunde delta. Under tiden efter dödsfallet har ledningsgruppen delat på 
ansvaret och samarbetat för att arbetet på gruppbostäderna ska flyta så smärtfritt som 
möjligt. Från den 1 september tillträder ny enhetschef på tjänsten. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten, AMI 
Under årets första halvår har enheten rekryterat och anställt flera nya medarbetare. 
Rekryteringen har gått bra och två arbetskonsulenter och två arbetsledare har 
anställts. Även verksamhetschef har rekryterats då tjänsten har varit vakant en längre 
tid. Sedan april månad var de nya medarbetarna på plats och då har enheten börjat 
utöka verksamheten och samverkat internt och externt för att utveckla och skapa fler 
arbetstillfällen för deltagare. Enheten har lyckats utöka antal arbetstillfällen men 
behöver fler deltagare från vuxenenheten för att bidra till att fler människor kommer i 
sysselsättning och genom det minska behovet av försörjningsstöd. 
Arbetsmarknadsenheten har i dagsläget 96 deltagare inskrivna. Deltagarna kommer till 
AMI på uppdrag av vuxenenheten, Arbetsförmedlingen och verksamheten för 
funktionshinder. Deltagarna har olika typer av arbetsmarknadspolitiska 
insatser/åtgärder för att nå snabbaste vägen till egen försörjning. I dagsläget har vi 
legoverksamhet med lättare paketering och montering, pallreparation, växthus/odling, 
utearbete med till exempel gräsklippning, mindre flyttar, biltvätt, praktik inom 
förvaltningar eller arbetsplatser främst i Hallsbergs kommun. Flera deltagare har haft 
stöd i form av extratjänster främst inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens 
vård- och omsorg. Extratjänst var tidigare en anställningsform för de som var 
nyanlända till Sverige eller hade varit arbetssökande en längre tid. Dessa anställningar 
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upphör under 2022 och AMI har därför sökt fortsättning med nystartsjobb för de 
deltagare som kommit på uppdrag av vuxenenheten. Nystartsjobb ger möjlighet till 
fortsatt anställning under ett års tid och är samtidigt a-kassegrundande. Det ger en 
möjlighet för deltagaren att öka sina möjligheter att bli anställningsbar genom fler 
erfarenheter och kunskaper inom arbetsområdet, alternativt söka ersättning via a-
kassan. Det ger även längre tid för dem som behöver utveckla det svenska språket, 
vilket ofta är en förutsättning för vidare anställning. Under första halvåret har 14 
deltagare beviljats nystartsjobb och 5 deltagare har beviljats lönebidragsanställningar. 

Integrationsenheten som finns inom AMI har sedan slutet av 2021 erbjudit föräldrar, 
som är nya i Sverige, en föräldrautbildning i Föräldraskap i Sverige (FÖS). Föräldraskap i 
Sverige är ett manualbaserat program som används i många kommuner. I Hallsbergs 
kommun finns ett samarbete för kursledare mellan individ- och familjeomsorgen (IFO), 
AMI, bildningsförvaltningen och studieförbundet Bilda. Under årets första halvår har 
två grupper genomförts för de som har modersmålet tigrinja och/eller arabiska. 
Integrationsenheten har en integrationspedagog som är projektanställd som arbetar 
nära skolan och idrottsföreningar i kommunen för att barn med utländsk bakgrund 
lättare ska få en anknytning till föreningsliv och idrott, för bättre hälsa och bättre 
integration. Verksamhetschef har även noga bevakat och samverkat gällande 
flyktingsituationen kopplat till massflyktsdirektivet och flyktingar från Ukraina. Från 1 
juli 2022 ska Hallsbergs kommun börja ta emot anvisningar från Migrationsverket och 
totalt kommer 38 personer anvisas från Ukraina till AMI. Eftersom den tidigare 
korttidsavdelningen Regnbågen stått tom en längre tid så har AMI iordningställt 11 
rum på boendet där vi initialt har tagit emot flyktingarna. Innan sommaren tog 
integrationsenheten emot 25 ukrainska flyktingar, dessa har nu fått lägenheter i 
centrala Hallsberg. De vuxna ukrainska flyktingarna kommer erbjudas praktik via AMI 
och föräldrakursen FÖS som ett led i integrationen. 
Utifrån uppdrag om satsning på feriearbete för ungdomar i Hallsbergs kommun så har 
enheten fördelat ungdomarnas platser men i slutet av maj saknades fortfarande 80 
platser. Enheten har främst samarbetat med andra förvaltningar i kommunen gällande 
ferieplatserna. Totalt ansökte 240 ungdomar om feriearbete för 2022. På grund av att 
det var fler sökande ungdomar än det fanns platser så anställdes två praktikhandledare 
på AMI som totalt sett har haft ansvar för 80 ungdomar som placerades på AMI. 
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2 God ekonomisk hushållning 

2.1 Uppföljning av mål - sammanfattning 

IFO 
Vissa mål och indikatorer mäts under hösten genom en kvalitetsenkät som delas ut till 
alla som besöker individ- och familjeomsorgen under mätperioden. 

VFF 
Flera indikatorer mäts under hösten i brukarenkäterna. 
Genom att arbeta med de aktiviteter som togs fram till verksamhetsplanen 2022 är vår 
bedömning att vi når av målen. Vi har utmaningar när det gäller inflytande, där vi 
frågar varje person om man fått vara med och utforma sin genomförandeplan. Flera av 
våra brukare är inte familjära med begreppet "genomförandeplan". Här ska vi försöka 
att formulera oss på ett bättre sätt. 

AMI 
Arbetsmarknad- och integrationsenhetens måluppfyllelse. En del av målen mäts under 
hösten 2022 och kan därför inte redovisas i samband med delårsrapporten. 

2.2 HÅLLBAR KOMMUN 

Äldreomsorg 
De flesta av nämndens mål mäts genom Socialstyrelsens årliga brukarundersökning. På 
grund av pandemin utfördes inte undersökningen 2021. Brukarundersökningen har 
under många år haft ett lågt deltagande, framför allt inom vård- och omsorgsboende. 
För att försöka öka deltagandet i år har alla verksamheter skickat ut påminnelser både 
via brev och sociala medier. Trots kampanjen för att öka deltagandet har 
svarsfrekvensen för VoBo minskat ytterligare. Enligt Socialstyrelsen är flertalet av 
enkäter ifyllda av anhöriga, vilket på grund av pandemin förekommit i mindre 
utsträckning. 
Svarsfrekvens för år 2022 
Vård och omsorgsboende: Hallsbergs kommun 38,0 % och hela Sverige: 43,4 % 
Hemtjänsten: Hallsbergs kommun 61,8 % och hela Sverige: 58,6 % 

Enligt hemtjänstens brukarundersökning år 2020, nåddes målet för bemötande. Under 
årets resultat nås målet bemötande och även målet för delaktighet. 

IFO 
Det stöd som individ- och familjeomsorgen erbjuder både den enskilde samt familjer i 
form av exempelvis insats genom Öppenvården Stegen, Familjeteamet, ekonomiskt 
bistånd och insatser från biståndshandläggarna bidrar till en ökad livskvalité för den 
enskilde samt övriga familjemedlemmar. 
Det är alltid en målsättning att de kommuninvånare som erhåller stöd skall utvecklas 
gynnsamt. Enheterna behöver arbeta mer aktivt och tydliggöra för klienten att de 
själva kan och ska vara mer delaktiga i utformningen av insatsen. Även om enheterna 
ibland arbetar med tvingande åtgärder så är merparten av insatserna frivilliga där 
klienten ska ha stort inflytande vilket kan öka känslan av trygghet. 

VFF 
För att nå målet gällande trygghet pågår ett flertal aktiviteter. 
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Varje medarbetare får vid medarbetarsamtal redovisa hur man arbetar för att uppfylla 
målen i verksamhetsplanen. 
Medarbetarna deltar aktivt på brukarkollegium. Syftet är att skapa en trygg insats för 
brukaren. 
Smartmålsarbetet har på några enheter avtagit lite och behöver reaktiveras. Detta görs 
i samråd och i samtal med personal på arbetsplatsträffar och under ledning av 
stödpedagog. 
Under året ska teamträffar startas upp på dom gruppbostäder som ännu inte har det i 
samverkan med kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och enhetens 
arbetsledare/stödpedagog. 
Värdegrunden diskuteras i gemensamma möten med deltagarna inom daglig 
verksamhet. 
Inför omorganisationen arbetade medarbetarna med individuella anpassningar för att 
deltagarna ska känna sig trygga i sina nya grupper och lokaler. 
Inom socialpsykiatrin arbetar boendestödjarna i team kring varje brukare, det skapar 
kontinuitet och trygghet. 
Enhetschef, boendepedagog och boendestödjare arbetar för att öka samverkan med 
IFO, regionen och allmänheten i syfte att öka kunskapen om socialpsykiatrin och för att 
skapa trygghet för brukare. 

AMI 
AMI arbetar främst med att stärka vuxna personers etablering på arbetsmarknaden 
och i samhället. Målet är att alla människor som kan arbeta ska arbeta och genom det 
känna sig viktiga i samhället. Om föräldrarna mår bra så har det även en positiv 
inverkan på barn i familjerna. 
  Nämndmål Indikator Kommentar  

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

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

Arbetet ska bedrivas 
förebyggande och med fokus på 
individens självständighet så 
långt det är möjligt. Kontinuitet 
är nära sammanflätad med den 
upplevda tryggheten hos 
individen. Det handlar om att få 
kontroll över sin vardag genom 
delaktighet och inflytande över 
när och hur omsorgen ska 
utföras. 
Detta mäts i brukarenkät under 
hösten 2022. I det dagliga 
arbetet arbetar alla anställda 
med målsättningen att 
deltagarna känner sig trygga 
med insatserna. Förvaltningen 
tror att målet kommer att nås på 
de flesta enheter. 

 

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

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

Erbjuda samvaro och 
efterfrågade aktiviteter på 
dagcentraler, dagverksamheter 
och vård- och omsorgsboenden. 
Det förebyggande arbetet ska 
stärkas genom att antalet 
besökare/deltagare i 
öppenvårdsverksamheter/öppn
a verksamheter ska öka mot 
föregående år. 
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  Nämndmål Indikator Kommentar  

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

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

Enheter som serverar mat ska 
erbjuda varierad kost som 
serveras på ett aptitligt sätt. 
Matglädje ska finnas i en bra 
måltidsmiljö. Måltider och 
måltidssituationer ska anpassas 
utifrån individens behov. 

 

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

Äldreomsorg 
Arbetet ska bedrivas förebyggande och med fokus på individens självständighet så 
långt det är möjligt. 
Det förebyggande arbetet ska ske tillsammans med våra brukare/ boende, med stöd av 
det multiprofessionella teamet. Utifrån en tydlig process ska måluppfyllelse mätas 
kontinuerligt. Just nu pågår en översyn av rutiner, samt tydliga rapporter där 
måluppfyllelse och trender kan följas systematiskt. För att behålla individens 
självständighet jobbar enheterna inom dem somatiska enheterna på Nytorgsgatan och 
Kullängen personcentrerat. Individen ges utrymme att utföra dagliga sysslor på egen 
hand, stöd ges vid behov. Förebyggande vardagsträning, exempelvis att gå till och från 
matsalen, vattna blommor och plantera. Då vädret tillåter öppnas dörren till 
uteplatsen. De som kan går ut själva, andra får hjälp. På Nytorgsgatan ställs kaffe i 
termos och muggar fram för de som vill servera sig själva. Verksamheten uppmuntrar 
till att lämna/hämta sin tvätt i tvättstugan. De som vill och kan hjälper till i köket, skalar 
potatis, bakar m.m. 
Kontinuitet är nära sammanflätad med den upplevda tryggheten hos omsorgstagare 
(SOU 2017:21). Det handlar om att få kontroll över sin vardag genom delaktighet och 
inflytande över när och hur omsorgen ska utföras. För omsorgstagare med komplexa 
vård- och omsorgsbehov eller demenssjukdomar är kontinuitet och individuellt 
anpassade insatser särskilt viktiga. Kontinuitet kan handla om att samma personer 
utför omsorgen (personalkontinuitet) eller att den utförs på liknande sätt 
(omsorgskontinuitet). Tidskontinuitet, att omsorgen utförs på överenskommen tid, är 
en annan aspekt av kontinuitet. 
Enheten som planerar ut insatserna för brukarna följer upp kontinuitet i form av hur 
många personal en brukare träffar under en 14 dagars period inom hemtjänsten. Vid 
mätning under vecka 5-6 var kontinuiteten ca 20 personer, vilket i jämförelse med 
andra liknade kommunen är något högt. Under maj ökade antalet personer till 28. 
Inom en hemtjänstenhet och en enhet inom VoBO har en plan för differentiering av 
roller tagits fram som en del i att förbättra kontinuiteten. Detta har testats på en enhet 
på Kullängen med goda resultat. I år ställs krav på en fast omsorgskontakt inom 
hemtjänsten och fr o m nästa år ökar kravet genom att denna person ska vara 
undersköterska. 

Verksamhetens saknar en strategi för välfärdsteknologi, därav också en process för att 
utifrån individens och organisationens behov koppla självständighet och effektivitet 
med teknologi. En strategi och process håller på att framtas. Inom EHFA har en 
äldrekonsulent anställts som bland annat ska driva surfcafé. 

IFO 
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Individ- och familjeomsorgen bedömer att målet kommer att uppnås under år 2022. 
Klientundersökning/kvalitetsundersökning kommer att genomföras under hösten år 
2022. 

De kommuninvånare som har insatser via individ- och familjeomsorgen ska känna sig 
trygga och nöjda med insatsen. Dock arbetar verksamhetsområdet ibland med 
tvingande insatser och det kan inverka på hur nöjda klienterna är med sin insats. Alla 
insatser följs upp regelbundet med den/de personer insatsen berör och det bidrar till 
större delaktighet för klienten/brukaren. I vårdplan och genomförandeplan har 
klienterna möjlighet till inflytande över den beviljade insatsen. Alla klienter på individ- 
och familjeomsorgen som har en insats ska ha en genomförandeplan så att 
socialsekreterare kan följa att enheterna uppnår mål och delmål med insatserna som vi 
erbjuder dem vi möter. Familjeteamet använder självskattningsformulär vid 
uppföljning av insatser. Öppenvården Stegens 12-stegsbehandling följs upp 
regelbundet. Resultatet används för att utveckla kommunens öppenvårdsverksamhet 
till att bli ännu bättre. På detta sätt säkerställer individ- och familjeomsorgen att våra 
öppenvårdsverksamheter bidrar till trygghet för kommunens invånare. 
Kvalité på utförda arbetsuppgifter på individ- och familjeomsorgen mäts regelbundet 
genom internkontroll och alla ärenden följs kontinuerligt upp genom 
ärendegenomgångar, vecko- och månadsuppföljningar som leds av sakkunniga 
socialsekreterare och enhetschefer. 
Barn- och familjeenheten och vuxenenheten fastslår, vidmakthåller och implementerar 
ett professionellt bemötande, vilket har medfört bättre relationer med 
klienter/brukare. Detta har även bidragit till en större delaktighet. 
Biståndshandläggarna använder utredningsmetoden IBiC, Individens Behov i Centrum. 
Utredningar inom barn- och familjeenheten skrivs med stöd av BBiC, Barnens Behov i 
Centrum. Alla utredningar har en utredningsplan där frågeställningar skall leda till mer 
effektiva och tydliga utredningar både för klienter och socialsekreterare.  
Genom att erbjuda alla medarbetare kompetenshöjande utbildning inom sitt 
verksamhetsområde vid behov kan individ- och familjeomsorgen utföra ett mer 
rättssäkert arbete. 

VFF 
Mäts i brukarundersökningen under hösten. 

AMI 
Bedömning görs att målet kommer uppnås vid årets slut. Detta mäts i deltagarenkät 
under hösten 2022. I det dagliga arbetet arbetar alla anställda målsättningen att 
deltagarna ska känna sig trygga med insatserna på AMI. 

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

Äldreomsorg 
Erbjuda samvaro och efterfrågade aktiviteter på dagcentraler, dagverksamheter och 
Vård- och omsorgsboende. 
Enligt egenkontroll som mäts varje månad, når verksamheterna 79 %, något högre än 
tidigare mätning. Orsaken till en något lägre resultat var pandemin, speciellt under 
februari. Resultatet har ökat inom alla enheter för mars och maj (88 %) Inom alla vård- 
och omsorgsboenden har brukarna boenderåd, där olika saker diskuteras. 
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Enkäter har skickats ut under våren till personer i samhället med syfte att inventera 
önskemål till aktiviteter inom dagcentralerna. Det har kommit in ca 135 svarskuvert 
hittills. Under vecka 34 genomfördes Balansveckan/Seniorfestivalveckan. 

IFO 
Individ- och familjeomsorgen bedömer att målet kommer att uppnås under 2022. 
Familjeteamet erbjuder kommuninvånarna tidiga insatser i form av öppet intag, vilket 
innebär att personer utan kontakt med socialsekreterare kan få stöd och hjälp i sin 
föräldraroll. 
Målet gällande att det förebyggande arbetet ska stärkas genom att antalet 
besökare/deltagare i IFO:s öppenvårdsverksamheter/öppna verksamheter ska öka mot 
föregående år är vid delåret 2022 uppfyllt. 

AMI 
Bedömning görs att antalet deltagare på AMI kommer öka under året i relation till 
föregående år, samt att insats på AMI skall erbjudas snabbt vid ansökan om 
försörjningsstöd. Antalet placerade på AMI har ökat med sex personer sedan 
kvartalsredovisningen. 

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

Äldreomsorg, 
Enheter som serverar mat ska erbjuda varierad kost som serveras på ett aptitligt sätt, 
samt erbjuda matglädje i en bra måltidsmiljö och anpassa måltiderna och 
måltidssituationerna utifrån individens behov 
Matsvinnet ska minska med 5 % från baslinjen som är 39,6 % från våren år 2019. 

Resultat: 
År Tallrikssvinn Serveringssvinn Totalt svinn 
2019 vår 11,68% 27,93% 39,60% 
2019 höst 8,83% 26,30% 35,13% 
2020 Höst 10,13% 26,73% 36,90% 
2021 Vår 9,17% 26,37% 35,50% 
2021 Höst 7,14% 21,52% 28,70% 
2022 Vår 8,95% 26,92% 35,90% 
2022 Höst    

Värdet för hösten 2021 är förmodligen ett felvärde. Det totala svinnet har minskat till 
runt 35 %, detta skedde redan inom det första året. Tallrikssvinnet består av mat som 
läggs upp på tallriken och där mat som inte ätits upp slängs. Det har minskat från 
första mätningen, förmodligen för att svinnet mäts. Serveringssvinnet är maten som 
kommer från kostenheten i kantiner. Serveringssvinnet har inte minskat lika mycket 
som övrigt. 
Dagverksamheterna har dialog med tillagningsköken utifrån seniorernas önskemål och 
behov. 
För vård- och omsorgsboende arbetas det med aktiviteter som är framtagna av 
medarbetarna för att nå uppsatta mål. Kostmöte med ombud och kökschef är planerat 
under kommande månad. Uppföljningslistorna till köket är även det en åtgärd som kan 
leda till att minska matsvinnet. 

• Anpassa måltidssituationen efter varje individs önskningar. 

Page 228 of 252



 Datum Sida 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Delår 2022 2022-09-22 17(32) 

 
• Arbeta för att göra skillnad på vardag och helg genom dukning. 
• Matsedel som är anpassad efter boendes önskningar, kommunicera detta till 

måltidavdelningen.  
• Personalen som inte serverar maten sitter ner vid borden. 
• Ställ frågan till varje boende om önskad mängd matportion. 
• Personalen ska delta vid fikastunderna. 

2.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE 

Äldreomsorg 
Kompetensutveckling ska formas utifrån behov för att kvalitetssäkra verksamheterna 
samt utifrån evidensbaserade metoder. En arbetsgrupp har fått uppdraget att se över 
äldreomsorgens ombudsroller samt uppdrag. Äldreomsorgens uppdrag och roller ska 
efterföljas av kompetensutvecklingsplan, som ska mynna ut i tydliga lönekriterier. 
Utifrån brukare/boende/patienters behov ska differentierade roller definieras och 
organiseras. 
I samråd med HR-avdelningen görs en översyn om vilket uppdrag och vilka roller som 
behövs på dagcentraler och i dagverksamheter. 
Anhörigcirklar och utbildning i demens har utförts av anhörigkonsulent och 
demensvårdsutvecklare. Föreläsningsserie för Senior var planerad till dagcentralerna 
men blev uppskjuten till hösten pga. en ökad smittspridning i januari - februari. 
En plan är framtagen för att schemalägga tid för kompetensutveckling för våra 
legitimerade. 
Under våren har två sårvårdssjuksköterskor utbildats i syfte att kvalitetssäkra vården 
för patienter med svårläkta sår. 

IFO 
Socialsekreterarna arbetar kontinuerligt med att i samverkan med klienten hitta andra 
vägar till självförsörjning, exempelvis genom studier. Samverkan sker 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. 

AMI 
AMI förbereder/stöttar deltagare som står långt från arbetsmarknaden i att närma sig 
arbete eller studier. 
  Nämndmål Indikator Kommentar  

 
Förbereda personer som står 
utanför arbetsmarknaden eller 
inte har behövlig förankring på 
arbetsmarknaden så att de kan 
få sin försörjning tillgodosedd 
genom arbete eller studier. 

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

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

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

Den genomsnittliga tiden för alla 
aktuella personer, oavsett om 
de bedöms ha arbetsförmåga 
eller inte, som uppburit 
ekonomiskt bistånd under 
perioden har varit 4,1 månader. 
Detta är en ökning av tiden som 
bidragsberoende med 0,1 
månad vid jämförelse med 
samma period förra året. 

 

Förbereda personer som står utanför arbetsmarknaden eller inte har behövlig 
förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom 
arbete eller studier. 

IFO 
Individ- och familjeomsorgen är beroende av många aktörer för att kunna bli 
framgångsrika i metoden Arbetslinjen. Arbetsmarknads- och integrationsenheten är en 
av våra viktigaste samarbetspartners. Vuxenenheten vill utveckla samarbetet 
ytterligare med AMI för att säkerställa att alla klienter ska komma ut i rätt 
sysselsättning och kompetenshöjande verksamhet, främst på externa arbetsplatser, för 
att därigenom möjliggöra egen försörjning och ett självständigt liv. Ett samarbete 
tillsammans med Arbetsförmedlingen och AMI påbörjades tidigare och återupptogs 
under april månad år 2022. 
Vuxenenheten fortsätter arbetet med att höja rättssäkerheten inom alla delar av 
verksamheten. Detta sker främst genom regelbundna enskilda ärendegenomgångar 
med sakkunnig socialsekreterare och enhetschef, genom samråd med kollegor och 
sakkunnig socialsekreterare samt genom extern handledning. 

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

2.4 ALLAS INFLYTANDE 

IFO 
Alla klienter/brukare ska vid upprättande vid genomförandeplan vara delaktiga och 
framföra synpunkter. 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 
2022. 

VFF 
På gruppbostäderna uppdateras genomförandeplanerna minst två gånger per år och 
följs upp under hösten/vintern. Brukarundersökningen kommer att genomföras av 
stödpedagog tillsammans med personal. Utifrån resultatet tas en handlingsplan fram. 
Enheterna har under pandemin inte kunnat genomföra så kallade delaktighetsslingor. 
Dessa återupptas under året. Nya vägledare behöver utbildas men det finns i dagsläget 
inte någon inplanerad utbildning. Blanketten för synpunkter och klagomål skickas ut till 
anhöriga och gode män under året. 
Inom personlig assistans arbetar man ständigt med att öka brukares delaktighet och 
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inflytande. Kontakt med anhöriga är en viktig del för att önskemål och synpunkter ska 
framkomma på hur arbetet utförs. De brukare som själva för sin talan är delaktiga i 
upprättandet av sina genomförandeplaner. Genomförandeplanen revideras alltid 
utifrån brukarens behov och önskemål. Enhetschefen och verksamhetsstödjaren gör 
regelbundna uppföljningar hos våra brukare och medarbetare. Resultaten av 
brukarenkäterna lyftes i respektive arbetsgrupp för att tillsammans utveckla och 
förbättra olika områden. 
I de olika dagliga verksamheterna arbetar man på olika sätt för att förtydliga vad en 
genomförandeplan är. På de flesta enheterna hålls brukarråd eller arbetsplatsträffar 
där deltagarna uppmuntras att komma med synpunkter och förslag på sin 
sysselsättning. 

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

Efter att brukarenkäten genomförs under hösten -22 upprättas handlingsplan utifrån 
de förbättringsområden som kommer fram. 

AMI 

När nya deltagare kommer till AMI sker alltid planeringsmöte/kartläggning med den 
enskilde där möjlighet ges att ha inflytande av utformningen av sin insats. 
  Nämndmål Indikator Kommentar  

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

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

Insatser och aktiviteter ska 
anpassas så att de främjar den 
enskildes delaktighet utifrån 
personcentrerad vård. 
Kartläggning av vilka 
kommunikationsvägar som 
påverkar kvaliteten för den 
enskilde ska göras. 
Bemötandefrågor är alltid 
aktuella i alla samrådsforum 
samt på APT. Information om 
möjligheten att framföra 
synpunkter, klagomål eller 
beröm lämnas genom 
broschyren "Hjälp oss att bli 
bättre". 

 

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

Äldreomsorg 
Insatser och aktiviteter ska anpassas så att de främjar den enskildes delaktighet utifrån 
personcentrerad vård. Uppdraget att ställa om till Nära vård innebär ett helt nytt 
arbetssätt, vilket kommer att ta tid att vända. Viktigt att ta små steg i taget för att få 
med både medarbetare och våra patienter. 
Under våren har hemtjänst norr prövat att dela upp fördelningen för kontaktpersoner 
(kommande omsorgskontakt) så att en medarbetare ansvarar för ett antal brukare och 
den andra kollegan är ersättare, med fortsatt arbete i par. Syftet är att skapa en bättre 
relation och delaktighet till både brukare och anhöriga, och en tydlighet av 
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kontaktpersonens ansvar. 
Vård- och omsorgsboendes verksamheter genomför boenderåd minst två gånger per 
år. Där kan varje individ vara delaktig i att besluta kring aktiviteter, mattider etc. 
De boende kan påverka vilken mat som serveras genom att de tillfrågas om kvaliteten 
och smaken på maten, svaren skickas sedan till måltidsenheten. Åtgärden har visat sig 
vara framgångsrik då den mat som serveras på enheterna numera får ett bättre betyg 
av de boende. 
På enhet Nytorgsgatan kan matgästerna delta i upprättande av veckans matsedel. 
Enheten lagar kvällsmaten själva vilket ger möjlighet att påverka valet av maträtter till 
kvällen. 
Kartlägga vilka kommunikationsvägar som påverkar kvaliteten för den enskilde. 

IFO 
Barn- och familjeenheten och vuxenenheten verkar nära individen och erbjuder ett 
professionellt bemötande och lyhördhet för idéer och synpunkter. Socialsekreterare 
och biståndshandläggare upprättar en utredningsplan, vårdplan och 
genomförandeplan tillsammans med klient/brukare. Det skapar delaktighet och ger 
klienten/brukaren möjlighet att framföra synpunkter och önskemål. 

VFF 
Mäts i brukarundersökningen som genomförs under hösten. Prognosen är att målet 
uppnås. 

AMI 
Bedömning görs att målet kommer uppnås. Detta mäts i deltagarenkät under hösten 
2022. Deltagarna är delaktiga i att utforma genomförandeplan och innehåll i 
placeringen på AMI. Detta ökar möjligheten att personen är nöjd med graden av 
delaktighet. 

2.5 GOD SERVICE 

IFO 
Individ- och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt för att ge god service till de 
personer som möter vår personal. Det finns även möjlighet för medborgarna att 
komma i kontakt med socialjouren vid akuta ärenden när individ- och 
familjeomsorgens medarbetare inte är i tjänst. 

VFF 
Arbetet med kompetensutvecklingsplanen fortskrider. Personalen genomgår 
utbildningarna i den takt som är möjlig. Detta följs upp vid medarbetarsamtalen. Hur 
personalen jobbat med bemötande följs också upp vid medarbetarsamtalen. 
Informationen på kommunens hemsida ses över löpande. Kontinuerligt ses 
personalens schema över på alla gruppbostäder. 
Inom personlig assistans har man under arbetsplatsträffar fört diskussioner kring 
professionellt bemötande och god service.  
Verksamhetsstödjaren har i uppdrag att följa upp samtliga gruppers arbete för att inte 
tappa den röda tråden och att vi alltid har ett professionellt bemötande gentemot våra 
brukare och anhöriga. Enhetschefen följer sedan upp detta. Genomförandeplanerna 
följs upp minst två gånger per år. Vid flertalet tillfällen har dessa reviderats utifrån 
brukarens behov. Vid varje brukarkollegium diskuteras insatserna samt behovet hos 
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brukaren. Enhetschef och verksamhetsstödjare samarbetar tillsammans så att 
genomförandeplanerna alltid är reviderade och aktuella för både erfaren och ny 
personal. 
Boendestödjare/boendepedagog inom socialpsykiatrin anpassar kontaktvägar för 
brukare genom tekniska hjälpmedel och bildstöd vid behov. 
Boendepedagog genomför metodstöd för boendestödjarna var tredje vecka i syfte att 
utveckla/bibehålla arbetet i beslutade metoder. Enhetschef och 
boendestödjare/boendepedagog säkerställer att arbetet bedrivs utifrån 
verksamhetens framtagna arbetsmodell och en gemensam kompetensutvecklingsplan. 

AMI 
AMI ger service till kommuninvånarna genom stöd med olika frågor som rör både 
arbetsmarknad och integration. AMI jobbar med hela människans situation och stödet 
kan även innefatta kontakter med andra myndigheter och stöd i föräldraskapet. 
  Nämndmål Indikator Kommentar  

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

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

En gemensam bemötandeplan 
utifrån värdeorden ska tas fram 
för äldreomsorgen 
Bemötandefrågor diskuteras 
regelbundet i alla arbetsgrupper. 
Klientundersökning/kvalitetsund
ersökning kommer att 
genomföras under hösten år 
2022. 

 

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

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

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

 

 
Verksamheten ska organiseras 
utifrån brukarens/klientens 
behov 

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

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

 

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

Personalens bemötande är det allra viktigaste därför förs diskussioner utifrån 
bemötande och respekt på APT på enheterna. Resultatet av dialogerna är en 
förbättrad kultur att våga lyfta dessa frågor samt ta fram bemötande planer. 
Uppföljningar kring professionellt bemötande sker ex direkt med enskild personal när 
avvikelser sker, genom kompetensutveckling på APT samt diskussioner kring enskilda 
fall där relationen med den enskilde är komplicerad. En del enheter har regelbunden 
handledning för att lättare kunna hantera och agera professionellt vid svåra möten 
med människor. I det dagliga arbetet bemöter alla varandra på ett professionellt och 
värdigt sätt. 

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

Uppgifterna på kommunens hemsida uppdateras regelbundet och är uppdaterade. Vid 
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behov anlitas tolk så att kontakten kan ske utan missförstånd. Informationsmaterial 
och hemsida ska vara tydliga, lättlästa och med aktuell information. 

Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov 

Alla klienter/brukare ska ha en genomförandeplan där det framkommer hur personen 
är delaktig i sin insats. 
Enheterna fortsätter aktivt arbeta med att ha scheman som är anpassat efter 
verksamhetens behov. 
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3 Väsentliga personalförhållanden 

3.1 Antal anställda 

Per den sista juni 2022 var totalt 681 (589) medarbetare anställda inom förvaltningen 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på AB, BEA och PAN. Av 
dessa var 592 (87%) kvinnor och 88 (13%) män. 
Ökningen av antal medarbetare beror på att en stor del av sommarvikarierna var 
anställda vid mättillfället. 

Åldersfördelning månadsavlönade 
År Totalt Heltid Deltid 2021-06-30 Totalt Heltid Deltid 
20-29 131 70 61  80 63 17 
30-39 162 126 36  143 119 24 
40-49 160 120 40  147 111 36 
50-59 158 115 43  155 111 44 
60- 70 38 32  64 34 30 
Totalt 681 469 212  589 438 151 

  

Sysselsättningsgrad 
Av förvaltningens månadsanställda hade 69% (74%) en heltidstjänst. Antalet 
visstidsanställda var 106 st. Antalet årsarbetare är 636,47 (555,2). 

3.2 Frisknärvaro och sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron var totalt 10,07 % vid halvårsskiftet. Av dessa var 30,22% 
långtidssjukskrivna. Frisknärvaron (0-5 dagars sjukfrånvaro) var 57 %. 
Sjukfrånvaro 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 
Total 
sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid 

10,07 10,52 10,65 8,10 8,87 

Långtidssjukfrånvaro >60 
dagar 

30,22 26,78 22,85 28,48 33,10 

Total sjukfrånvaro 
kvinnor 

10,77 11,02 11,18 8,45 9,23 

Total sjukfrånvaro män 6,06 7,54 7,31 5.80 6,45 
Total sjukfrånvaro -29 år 8,01 9,34 9,79 6,99 7,08 
Total sjukfrånvaro 30-50 
år 

9,23 10,96 10,07 8,64 9,53 

Total sjukfrånvaro 50 år - 12,07 10,99 12,83 7,97 8,90 

  

3.3 Arbetsskador och tillbud 

Den största delen arbetsskador är hot och våld främst inom LSS och demensvården 
samt olycksfall, framför allt halkolyckor och felbelastning. Andelen tillbud är hot samt 
övrigt som tex olåsta dörrar, öppna fönster. Åtgärder för att minska både arbetsskador 
och tillbud pågår ständigt t. ex att diskutera dem på arbetsplatsträffar, jobba med 
bemötande, handledning etcetera. 
Under hela året så har ett stort antal riskbedömningar och riskanalyser gjorts för att 
säkra arbetsmiljön för medarbetarna utifrån ett Covid-19 perspektiv. 
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Arbetsskador 6 (15) Tillbud 15 (32) 
pga sjukdom 0 Hot 6 
pga olycksfall 2 Övrigt 9 
pga färdolycksfall 0   
pga hot och våld 4   

  

3.4 Personalomsättning för tillsvidareanställd personal 
Orsak Antal 2022-06-30 
Pension 6 
Slutat på egen begäran 37 
Förordn upphört 4 
Övrigt 22 
Totalt 69 

Begreppet Övrigt kan tex vara byte inom förvaltning, avliden, ej uppgett orsak eller 
sjukersättning. 

3.5 Heltid som norm 

Arbetet ”Heltid som norm” pågår inom Hallsbergs kommun liksom i hela Sverige. Det 
är ett stort förändringsarbete och därför har tiden för att genomföra detta förlängts 
från 2021 till 2024. Andelen heltidsanställda inom förvaltningen är vid halvårsskiftet 
69%. 

3.6 Kompetensförsörjning 

Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är ständigt pågående. Att 
vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda samt att locka den 
kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. På respektive förvaltning 
pågår arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för sin egen verksamhet. 
Arbetet med att öka sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i 
kompetensförsörjningsarbetet. Under 2021-22 var fokus på ett delprojekt i projektet 
Nära vård som omfattar kompetensförsörjning för de flesta befattningar inom vården. 
Det kommer att ske på samma sätt inom hela länet. Projektet ska vara klart sommaren 
2022. 

3.7 Löneöversyn 

Årets löneöversyn har genomförts med samtliga fackliga organisationer, löneutfallet 
blev totalt 2,27% och 2,17% för förvaltningen. Den något lägre summan beror främst 
på Kommunals avtal som för år 2022 var lägre än tidigare år. 
Strukturen för lönesamtal är att dialogmodellen används, dvs dialog chef-medarbetare. 
Lönekriterierna ändrades något under 2021-22 och är nu Yrkeskompetens, 
Medarbetarskap, Bemötande och Måluppfyllelse. 

3.8 Jämställdhet 

En lönekartläggning för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen genomförs 
årligen, den senaste hösten 2021. I Hallsberg är lönerna i stort sett jämställda, kvinnors 
löner uppgår till 99% av männens löner. Årets lönekartläggning visade osakliga 
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löneskillnader mellan könen för en grupp. Detta kommer att rättas till under en 
treårsperiod. 

3.9 Utbildning och kompetensutveckling 

Det pågår alltid en mängd olika utbildningsinsatser inom de olika förvaltningarna. Nya 
chefer får inbjudan till en central introduktionsdag. Under året har en digital 
introduktion tagits fram. Alla kommunens chefer tillsammans med 
skyddsombud/arbetsplatsombud har gått en arbetsmiljöutbildning om tre dagar. 4 
tillfällen per år bjuds det in till ledarforum. Ett ledarforum är en blandning av externa 
föreläsare och intern information. Individuell pensionsrådgivning erbjuds de som 
önskar. 

3.10 Personalförmåner 

Hallsbergs kommun erbjuder personalförmåner såsom flextidsavtal, växling för fler 
semesterdagar, friskvårdsbidrag, personalbil och förmånscykel. Vid halvårsskiftet var 
det 110 personer i hela kommunen som hyr en cykel. 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 

Förvaltningen beräknar en budget i balans. 

För årets tre första månader har förvaltningen erhållit ersättning för höga 
sjuklönekostnader med 2,4 mkr. Ingen ytterligare kompensation för detta väntas under 
2022. Kostnaden för övertid har hittills varit hög, men prognosen är att den kommer 
minska kommande månader. Övertiden beror framför allt på att det har varit svårt att 
hitta vikarier vid sjukdom och semester. 
Äldreomsorgssatsningen från regeringen har möjliggjort för förvaltningen att även i år 
nyttja ett statsbidrag på 7 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer. Dessa medel används till arbetet att omorganisera äldreomsorgen, förstärka 
HSL-organisationen, samordning Blomsterängen, biträdande bemanningschef, 
serviceassistent, digitalisering samt resurs till en gruppbostad. Då förvaltningen inte får 
full finansiering till äldreomsorgslyftet 2022 beräknas även del av detta statsbidrag 
finansiera underskottet för äldreomsorgslyftet. 
VERKSAMHET     
Belopp i tkr Utfall 31/8-22 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse 
Förvaltningsgemensamt -2 616 -4 213 -5 113 900 
Äldreomsorg -141 698 -214 049 -212 549 -1 500 
Verksamheten för 
funktionshindrade -54 726 -85 309 -83 909 -1 400 

Individ- och familjeomsorg -33 244 -52 574 -54 574 2 000 
Arbetsmarknad och integration -1 945 -4 359 -4 359 0 
Totalt -234 229 -360 504 -360 504 0 

Förvaltningsgemensamt 
Överskottet med 0,9 mkr avser ofördelad budget. 

Äldreomsorg 
Inom äldreomsorgen pågar just nu en omorganisation för att bli effektivare i 
framtiden. Fler enhetschefer med färre medarbetare att ansvara för, förväntas ge 
effekter som minskad frånvaro och bättre arbetsmiljö. De nya enhetscheferna 
finansieras främst genom att minska antalet administrativa assistenter. Under 2022 
beräknas dock inte dessa effektiviseringar få effekt i ekonomin. Äldreomsorgen 
beräknar i år ett underskott med 1,5 mkr. 
Kostnader för personalhygien beräknas bli 2 mkr högre än budget. Området har fått 
1 mkr i kompensation för detta från ofördelad budget under förvaltningsgemensamt, 
och underskottet för personalhygien beräknas därmed bli 1 mkr. 
Denna sommar har det varit extra svårt att få tag på sommarvikarier, vilket medfört att 
undersköterskor hyrts in från bemanningsföretag för 1 mkr. Merkostnaden för detta är 
0,5 mkr jämfört med om kommunen anställt egna sommarvikarier. 
Behov att hyra in sjuksköterskor kvarstår 2022, men ett statsbidrag på 1,9 mkr till 
sjuksköterskor bidrar till att HSL-organisationen i år räknar med en budget i balans. 

Verksamheten för funktionshindrade 
Området prognostiserar ett underskott med 1,4 mkr, då det behövs fler köp av platser 
för vuxna i gruppbostad än budgeterat. 
Det är en förbättring jämfört med tidigare prognos, som beror på att en brukare inom 
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personlig assistans blivit beviljad ersättning från Försäkringskassan för sin assistans. 
Innan detta beslut betalade kommunen för dessa kostnader. Även daglig verksamhet 
redovisar överskott då behovet att köpa korttidsplatser minskat betydligt. 

Individ- och familjeomsorg 
Individ- och familjeomsorgen beräknar ett budgetöverskott med 2 mkr, vilket framför 
allt beror på låga kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Enheten har i år kostnader för en extern LSS-placering som inte finns med i budget och 
beräknar totalt ett underskott med 2,4 mkr för placeringar och öppenvård. Ett 
statsbidrag på 1 mkr för subventioner av familjehemsplaceringar planeras att användas 
till utbildning av familjehem, umgängeslägenhet, handledning, kontaktfamiljer för 
avlastning av familjehem samt utbildning av medarbetare. 

Arbetsmarknad och integration 
Området beräknar en budget i balans. 
FÖRSÖRJNINGSSTÖD MED MERA     
Belopp i tkr Utfall 31/8-22 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse 
Externa boende LSS -7 828 -12 589 -9 289 -3 300 
Placeringar IFO -11 477 -19 008 -15 508 -3 500 
Öppenvård IFO -3 486 -5 246 -6 346 1 100 
Försörjningsstöd -3 679 -5 671 -9 271 3 600 
Totalt -26 470 -42 514 -40 414 -2 100 

Externa boende LSS 
Beräknat underskott med 3,3 mkr, då platser utöver budget behöver köpas in. 

Placeringar IFO 
Underskottet med 3,5 mkr beror på köp av en extern plats LSS, som inte är budgeterad 
samt höga kostnader för institutionsvård för både barn och vuxna. 

Öppenvård IFO 
Öppenvården beräknar ett överskott med 1,1 mkr. 

Försörjningsstöd 
Kostnaden för försörjningsstöd för perioden jan-aug är 2,5 mkr lägre än samma period 
förra året, och beräknas 2022 generera ett överskott med 3,6 mkr. 

4.2 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd 
INVESTERINGSPROJEKT     
Belopp i tkr Utfall 31/8-22 Prognos 2022 Budget 2022 Avvikelse 
Arbetstekniska hjälpmedel -168 -400 -400 0 
Inventarier och data -1 114 -5 529 -5 529 0 
Byggnadsansluten utrustning -964 -11 500 -11 500 0 
Totalt -2 246 -17 429 -17 429 0 

Nämnden har ett investeringsutrymme på 17 429 tkr, varav 15 000 tkr är riktade till 
det nya vårdboendet Blomsterängen. Förvaltningen har även fått 929 tkr överförda 
från år 2021. Hela investeringsutrymmet bedöms användas under året. 
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5 Åtgärder för budget i balans 
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6 Förväntad utveckling 
Äldreomsorg 
Under året kommer den nya organisationen för äldreomsorgen att implementeras. Det 
kan genera snabba effekter i form av bättre ekonomiresultat, främst genom bättre 
scheman. 
Förväntad utveckling kommer framför allt ske under nästkommande år. 

IFO 
Individ- och familjeomsorgen har under 2022 använt vakansavdrag för att utöka 
verksamheterna från en till två sakkunniga socialsekreterare på barn- och 
familjeenheten samt två sakkunniga socialsekreterare på vuxenenheten. Även flera 
medarbetare till enheterna har rekryterats. Förväntan är att det kommer att medföra 
ett bättre stöd till medarbetarna och minska stress. Det kommer även leda till att 
utvecklingsarbetet kan följas upp och implementeras bättre på enheterna. I och med 
denna omorganisation, som kommer träda i kraft när personal är rekryterad och på 
plats, så förväntas arbetsgrupperna få mera stöd och nära ledarskap av sakkunniga 
socialsekreterare vilket kommer att ge en förbättrad arbetsmiljö för medarbetare och 
chefer. Tyvärr har det en längre tid varit svårt att rekrytera erfarna socionomer till 
verksamheten. 
Individ- och familjeomsorgens kvalitetsledningssystem som nu är på plats och 
förväntas ge stöd och trygghet i rollen till medarbetarna, öka kvalitén på utredningar 
och insatser samt göra dem mer rättssäkra. 
Ett pågående samarbete sker med elevhälsan och bildningsförvaltningen där vi arbetar 
med samsyn och gemensamma arbetsmetoder för att ge stöd till barn och deras 
föräldrar. 
Barn- och familjeenhetens öppenvård, Familjeteamet, ska arbeta fram en mer 
strukturerad arbetsmetod att erbjuda till ungdomar i begynnande kriminalitet, 
missbruk och skolfrånvaro. 
En satsning har gjorts på familjehemsenheten för att utbilda medarbetare och 
familjehem för att möta barn som upplevt trauma. En umgängeslägenhet som är 
barnanpassad har tillkommit så att placerade barn kan erbjudas positiva umgängen 
med sitt biologiska nätverk. 
Personalen på Öppenvården Stegen har genomgått en utbildning för att möta flera 
målgruppers vårdbehov, bland annat samsjuklighet. Förväntningen är att denna 
kunskap ska implementeras i verksamheten under hösten år 2022 och förbereda oss 
för en eventuell lagändring. 
En förväntad utveckling är att utfallet för försörjningsstödet kan öka utifrån den 
rådande situationen med krig och flyktingar från Ukraina. Människor som har flytt till 
Sverige mår inte bra, många har psykisk ohälsa, och en förväntan är också att antalet 
ärenden på barn- och familjeenheten kommer att öka med anledning av detta. 
En annan förväntad negativ utveckling är att flertal personer med alkohol- och 
drogmissbruk kan vara i behov av LVM-vård om inte insatser genom frivillig väg kan 
tillgodose behovet. 

VFF 
Som tidigare beskrivits är vi i ett generationsskifte på våra gruppbostäder. Det betyder 
att de brukare som är äldre, blir allt äldre och därmed kräver mer omvårdnad. De 
brukare som är yngre och har en större delaktighet i samhället, kräver också 
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personalresurser men på ett helt annat sätt. 
Under hösten fortsätter medarbetarnas arbete att finjustera i scheman för deltagarna 
på daglig verksamhet Sörängen och Träffen. 
Planering inför Servicegruppens flytt till Blomsterängen kommer att påbörjas under 
hösten. 
På en av våra gruppbostäder är personalgruppen i princip helt ny efter sommaren. Här 
kommer ett stort arbete med samarbete, schema, rutiner m.m. att prägla höstens 
arbete. 
Arbetskonsulenten som arbetar med våra deltagare på externa platser har drygt 50 
personer i olika sysselsättningar (socialtjänstlagen och LSS). Två deltagare har under 
våren gått från daglig verksamhet till anställning. Ytterligare två har påbörjat studier, 
en på heltid och en på deltid. Till hösten kommer ytterligare en person att helt avslutas 
för att gå till anställning. 
Under förra året beslutades att under ett år anställa en arbetsledare till tre 
gruppbostäder, samt en verksamhetsstödjare inom personlig assistans. En utvärdering 
av dessa funktioner är påbörjad. Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till 
grund för fortsatta beslut huruvida dessa funktioner ska permanentas. 
En översyn av de lokaler som Träffen inryms i är påbörjad. 

AMI 
Arbetsmarknaden ser i nuläget god ut för många kommuninvånare men sämre för dem 
som står långt från arbetsmarknaden. Enheten ser en förväntad utveckling i att dessa 
människor har behov av omfattande insatser för att bli anställningsbara. Målgruppen 
är kommuninvånare med språkproblem, låg utbildning, utrikesfödda kvinnor och de 
som har olika funktionsvariationer. Utifrån att Arbetsförmedlingen reformerats så 
innebär det även att det direkta stödet till dessa människor i mycket läggs över på 
kommunen. 

6.1 Ekonomi på sikt 

Det ser ut att bli svårare för social- och arbetsmarknadsförvaltningen att hålla en 
budget i balans kommande år. Det beror delvis på den höga inflationen, men även på 
andra ökade kostnader såsom köp av fler platser i gruppbostad, vilket ställer krav på 
förvaltningen att effektivisera sina verksamheter för att hålla en budget i balans i 
framtiden. 
Vilka statsbidrag som kan sökas nästa år är osäkert, och det är inte förrän under 
innevarande år som statsbidragen utlyses och förvaltningen med säkerhet vet att de är 
möjliga att söka. 
Förvaltningen har sedan ett antal år tillbaka erhållit finansiering från 
integrationsfonden, vilken beräknas vara slut 2023. Medel från denna fond används till 
beredskapsanställda, försörjningsstöd, biståndshandläggare, socialsekreterare och 
tolkkostnader. 
Omorganisationen inom äldreomsorgen med fler chefer och central schemaplanering 
förväntas resultera i lägre personalkostnader och är ett led i förvaltningens 
effektiviseringsarbete. 

6.2 Framtida verksamhet 

Förvaltningen behöver rekrytera mer personal samt arbeta för att vidareutbilda och 
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behålla den personal vi redan har. En viktig förutsättning för att förvaltningen ska 
lyckas är att kunna rekrytera personer med rätt kompetens för uppdraget. Det har 
blivit svårare under de senaste åren och svårigheterna förväntas öka även de 
kommande åren. Det är en utmaning som måste hanteras och arbetas med för att 
säkra kompetensförsörjningen framöver. Förvaltningen har i uppdrag att arbeta mer 
personcentrerat, vilket innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa 
efter individens behov och förutsättningar i samverkan med andra parter. På detta sätt 
är tanken att omsorgen blir både mer jämlik och förhoppningsvis mer kostnadseffektiv. 
Ändrad lagstiftning är något som kommer att påverka förvaltningens arbete framöver. 
Det pågår ett stort arbete med att se över olika lagar, bland annat en äldreomsorgslag 
som kan få stor påverkan på förvaltningens framtida arbete. 
Det arbete som påbörjats gällande omorganisation av hemtjänsten och inom enheten 
för förebyggande arbete kommer att fortgå. Den demografiska utvecklingen innebär 
att antalet 85-åringar och äldre kommer att öka med 50 % fram till 2030, vilket är en 
framtida utmaning. För att kvalitetssäkra och effektivisera äldreomsorgens bemanning 
utifrån heltid som norm, ny lag för konvertering samt schemastrukturer har enheten 
projektanställt en biträdande enhetschef. Den biträdande enhetschefen ska ha 
personalansvar för äldreomsorgens vikarier samt rekrytera timvikarier efter behov. För 
att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och delaktighet har en kvalitetsgrupp 
bestående av sjuksköterskor och arbetsterapeuter skapats. Uppdraget är att ta fram 
rutiner och checklistor utifrån lagar, föreskrifter och riktlinjer. För att kunna jobba mer 
i det förebyggande arbetet har våra arbetsterapeuter organiserats så att de jobbar 
antingen mot vård- och omsorgsboende eller mot ordinärt boende och 
primärvårdspatienter. 
Det omfattande arbete som är genomfört på IFO gällande kvalitetsledningssystemet 
kommer att underlätta arbetet och skapa trygghet hos medarbetarna för att ge rätt 
insats till rätt person och i rätt tid. 
Familjeteamet erbjuder föräldrautbildningar både via Teams och på plats, detta har 
även erbjudits personer som bor längre bort och vi kan nå fler på det sättet. 
Familjeteamet har även utökats för att kunna arbeta mer intensivt i ärenden på 
hemmaplan för att till exempel förhindra placeringar av barn. 
I slutet av 2021 beslutade styrgruppen för projektet Skolnärvaro, som genomförs 
tillsammans med bildningsförvaltningen, att utöka projektets räckvidd så att även 
Långängskolan skulle ingå under 2022 utöver Folkasboskolan i Pålsboda. Projektet 
kommer fortsätta fram till årsskiftet 2023. 
Inom boendestödet har man organiserat om så att boendepedagogen inte längre ingår 
i ett av teamen. Hon har inte längre några fasta brukare utan en mer övergripande 
funktion där hon vid behov går in och arbetar operativt i de ärenden där 
boendestödjarna efterfrågar det. Boendepedagogen är också den som tillsammans 
med utsedda boendestödjare startar upp varje nytt ärende. På så sätt kommer 
boendepedagogen ha en bra översyn av samtliga ärenden. 
Inom personlig assistans har en ny verksamhetsstödjare anställts. Fokus för kommande 
period blir att verksamhetsstödjaren kommer in i sin roll och att vi fortsätter arbetet 
med teambuilding, struktur och dokumentation. Rollen som verksamhetsstödjare har 
visat sig vara positiv för assistansen. 
Integrationsenheten har en integrationspedagog som är projektanställd och som 
arbetar nära skolan och idrottsföreningar i kommunen för att barn med utländsk 
bakgrund lättare ska få en anknytning till föreningsliv och idrott, för bättre hälsa och 
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bättre integration. Verksamhetschef har även noga bevakat och samverkat gällande 
flyktingsituationen kopplat till massflyktsdirektivet och flyktingar från Ukraina. Detta 
arbete kommer att fortgå då det förväntas komma fler flyktingar till kommunen. 
Arbetsmarknaden ser i nuläget god ut för många kommuninvånare men sämre för dem 
som står långt från arbetsmarknaden. Enheten ser en förväntad utveckling att dessa 
människor har behov av omfattande insatser för att bli anställningsbara. Utifrån att 
Arbetsförmedlingen reformerats så innebär det även att det direkta stödet till dessa 
människor i mycket läggs över på kommunen. 
Arbetsmarknadsenheten kommer med start 2023 att ta emot kommuninvånare som 
tidigare fick stöd av Finsam och coachingteamet. Målgruppen har till en början ofta en 
låg kapacitet vilket innebär att de förväntas vara längre tid på AMI innan de kan gå ut i 
praktik inom andra kommunala verksamheter. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Inga inkomna frågor.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93- Information från förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Muntlig information om förvaltningens verksamheter:
 1. Nationell IVO-granskning, i Hallsberg under v 42.
 2. Nuläge Covid-19.
Verksamhetschef Helena Rolandsdotter Blomberg föredrar ärendet.
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om förvaltningens verksamheter.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om förvaltningens 
verksamheter.

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

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94- Meddelanden för kännedom 

Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden för kännedom.

Beredningsutskottets behandling av ärendet

Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om inkomna meddelanden. 
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår godkänna informationen om inkomna 
meddelanden. 
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om inkomna 
meddelanden. 
Anmälningar

 Livsmedelskontroll Knutens servicecenter
 2022-09-15 - Protokoll Kommunala handikapprådet
 2022-09-15 - Protokoll Kommunala pensionärsrådet
 Beslut efter tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter i Hallsbergs 

kommun
 2022-09-14 - Minnesanteckningar vht-besök integrationsenheten
 Beslut

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Förordnande verksamhetschef IFO. 22/SAN/177
 Förordnande verksamhetschef Äldreomsorg. 22/SAN/106
 Förordnande verksamhetschef Äldreomsorg. 22/SAN/106
 Förordnande verksamhetschef IFO. 22/SAN/106
 Förordnande verksamhetschef IFO.22/SAN/106
 Förordnande medicinskt ansvarig sjuksköterska. 22/SAN/106
 Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 89-132
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott 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.
Delegeringsbeslut 

 /SAN/2212394 22/SAN/106-13  Delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212396 22/SAN/106-15  Delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212395 22/SAN/106-14  Delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212397 22/SAN/106-16  Delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212398 22/SAN/106-17  Delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212399 22/SAN/106-18  Delegationsbeslut polisanmälan
 /SAN/2212471 22/SAN/106-20  Anmälan av delegationsbeslut gällande hemlighållande 

av vistelseort
 /SAN/2212472 22/SAN/106-19  Anmälan av delegationsbeslut gällande hemlighållande 

av vistelseort
 /SAN/2212480 22/SAN/174-2  Anmälan av delegationsbeslut gällande hot mot 

tjänsteman
 /SAN/2212538 22/SAN/106-21  Anmälan av delegationsbeslut - avslag på begäran

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 96 - Borttagen på grund av sekretess 
(22/SAN/198)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-09-28

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 97 - Borttagen på grund av sekretess 
(22/SAN/199)

Paragrafen är justerad
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