SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden
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Monika Spennare (S) §§147-166
Örjan Åberg (S) §§147-166
Ulrika Lycketeg (C) §§147-166

Övriga
Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Mohammed Ahmad Barkhad (Ekonom) §§147-166
Anette Söderström (Områdeschef hemtjänst) §§147-166
Clary Starck (Områdeschef särskilt boende/hälso- och sjukvården) §§147-166
Helena Blomberg (Områdeschef funktionshinder) §§147-166
Maria Johansson Engdahl (Områdeschef IFO) §§147-166
Sandra Leontiou (Enhetschef) §§147-149
Frida Örnéus (Handläggare) §152
Lena Östlund (Ekonomiassistent) §152
Sunilla Reinholdsson (Drogterapeut) §§147-148
Camilla Widbark (Behandlingsassistent) §§147-148
Josefin Bäck (Nämndsekreterare)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Protokollet innehåller paragraferna §§147-167
Ordförande

_________________________________________________________________
Veronica Wallgren

Justerare

_________________________________________________________________
Inger Hellqvist

Sekreterare

_________________________________________________________________
Josefin Bäck

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-11-27

Datum för överklagan

2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-12-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Information från Stegen
Riksnorm 2020 – ekonomiskt bistånd
Ekonomisk uppföljning 2019
Avgifter för måltider m.m. 2020
Avgift dödsboförvaltning
Brottsofferjouren Örebro län – verksamhetsbidrag för 2019
Klientenkät individ- och familjeomsorgen
Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI
Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
Sjukfrånvaro SAF 2019
Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och omsorgsboende
Remiss Handlingsplan social välfärd
Investeringar 2019
Riktlinjer för kost gällande vård och omsorg inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Upphörande av gräs- och snöröjningsservice
Information från förvaltningschef/områdeschef
Frågor till ordförande
Information om meddelanden
Redovisning av delegeringsbeslut
Faderskapsutredning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 147- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat
2. Upprop förrättas av ordförande. Närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Föredragningslistan fastställs som framgår av detta protokoll. Ärende Presentation av
utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade Insatser, TSI utgår på grund av sjukdom.
Tilläggsärende från ordförande: Upphörande av tjänsten gräs- och snöröjningsservice.
4. Inger Hellqvist utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger
rum den 3 december kl 15:00.
5. Anmälan av jäv, Peter Hörlin och Robert Topalian § 167.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 147
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 148- Information från Stegen
Ärendebeskrivning
Muntlig information från Stegen, kommunens öppenvårdsbehandling med 12stegsinriktning.
Stegen startade sin verksamhet i april 2004 och erbjuder vård och behandling för alkoholoch narkotikamissbruk samt spelmissbruk. Man erbjuder även anhörigstöd med enskilda
samtal, samtal i grupp samt familjebehandling. Behandlingen pågår under ca två år och
innehåller motivationsprogram, primärbehandling, eftervård och uppföljning. Under
primärbehandlingen och eftervården är deltagande tre ggr/v i AA/NA obligatoriskt. Stegen
uppvisar ett mycket gott resultat där 45 % av deltagarna är drogfria efter behandlingstiden
jämfört med 10 % av de som genomgått behandling på behandlingshem. Stegen är även mer
kostnadseffektivt än vård på behandlingshem.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen från Stegen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från Stegen
§ 148
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 149 - Riksnorm 2020 – ekonomiskt bistånd
(19/SAN/364)

Ärendebeskrivning
Beloppen för ekonomiskt bistånd bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och
gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Regeringen har fattat beslut
om att i riksnormen 2020 har normens samtliga poster räknats upp med 1,9 procent jämfört
med riksnormen för 2019.
Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen:
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1
socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och
konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.
Riksnormen för ett hushåll under 2020 utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt
följande tabeller.
Övriga kostnader:
I det ekonomiska biståndet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor,
hemförsäkring och medlemskap i fackföreningar och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå
för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är
skälig.
Hallsbergs kommun anpassar sina riktlinjer för det ekonomiska biståndet med gällande
riksnorm. Den norm som gäller för beräkning av ekonomiskt bistånd beräknas utifrån
gällande norm.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social-och arbetsmarknadsnämnden
besluta att anta riksnormen 2020.

Beslut
Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riksnormen för försörjningsstöd 2020.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

Tjänsteskrivelse Riksnorm 2020
Riksnormen för försörjningsstöd 2020

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Riksnorm 2020 – ekonomiskt bistånd
§ 149
19/SAN/364
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-10-31

Sida 1 av 1

Dnr:

Riksnorm 2020 – ekonomiskt bistånd
Ärendebeskrivning

Förändring av riksnorm ekonomiskt bistånd 2020.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social-och arbetsmarknadsnämnden besluta att
anta riksnormen 2020.

Ärendet

Beloppen för ekonomiskt bistånd bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som
miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka. Regeringen har fattat beslut om att i riksnormen
2020 har normens samtliga poster räknats upp med 1,9 procent jämfört med riksnormen för 2019.
Utdrag ur 2 kap. socialtjänstförordningen:
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen
(2001:453) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas
upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.
Riksnormen för ett hushåll under 2020 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga
medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.
Övriga kostnader:
I det ekonomiska biståndet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor,
hemförsäkring och medlemskap i fackföreningar och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa
poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska kostnaden om den är skälig.
Hallsbergs kommun anpassar sina riktlinjer för det ekonomiska biståndet med gällande riksnorm.
Den norm som gäller för beräkning av ekonomiskt bistånd beräknas utifrån gällande norm.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Maria Johansson Engdahl

Sandra Leontiou

Områdeschef IFO

Enhetschef

Bilagor
Riksnorm för försörjningsstöd 2020, Socialstyrelsen.

Version 1.3
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Information
2019-10-21

Dnr 4.3–32087/2019

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
Anette Agenmark

Riksnormen för försörjningsstöd 2020
Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen
nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt
kalenderår1 och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.2
I riksnormen 2020 har normens samtliga poster räknats upp med
1,9 procent jämfört med riksnormen för 2019.
Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för
samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enlig
följande tabeller.
Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
Ålder

0 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år 15-18 år

19-20 år

Summa
personliga
kostnader

2 170

2 430

2 160

2 430

3 050

3 510

3 950

3 980

Utan lunch
5 dagar
per vecka

2 040

2 230

1 980

2 160

–

–

–

–

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående

Sammanboende

3 150

5 680

Summa personliga kostnader

Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer
Summa gemensamma kostnader

1

2

3

4

5

6

7

1 010

1 120

1 410

1 600

1 850

2 090

2 260

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7
personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det
motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

1

2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

2

4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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1(2)

SOCIALSTYRELSEN

2019-10-21

Dnr 4.3–32087/2019

En person som bor i ett hushåll utan att vara
sammanboende
En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra
vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget
ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop
personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader
för ensamstående.
För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så
här: 1 850 kr/5 personer + 3 150 kr = 3 520 kr

Riksnormen tar hänsyn till





hur många personer som finns i hushållet
ålder på barn och skolungdomar
om barn och skolungdomar äter lunch hemma
om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för









livsmedel
kläder och skor
fritid och lek
hygien
barn- och ungdomsförsäkring
förbrukningsvaror
dagstidning
telefon.

Socialtjänstförordningen (2001:937) fastställer inga enskilda belopp för
dessa kostnadsposter, utan endast totalbeloppen för olika hushållstyper
och åldersgrupper.
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2(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 150 - Ekonomisk uppföljning 2019
(19/SAN/181)

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning oktober 2019

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om ekonomisk
uppföljning.
Social- och arbetsmarknadsnämndens behandling av ärendet:

Nämnden uppmärksammar det goda resultatet med beröm till förvaltningen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning oktober 2019
Månadsrapport okt 2019
Övertid SAF 2017 - 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ekonomisk uppföljning 2019
§ 150
19/SAN/181
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/181

Ekonomisk uppföljning 2019
Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning oktober 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. oktober och analys av
årets resterande månader. Heltid som norm är fortfarande en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom
det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för
att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på
2,2 mnkr jämfört med den senaste prognosen på 800 tkr. Förbättringen av resultatet beror på
ändrade regler för statlig momsersättning för boende. På grund av de ändrade reglerna och att
Hallsbergs Bostads AB numera äger en stor del av förvaltningens lokaler beräknas förvaltningen att få
1,4 mnkr mer i momsersättning än budgeterat.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Beslutsunderlag
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport oktober 2019
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Vård- och omsorgsboende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-2 993
-293
-111 400
-113 100
-90 915
-90 915
-43 219
-44 819
-31 426
-30 026
-1 100
-1 300
-50 626
-50 226
-6 687
-5 487
-338 366
-336 166

Avvikelse Avvikelse %
2 700
90,2%
-1 700
-1,5%
0
0,0%
-1 600
-3,7%
1 400
4,5%
-200
-18,2%
400
0,8%
1 200
17,9%
2 200
0,7%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. oktober och analys av årets resterande månader. Heltid som norm är
fortfarande en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs
för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 2,2 mnkr jämfört med den senaste prognosen på
800 tkr. Förbättringen av resultatet beror på ändrade regler för statlig momsersättning för boende. På grund av ändrade reglerna och att Hallsbergs
Bostads AB numera äger en stor del av förvaltningens lokaler beräknas förvaltningen att få 1,4 mnkr mer i momsersättning än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget och överskott på statlig momsersättning.
Vård- och omsorgsboende: Cirka 900 tkr av underskottet avser löner inkl. köp av bemanningssjuksköterskor och cirka 100 tkr gäller övriga kostnader.
Hyresintäkterna beräknas ha underskott på cirka -700 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård .
Hemtjänst: Trots heltid som norm beräknas hemtjänsten ha budget i balans och det beror bland annat på minskade kostnader för övertid och
timvikarier.
Verksamheten för funktionshindrade: Personalkostnaderna beräknas ha ett underskott på cirka -1,7 mnkr vilket beror på överanställningar för äldre
brukare och en ny brukare som behöver extra resurser. Intäkter och övriga kostnader beräknas uppvisa överskott på cirka 100 tkr.
LSS (f.d. KSF): Överskottet beror bland annat på lägre kostnader på externa boenden och lägre behov av korttidsplatser för barn.
LSS (f.d. BIF): Underskottet beror på ökat behov av tillsyn, heltid som norm och lägre intäkter från andra kommuner.

Individ- och familjeomsorg: Verksamheten prognostiserar överskott på öppenvård och underskott på placeringar och försörjningsstöd.
Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror bland annat på övriga kostnader och ferielöner.
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Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Ekonomiskt bistånd
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-9 499
-8 209
-17 989
-19 359
-7 474
-4 694
-5 000
-6 800
-39 962
-39 062

Avvikelse Avvikelse %
1 290
13,6%
-1 370
-7,6%
2 780
37,2%
-1 800
-36,0%
900
2,3%

Externa boende LSS: Överskottet på cirka 1,3 mnkr beror på lägre dygnskostnad för en ny brukare.
Placeringar IFO: Institutionsvård för vuxna prognostiserar underskott medan barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett
litet överskott. Familjehemsplaceringar beräknas uppvisa ett underskott på cirka -1,5 mnkr.
Öppenvård IFO: Överskottet på cirka 2,8 mnkr beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.
Försörjningsstöd: Underskottet beror bland annat på att arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott

Belopp
4 100
-4 300
-200

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 4,3 mnkr (8 mnkr 2018). Verksamheten prognostiserar överskott på löner med
cirka 4,1 mnkr (5 mnkr 2018). Nettounderskottet beräknas uppgå till -200 tkr (-3 mnkr 2018).
Investeringar (tkr)
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Medicinskåp
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-1 541
-1 541
-325
-325
-334
-334
-2 200
-2 200

Avvikelse Avvikelse %
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
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Personalkostnadskurvor
Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Särskilda boende
exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst och Verksamheten för
funktionshindrade (VFF).
SÄBO och hemtjänsten har mer eller mindre överskott i oktober medan
VFF redovisar underskott.
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Kostnaden för försörjningsstöd har ökat jämfört med samma period 2018.
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott.

Kostnaden för institutionsvård för vuxna kommer att redovisa underskott medan
barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett litet överskott.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson
Förvaltningschef
Hälso- och sjukvårdsinsatser ingår inte i den beviljade tiden. Beviljad tid har ökat
under 2019 jämfört med 2018.
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Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
SAF övertid 2017 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

1
564
367
69
92
49
0

1
384
263
79
93
7
0

3
500
253
72
135
24
2

5
470
256
99
105
14
0

1 141

828

989

949

Maj
Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov
21
19
15
17
0
5
412
480 487
390 399
586
384
296 180
184 222
234
53
79
72
36
79
108
79
60
65
29
41
59
4
33
29
-12
4
2
1
1
1
2
4
5
954

967

849

646

749

999

Dec

0

Totalt
87
4 672
2 639
746
758
154
15
0

9 071

SAF övertid 2018 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2018

Jan
5
457
251
70
30
5
0
818

Feb Mar
Apr
Maj
Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
16
3
11
12
5
2
7
5
18
85
411
358
360
310
276 287
362 310
273
3 404
306
271
382
241
162 142
212 280
170
2 418
67
71
70
70
74
67
54
54
89
685
40
54
64
80
57
57
38
69
22
511
15
0
5
6
11
2
0
-2
9
50
0
0
0
0
0
3
0
0
18
22
854
757
892
720
585 560
673 716
599
0
0 7 176

SAF övertid 2019 (tkr)
Område
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt 2019

Övertid (tkr)
Övertid 2017
Övertid 2018
Övertid 2019
Differens 2019 och 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

0
274
125
64
36
5
0

3
308
120
74
59
13
0

1
238
196
49
51
1
0

0
224
57
75
69
7
0

0
209
78
42
58
3
0

505

576

535

431

390

Jun Jul
Aug Sep Okt
Nov
22
0
0
0
0
232 141
293 149
197
62
74
132
78
59
34
28
44
36
38
76
41
37
68
27
5
18
0
-8
-1
0
0
3
0
0
432

304

510

323

319

Dec

0

Totalt
26
2 265
981
484
522
44
3
0

4 325

Jan
Feb Mar
Apr
Maj
Juni Juli Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
1 141
828
989
949
954
967 849
646 749
999
9 071
818
854
757
892
720
585 560
673 716
599
7 176
505
576
535
431
390
432 304
510 323
319
4 325
-313 -278
-222
-461 -330 -154 -257 -163 -392 -280
0
0 -2 850

2019-11-05 13:10

Diff 2019/2018 Diff i %

Diff 2019/2017

Diff i %

-59
-1 139
-1 437
-201
10
-6
-19

-69%
-33%
-59%
-29%
2%
-13%
0%

-61
-2 407
-1 658
-262
-236
-110
0

-70%
-52%
-63%
-35%
-31%
-71%
0%

-2 850

-40%

-4 734

-52%

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 2,9 mnkr eller 40 % i
jan-okt 2019 jämfört med samma period 2018.
Övertiden har också minskat med cirka 4,7 mnkr eller
52 % i jan-okt 2019 jämfört med samma period 2017.

1
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen - övertid 2017-2019 (tkr)
1 300
1 141
1 100
989

900
818

828

999

967

954

949
892

854

849
757

749
716

720
700

646
585

576
535

505

673
599

560
510

500

432

431
390

323

304

319

300

100

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-100

Övertid 2017

Övertid 2018

Övertid 2019

2019-11-05 13:10

2

Page 23 of 130

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 151 - Avgifter för måltider m.m. 2020
(19/SAN/367)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera
avgifterna för måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i
kommunens självkostnad.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga om nya avgifter för måltider mm.
- att besluta att förändringen ska gälla från 1 januari 2020.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- enligt bilaga om nya avgifter för måltider mm.
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2020.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Avgifter för måltider m.m 2020
Avgifter för måltider mm 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Avgifter för måltider m.m. 2020
§ 151
19/SAN/367
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Avgifter för måltider m.m. 2020
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för
måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i kommunens
självkostnad.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
- att besluta enligt bilaga om nya avgifter för måltider mm.
- att förändringen ska gälla från 1 januari 2020.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Beslutsunderlag
Avgifter för måltider m.m. 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum:2019-11-04

Sida 1 av 2

Dnr:

Avgifter för måltider mm 2020
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för
måltider och så kallade á-priser i hemtjänsten med hänsyn till förändringar i kommunens
självkostnad.

Förslag till beslut



Att besluta enligt bilaga om nya avgifter för måltider mm.
Att förändringen ska gälla från 1 januari 2020.

Ärendet
En träff med övriga kommuners ekonomer och tillika företrädare för respektive kommun som ingår i
taxe- och avgiftsnämnden gällande förslag till taxor- och avgifter har skett under oktober månad och
där kom gruppen fram till följande förslag:


Den avgift som avser måltid på vård- och omsorgsboende uppräknas med 3,35 %.
Indexhöjningen baseras på löneökningen och KPI-J (livsmedel).



Måltider i korttidsvård ökas i motsvarande grad enligt ovan.



Avgiften för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvårds timtaxa uppräknas med 3,2 %.



Måltider i korttidsvistelse och korttidstillsyn inom LSS indexregleras enligt prisbasbeloppet
och uppräknas med 1,72 %.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Bilagor
Avgifter 2020
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Tjänsteskrivelse
Datum:2019-11-04

Sida 2 av 2

Dnr:

Avgifter 2020
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2002-06-17, § 41, får socialnämnden årligen justera avgifterna för
måltider och så kallade á-priser i hemtjänst med hänsyn till förändringar i kommunens självkostnad.
Följande avgifter föreslås gälla år 2020:



Måltider vård- och omsorgsboende
Mattjänst i ordinärt boende

4 069 kr/månad (3 937 kr år 2019)
Kommunens självkostnadspris per portion plus 5 %
administrationskostnad.
65 kr/matlåda (63 kr/matlåda år 2019)



Måltider korttidsvård

136 kr/dag (131 kr år 2019)



Måltider riktad dagverksamhet

82 kr/dag (79 kr år 2019)






Hemtjänst
Kommunal hälso- och sjukvård
Digitalt trygghetslarm
Korttidsvård

399 kr/timme (387 kr år 2019)
399 kr/timme (387 kr år 2019)
333 kr/månad (333 kr år 2019)
72 kr/dygn (70 kr år 2019)

Måltider korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS
Måltidspriserna för LSS fastställs enligt konsumentverkets rekommendationer där
livsmedelskostnader byggs på en matsedel för fyra veckor (ej special kost) som uppfyller
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Hallsbergs kommun anpassar priserna efter Konsumentverkets förändringar. Eftersom beloppen
utgör en viss procentenhet av prisbasbeloppet, indexregleras priserna utifrån prisbasbeloppet.
Ålder 0-5 år

Ålder 6-9 år

Frukost 10 kr (9 kr år 2019)
Lunch 11 kr (10 kr år 2019)
Middag 11 kr (10 kr år 2019)
Mellanmål 7 kr (7 kr år 2019)
Heldag 37 kr (36 kr år 2019)
Halvdag 18 kr (18 kr år 2019)

Frukost 12 kr (11 kr år 2019)
Lunch 18 kr (18 kr år 2019)
Middag 18 kr (18 kr år 2019)
Mellanmål 7 kr (7 kr år 2019)
Heldag 53 kr (52 kr år 2019)
Halvdag 26 kr (26 kr år 2019)

Ålder10-17 år

Ålder 18 –

Frukost 13 kr (12 kr år 2019)
Lunch 21 kr (21 kr år 2019)
Middag 21 kr (21 kr år 2019)
Mellanmål 8 kr (8 kr år 2019)
Heldag 63 kr (62 kr år 2019)
Halvdag 32 kr (31 kr år 2019)

Frukost 15 kr (15 kr år 2019)
Lunch 30 kr (29 kr år 2019)
Middag 30 kr (29 kr år 2019)
Mellanmål 11 kr (10 kr år 2019)
Heldag 84 kr (83 kr år 2019)
Halvdag 42 kr (42 kr år 2019)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 152 - Avgift dödsboförvaltning
(19/SAN/356)

Ärendebeskrivning
Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen så har socialnämnden rätt att
ta ut ersättning av boet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen. Socialnämnden har hittills inte tagit ut någon avgift för dödsboförvaltning,
trots att många åtaganden både varit tids- och resurskrävande. Flertalet av kommunerna i
Sverige tar ut en avgift för detta arbete. Det vanligaste i landets kommuner är att
socialnämnden tar ut en timtaxa motsvarande 0,8% av gällande prisbasbelopp.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att ta ut avgift vid dödsboförvaltning.
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa timpriset baserat motsvarande 0,8% av gällande
prisbasbelopp.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att ta ut avgift vid dödsboförvaltning.
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa timpriset baserat motsvarande 0,8% av gällande
prisbasbelopp.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - avgift dödsboförvaltning
Dödsboförvaltning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Avgift dödsboförvaltning
§ 152
19/SAN/356
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Tjänsteskrivelse

Datum: 2019-10-29

Sida 1 av 1

Dnr:

Avgift dödsboförvaltning
Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden och kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk
dödsboförvaltning och gravsättning.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
besluta om att ta ut avgift vid dödsboförvaltning.
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa timpriset baserat motsvarande 0,8% av gällande prisbasbelopp.

Ärendet

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har för det rätt till
ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för en provisorisk dödsboförvaltning
och får för det begära ersättning från dödsboet.
Vid alla dödsfall ska en boutredning genomföras. Boutredning syftar till att avveckla den avlidnes
hem och egendom genom att fördela överskottet mellan dödsbodelägarna. Om särskilda
förutsättningar föreligger åligger det socialtjänsten att istället göra en dödsboanmälan. Generellt
görs en dödsboanmälan i de fall när dödsboets tillgångar inte täcker mer än begravningskostnader,
eller inte ens det. I de ärenden där dödsboet inte innehar stora tillgångar, inte har dödsbodelägare
eller när dödsbodelägarna inte vill ha med dödsboet att göra så blir det oftast socialnämnden som
förvaltar boet, detta med fullmakt från Kammarkollegiet eller från anhöriga som är dödsbodelägaren,
vilket ofta kan vara tidskrävande.
Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen så har socialnämnden rätt att ta ut
ersättning av boet för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.
Socialnämnden har hittills inte tagit ut någon avgift för dödsboförvaltning, trots att många åtaganden
både varit tids- och resurskrävande. Flertalet av kommunerna i Sverige tar ut en avgift för detta
arbete. Det vanligaste i landets kommuner är att socialnämnden tar ut en timtaxa motsvarande 0,8%
av gällande prisbasbelopp.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor
Cirkulär, Sveriges kommuner och landsting (SKL), cirkulärnummer 19:30. ”Socialnämndens om
kommunens rätt till ersättning för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning”.
Publicerad 2019-08-28.

Version 1.3
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Inga

Sammanfattning
Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts, men har för det
rätt till ersättning från dödsboet. Socialnämnden ska i vissa fall ansvara för en
provisorisk dödsboförvaltning och får för det begära ersättning från dödsboet.
Detta cirkulär behandlar kommunens rätt att begära dessa ersättningar och vilka
kostnader kommunen kan ta betalt för. Cirkuläret berör också skillnaden mellan
kommunens ansvar för gravsättning och vad som ingår när gravsättning delvis
bekostas inom ramen för den så kallade begravningsavgiften av den som är huvudman
för begravningsplatsen. Vi vill med detta tydliggöra skillnaden mellan kommunens
yttersta ansvar för gravsättning och de åtgärder som ersättningen ur
begravningsavgiften täcker. Avslutningsvis berörs möjligheten för dödsbo att ansöka
om ekonomiskt bistånd om dödsboet inte har tillräckliga tillgångar för att bekosta en
värdig begravning.
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CIRKULÄR 19:30
Avdelningen för juridik

Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning
för kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och
gravsättning
Enligt begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna gravsätts.
Socialnämnden ska enligt ärvdabalken i vissa fall förvalta dödsbon provisoriskt. För
de kostnader som dessa uppgifter medför har kommunen/socialnämnden rätt till
ersättning från dödsboet.
Detta cirkulär redovisar reglerna om dessa ersättningar och innehåller underlag för hur
de kan tillämpas. Cirkuläret behandlar också skillnaden mellan kommunens
kostnadsansvar för gravsättning och den schablonersättning som utgår till en
huvudman för en begravningsplats ur den så kallade begravningsavgiften.
Anledningen till detta är att den ersättning som huvudmannen får ur
begravningsavgiften täcker ett större åliggande än vad som ingår i kommunens
yttersta ansvar för att en person gravsätts. Avslutningsvis berörs möjligheten för
dödsbon att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
Ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning
I 18 kap. 2 § ärvdabalken anges under vilka omständigheter socialnämnden i en
kommun ansvarar provisoriskt för förvaltningen av ett dödsbo. Bestämmelsen har
följande lydelse:
”Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den
som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen, om den ej står under vård av
förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den
avlidne eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand om
egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs
god man för någon delägare, göra anmälan hos överförmyndaren enligt 11 kap.
föräldrabalken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make som
inte är delägare.
Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall medlem av
hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är närmast till det ta
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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CIRKULÄR 19:30
2019-07-04

hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla dödsfallet till
socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall
socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt första stycket åligger delägare.
För kostnaderna med anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.”
När det gäller provisorisk dödsboförvaltning har lagstiftaren lagt ansvaret på
socialnämnden, dvs. den eller de nämnder som fullmäktige utsett att fullgöra
kommunenens uppgifter inom socialtjänsten (2 kap. 4 § socialtjänstlagen).
Kommunfullmäktige ska således inte fatta något särskilt beslut om vilken nämnd som
ska ha ansvaret för provisorisk dödsboförvaltning.
Även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det däremot på fullmäktige att
ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera verksamheten
genom att ta till vara den rätten.
Ansvaret för gravsättning
Bestämmelsen om kommunens yttersta ansvar för att avlidna gravsätts finns i 5 kap. 2
begravningslagen. Lagrummet har följande lydelse.
”Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, skall den
ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne
inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.
För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.”
Kommunens ansvar för själva gravsättningen uppkommer då det inte finns någon som
tar ansvar för att den avlidne gravsätts. Detta gäller oavsett om den avlidne omfattas
av den begravningsavgift som tas ut i samband med den årliga taxeringen eller inte.
Vad detta innebär redovisas senare i detta cirkulär.
Ansvaret för gravsättningen ligger enligt begravningslagen på ”kommunen”. Det
innebär att kommunfullmäktige bör utse en nämnd som ska fullgöra kommunens
uppdrag på detta område. Beslut kopplade till enskilda gravsättningar kan annars
komma att ligga på fullmäktige.
Ärendets gång i sådana här fall är att kommunen ser till att gravsättning sker och
ersätter den som är huvudman för begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för
gravsättningen. Kommunen får sedan begära ersättning för sina kostnader av
dödsboet, om fullmäktige beslutat att kommunen ska ta till vara rätten till ersättning.

Grunderna för att beräkna ersättningsgilla kostnader
Vid bestämmandet av den ersättning kommunen avser att ta ut, bör
självkostnadsprincipen i 2 kap. 6 § kommunallagen beaktas. Bestämmelsen har
följande lydelse.

Page 34 of 130

2 (6)

CIRKULÄR 19:30
2019-07-04

”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.
Det totala avgiftsuttaget för en verksamhet får enligt denna bestämmelse inte vara
högre än kommunens kostnader för verksamheten. Det ligger även i formuleringen i
de ovan nämnda lagarna att det handlar om ersättning ”för kostnaderna”.
Frågan är då vilka kostnader kommunen rätt att få ersättning för, dvs. vilka kostnader
som är ersättningsgilla, enligt de aktuella bestämmelserna.
Underlag för att beräkna självkostnaden
Kommunens kostnader utgörs erfarenhetsmässigt till stor del av kostnader för den
egna personalens handläggning. Handläggningskostnaden räknas som regel ut genom
att nedlagd handläggartid, dvs. den tid som en handläggare lägger på arbetet med den
provisoriska dödsboförvaltningen respektive gravsättningen, multipliceras med
handläggningskostnaden per timme (timkostnaden). Därutöver kan också finnas
kostnader för direkta ”utlägg”.
I princip kan alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger
upphov till ingå i en självkostnadsberäkning. Utöver externa kostnader görs
beräkningarna utifrån relevanta interna, direkta och indirekta, kostnader, såsom
•
•
•
•
•
•
•

personal- och personalomkostnader, inkluderande pensionskostnader
lokalkostnader
material
tjänster
försäkringar
administrationskostnader
andel av centrala service- och administrationskostnader

SKL har tagit fram underlag för beräkning av timkostnaden för miljö- och plan- och
byggområdena, som bör kunna användas även inom andra områden. Underlaget finns
på SKL:s webbsida, se
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/lovbyggandetillsyn/taxap
lanochbygglov/handlaggningskostnadpertimme.3645.html
När det gäller rätten till ersättning för dödsboförvaltning och gravsättning finns det
inte något sagt i förarbetena om ersättningen ska basera sig på en snittkostnad eller
kostnaderna i det enskilda fallet. Om kostnaderna normalt sett varierar kan det bästa
vara att lägga de faktiska kostnaderna i det enskilda fallet till grund för begäran om
ersättning. Det innebär att kommunen begär ersättning utifrån den faktiska
tidsåtgången för den provisoriska dödsboförvaltningen. Timkostnaden kan då
beräknas utifrån vad som anges ovan i uppräkningen. Har kommunen andra direkta
kostnader för förvaltningen, läggs de till. På motsvarande sätt beräknar kommunen
ersättningen för gravsättning: de faktiska kostnaderna för att gravsätta och den
faktiska tidsåtgången för att administrera gravsättningen.
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Ett principbeslut om ersättning skulle i linje med detta kunna formuleras:
Kommunen tar ut ersättning av dödsbo för sina kostnader för provisorisk
dödsboförvaltning respektive för gravsättning. För faktiskt nedlagd handläggningstid,
tas ut en ersättning med …. kr/timme (timavgift). Avgift tas ut för varje halv timme
nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en
halvtimme tas ingen timavgift ut. Därutöver tas ersättning ut för direkta utlägg som
kommunen haft för att utföra sitt uppdrag.

Kostnader kommunen inte får bära
Kommunen får inte stå för kostnader kopplade till dödsfallet som ligger utanför
kommunens uppdrag avseende provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning. Detta
gäller vare sig det finns tillgångar i dödsboet för att betala den ersättning som
kommunen får begära för gravsättningen eller inte.
Om ett dödsbo har ytterligare kostnader kopplade till begravningen och saknar medel
för att betala dessa kostnader, kan dödsboet däremot ansöka om ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Det finns inte någon annan rättslig grund än
socialtjänstlagens regler om ekonomiskt bistånd för att en kommun ska kunna bekosta
sedvanliga begravningskostnader. I det avslutande avsnittet i cirkuläret lämnas en kort
redogörelse för vilka begravningskostnader som ett dödsbo kan få ekonomiskt bistånd.
När det gäller gravsättning kan kommunen inte betala annat än de faktiska
kostnaderna för själva gravsättningen, eftersom det är bara gravsättningen som är ett
kommunalt ansvar. De kostnader för gravsättningen som kommunen kan ersätta
inskränker sig därför till de kostnader som huvudmannen för begravningsplatsen har
för att gräva ut plats i marken, nedsänka stoft och sedan lägga tillbaka jorden.
Exakt hur gravsättning går till varierar från kommun till kommun. Den billigaste
varianten är enligt uppgift direktkremering och plats i minneslund. När det gäller
personer som inte omfattas av begravningsavgiften och där dödsboet inte kan bära
kostnaderna för gravsättning, dvs. när gravsättningen helt och hållet blir ett ansvar för
kommunen, kan det finnas anledning att kommunen träffar lämpliga aktörer på orten
och ser över vilka möjligheter som finns för att ordna en respektfull och samtidigt
kostnadseffektiv gravsättning.
Det bör uppmärksammas att den ersättning som begravningsplatsen har rätt till när
gravsättningen bekostas genom begravningsavgiften omfattar mer än att stoftet
kommer i jord. Kommunen kan dock inte lägga andra kostnader till grund för
beräkningen av den ersättning som kommunen får begära från dödsboet, än de direkta
kostnaderna för själva gravsättningen.
Kostnaden för bårhus, transport till och från bårhus etc. åligger regionerna enligt 2
kap. 1 § 3 i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - ”omhändertagande av avlidna”.
Kommunerna har i vissa situationer motsvarande ansvar för de som avlider i särskilda
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boendeformer (12 kap. 1 § HSL). I vissa fall kan ansvaret delas beroende på hur
kommuner och regioner har avtalat kring hemsjukvårdsansvaret. Regionens ansvar
gällande transport och förvaring upphör när stoftet lämnats ut för kistläggning eller
motsvarande. Detsamma gäller om kommunen har liknande ansvar för
omhändertagande av den avlidne.
Begravningsplatsens rätt till ersättning ur begravningsavgiften
För den som vid dödsfallet var folkbokförd i Sverige bekostas gravsättningen genom
den begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten. Det som ingår i
begravningsavgiften är:
•
•
•

•
•
•

gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av
öppnad grav
transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att
gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför
huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om
tillhandahållande av särskilda gravplatser
kremering
lokal för förvaring och visning av stoftet
lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. 1

Den som ansvarar för en begravningsplats får ett schabloniserat ersättningsbelopp ur
begravningsavgiften. Det schabloniserade ersättningsbeloppet, som fastställs av
Kammarkollegiet, betalas ut till dem som är huvudmän för allmänna
begravningsplatser. 2 Huvudmän är territoriella församlingar inom Svenska kyrkan
samt Stockholms och Tranås kommuner.
Om den avlidne var folkbokförd i Sverige vid dödsfallet, kommer
begravningsavgiften att finansiera de åtgärder vid gravsättningen som
begravningsplatsen står för, även i de fall kommunen ordnar med gravsättningen.
Kommunen har i ett sådant fall rätt till ersättning av dödsboet för kostnaderna för den
egna administrationen av gravsättningen samt eventuella direkta utlägg som
gravsättningen för med sig.
Ersättning ur begravningsavgiften utgår inte, om den avlidne personen inte var
folkbokförd i Sverige vid dödsfallet. Om dödsboet då inte ordnar med begravningen,
ankommer det i sådana fall på kommunen att se till att gravsättning sker och att betala
innehavaren för gravplatsen för detta. Kommunen har i sin tur rätt till ersättning av
dödsboet både för kostnaderna för den egna administrationen och direkta utlägg som
gravsättningen för med sig.

1
2

9 kap. 6-7 §§ begravningslagen
9 kap. 11-13 §§ begravningslagen, 45 a - 46 §§ begravningsförordningen
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Kommunen kan dock inte ersätta innehavaren av begravningsplatsen med
motsvarande belopp som begravningsavgiften avser att bekosta. Det beror på att
kommunens ansvar enligt 5 kap 2 § begravningslagen är begränsat till gravsättningen,
medan begravningsavgiften även bekostar andra åtgärder.

Rätten till ekonomiskt bistånd för kostnader kopplade till en
begravning
Om det inte finns medel i dödsboet för att bekosta det som ingår i en begravning kan
dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, då sådant
kan utgå för att den avlidne ska få en värdig begravning.
Vad som ryms inom värdig begravning prövas i det enskilda fallet och ett dödsbo kan
i vissa fall behöva vikta/prioritera kostnader. Vanligt förekommande för att avlidne
ska få en värdig begravning är 3:
-

Enkel förtäring till de närmaste anhöriga i samband med begravningsceremonin
Kortare transport av den avlidna till gravplats
Transport från hem till bårhus
Gravsten
Inskription på gravsten
Borglig begravningsförrättare
Enklare blomsterdekoration
Enklare kista/urna
Kistläggning

Förutom att respektera religion och traditioner behöver socialnämnden vid prövning
av en ansökan om ekonomiskt bistånd ta hänsyn till faktiska förutsättningar och
kostnader för olika åtgärder på orten.
--Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

Germund Persson
Chefsjurist
Kalle Larsson
Förbundsjurist

3

Socialstyrelsens handbok (2013) Ekonomiskt bistånd.
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Helena Meier
Förbundsjurist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 153 - Brottsofferjouren Örebro län – verksamhetsbidrag för 2019
(19/SAN/363)

Ärendebeskrivning
Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag för 2019 beräknat på
3.50 kronor per invånare, totalt äskat verksamhetsbidrag avseende 2019 är 55 839 kronor
(folkmängd 15 954, 2018).

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun föreslås besluta att bevilja
Brottsofferjouren Örebro län verksamhetsbidrag avseende 2019 om totalt 31 908 kronor
vilket baseras på ett bidrag med 2 kronor per invånare (baserat på folkmängd 15 954
personer, 2018).

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja Brottsofferjouren Örebro län
verksamhetsbidrag avseende 2019 om totalt 31 908 kronor vilket baseras på ett bidrag med
2 kronor per invånare (baserat på folkmängd 15 954 personer, 2018).

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag Brottsofferjouren 2019
Ansökan om anslag 2019 Brottsofferjouren

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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verksamhetsbidrag för 2019
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Tjänsteskrivelse
Datum: 191104

Sida 1 av 2

Dnr:

Brottsofferjouren Örebro län – verksamhetsbidrag för 2019
Ärendebeskrivning

Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag för 2019 beräknat på
3.50 kronor per invånare, totalt äskat verksamhetsbidrag avseende 2019 är 55 839 kronor
(folkmängd 15 954, 2018).

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun föreslås besluta
att bevilja Brottsofferjouren Örebro län verksamhetsbidrag avseende 2019 om totalt 31 908 kronor
vilket baseras på ett bidrag med 2 kronor per invånare (folkmängd 15 954 personer, 2018).

Ärendet

I Socialtjänstlagen anges att till social- och arbetsmarknadsnämndens uppgifter hör att verka för att
en som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. (5 kap. 11 § SoL)
Brottsofferjouren Örebro län bedriver sin verksamhet med stödpersoner till brottsutsatta och
vittnesstöd vid Örebro Tingsrätt på ideell basis. Brottsofferjouren har sedan 2018 anställda personer
som arbetar i verksamheten. Denna personal rekryterar, utbildar och fortbildar lämpliga ideella
stödpersoner.
Ansökan avser driftskostnader för hyra, telefonkostnader, löner, kansli mm (se budget 2019).
Brottsofferjouren Örebro län äskar om verksamhetsbidrag avseende 2019, se separat ansökan.
Brottsofferjouren ansöker om ett anslag på 3.50 kronor per invånare för 2019.
För 2018 ansökte och beviljades Brottsofferjouren verksamhetsbidrag som baserades på invånarantal
i Hallsberg 2014-12-31; 2 kronor per innevånare – totalt 30 630 kronor per år.
Då en diskussion har förts på förvaltningen under året om jämställda bidrag till föreningar som under
2019 har ansökt om föreningsbidrag hos Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs
kommun så föreslås att Brottsofferjouren Örebro län beviljas verksamhetsbidrag med en lägre
summa än den ansökta, det vill säga 2 kronor per invånare för 2019. Detta innebär Social- och
arbetsmarknadsnämnden i Hallsbergs kommun föreslås att bevilja Brottsofferjouren Örebro län
verksamhetsbidrag avseende 2019 om totalt 31 908 kronor vilket baseras på ett bidrag med 2 kronor
per invånare (baserat på folkmängd 15 954 personer, 2018).

Version 1.3
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Tjänsteskrivelse
Datum: 191104

Sida 2 av 2

Dnr:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Johansson Engdahl
Områdeschef Individ- och familjeomsorg

Bilagor
Ansökan om anslag för 2019
Protokoll årsmöte Brottsofferjouren i Örebro län
Protokoll konstituerande sammanträde styrelsen för Brottsofferjouren Örebro län
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2018-2020
Resultatrapport budget och resultat 2018
Balansrapport
Revisionsberättelse
Verifiering av minimikrav med checklista
Budget 2019

Version 1.3
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Man kan ocksä ta kontakt med Brottsoffexjouren innan förhandling om man exempelvis vill
komma och se hur det gär till-pä Tingsrätten och även fä svar pä ﬁmderingar man har.
Vittnesstödet sker

pä uppdrag av Brottsoffennyndigheten.

engagemang, trovärdighet och
bäde inom organisationen och i kontakt

Brottsoﬁ‘e1jourens värdegrund innehäller fyra ledord. Empati,

ansvarskännande. Dessa beskriver

med

förhällningssättet

stödsökande.

kunna bedriva verksamhet med kvalitet‚ tillgänglighet och kompetens krävs
kontinuitet genom anställd personal, som rekryterar, utbildar och fortbildar lämpliga

För

att

Stödpersonerna behöver handledning och fortbildning för att i sin tur
kunna ge stöd och hj älp pä bästa sätt. Mälet är att stödpersoner ska finnas i alla länets
ideella stödpersoner.

kommuner.
Anslag frän samtliga länets kommuner är nödvändiga för att Brottsofferjourens arbete ska
kunna utföras pä bästa sätt. Helst vill vi ha ﬂeräriga auslag, eller löpande ans1ag med
uppsägningstid, men självklart är även ettärigt anslag välkommet. Vi kan ocksä tänka ass
att teckna samverkansavtal, eller sä kallade IOP-avtal med kommunerna.
Vi ansöker om ett auslag pä 3.50 kr per invänare och är för 2019.

F7£%%föä/

Mariä-Louise Lindberg, ordförande

Conny Boman, ekonomiansvarig
Budget

för

2019 bifogas, samt ärsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomiska

handlingar för 2018.
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5 9. Styrelsens ansvarsfrihet
Styrelen bevilj as ansvarsfrihet av
ärsmötet.
& 10. Verksamhetsplan
Marie-Louise Lindberg föredrog den
3: äriga verksamhetsplanen 2018-202
0 som godkändes
av ärsmötet i ﬁel. Verksanﬂ1etsplanen
är för äret reviderad med nya öppettider
för
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Ärsmötet beslöt att godkänna verksamh
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5 11. Medlemsavgift

Valberedningen föreslär att medlemsavgif
ten förblir oförändrad. Ärsmötet godkände den
oförändrade medlemsavgiften 2020.
Enskild 150 kr, företag och orgamisationer 500 kr.
@ 12. Budget
Conny Boman föredrog budgeten

för är 2019.

Under intäkter — Öv1iga bidrag/gävor

budgeteratmed 120 000 kronor vilket är
högt. Det beror pä
avbetalning pä en fordra'n som forna Berg
slagens Brottsoffe
avliden hj älpsökande. Ärsmötet beslu
tade

är det

77 000 kronor av dessa är
xj our har fätt i gäva av en nu

att fastställa

att

och godkänna budgeten.

& 13. Val av funktionärer für 2019

Conny Boman
a.

föredrog valberedningens förslag.

Val av ordförande

1 är:__

Marie—Louise Lindberg, Örebro

omval

Till ordinarie ledamöter i styre
lsen, valdes följande:
Mats Einestam, Örebro
2 är
omval
Ulla Kalander Karlsson, Ljusnarsberg 2
är
omval
Lisa Henningsson, Örebro
2 är
nyval
Elisabet Ekestubbe, Kumla
2 är
nyval

b.

Gunilla Lundberg, Karlskoga
Sigrid

Hammarbäck, Örebro

Johanna Haaraoja, Ljusnarsberg

l

är

fyllnadsval

1

är

fyllnadsval

1

är

fyllnadsval

(Gunilla Stenlund valdes pä 2 är 2018)
c.

Val av vice ordförande

1

im

Gunilla Stenlund, Örebro
d.

Revisorer och ersätta__re:
Kenneth Andersson, Orebro
Christian Liljenhed,

e.

nyval

Kumla

1

är

omval

1

är

nyva1

valberedning valdes:
Kerstin Lundkvist Eriksson och Conny Boma
n, Conny
f°ar i uppdrag att
ﬁrma en person till ifrän den norra
Till

till sammankallade. Styre
lsen
delen av länet till valberedningen.

f.

Ombud till förbundsstämman 2019
Styrelsen fär

@

i

uppdrag

att ta

ﬁ‘am 3 stycken ombud

%2 am

%

till
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förbundsstämman

9 14. Behandling av motioner
Inga motioner fams att
behandla.
& 15. Ärenden som styrelsen lägger
fram ﬁir ärsmötet
Inga ärenden är inkomna.

& 16. Avslutning
Mötesordförande Henrik

Hult, tackade de närvarand
e
förklarade förhandlingarna
avslutade.

'

nrik Hult, mötesordförande

7

'

ä;;%
‚.

H

%

pä ärsmötet för visat

‚

intresse

Ingela Eriksson, sekreterare

Lisa Henningsson, protokol
justerare
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och

l_’_rotokoll fört

vid konstituerande

Orebro län mändag 4 mars

kl.

sammanträde med styre_!sen för Brottsofferjouren
Föreningamas Hus, Orebro.

20.30 pä

Närvarande: Marie—Louise Lindberg, Gunilla Stenlund, Lisa Henningsson, Mats Einestam,
Sigrid Hammarbäck, Gunilla Lundberg, Elisabet Ekestubbe.
Adjungerade Conny Roman,
Ingela Eriksson

Äterbud: Ulla Kalander Karlsson, Johanna Haaraoja
@ ]. Öppnande
Ordförande‚ Marie-Louise Lindberg‚ hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Godkännande av dagordning

2.

@

Den

föreslagna dagordningen godkändes.

@ 3. Val av sekreterare och justeringsperson
Beslutades att välja Ingela Eriksson till sekreterare för mötet och Lisa
Henningsson
tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Konstituerande
Sekreterare

att

4.

&
a.

Beslutades under ärsmötet

att

Ingela Eriksson adjungeras

till

som tjänstgörande sekreterare och Helena Bandh
adjungeras till styrelsen som tjänstgörande ersättare sekreterare.
styrelsen

b.

@

Ekonomiansvarig

Beslutades

att välja

Firmateckning

Beslutades

att

5.

Mats Einestam till ekonomiansvarig.

ordﬁirande 481129-6609 Marie-Louise Lindberg,
vice ordförande 451220—8721 Gunilla Stenlund, samt
ekonomiansvarig 5 90609-155 7 Mats Einestam äger rätt att teckna
föreningen, tvä i förening, eller var för sig.
Beslutades Vidare att i bank- och postärenden, sä äger 700514-

6605 Ingela Eriksson och 630114-7549 Helena Bandh rätten att
teckna föreningens
@

6.

Beslut

om företrädare gentemot Swedbank AB.

Styrelsen beslutade
.

ﬁrma var för sig.

att

följande personer

fär:

Företräda ﬁireningen enligt Swedbanks Fullmakt— idee]! förening

som

ﬁ111maktshavare

o 481129-6609 Marie-Louise Lindberg

o 451220—8721 Gunilla Stenlund
o 590609—1557 Mats Einestam
.

Skriva under blanketterna ansökan idee“ förening/begäran om ändring för ideal]
förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell ﬁirening, enligt ovan, som
fullmaktsgivare

o 481129-6609 Marie-Louise Lindberg
o 451220-8721 Gunilla Stenlund
o 590609-1557 Mats Einestam
.

@

7.

Företräda enligt ova.n var för

Beslut

sig.

om användare av Swedbanks internetbanken för företag

Styrelsen beslutade

att följ ande

personer ska vara företagsanvändare ﬁir föreningen

Swedbanks internetbanken för företag
o 700514—6605 Ingela Eriksson
0 630114-7549 Helena

Bandh

Page 48 of 130

i

5 8. Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 10 april kl. 17.00

5

9.

Avslutning

Ordf‘örande, Marie-Louise Lindberg tackade

och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:
'

'

2£Oä7a/ßw

.......................................

Inge a Eriksson, sekreterare

Marie-Louise Lindberg, ordﬁir

..........................................................

Lisa Henningsson, justeringsperson
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Broi_:_tsofferjou ren

Orebro län

BROTTSOF—FER

JU

EN

0200—21 2019

Verksamhetsherättelse

2018
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Vision
Brottsofferjourens
vision för samhällets br0
ttsoffer_stöd är art alla so
brott ska fä ett likvär
m utsätts för
djgt stöd när det gäl
lér att hantera:
. Rättsproc
essens alla delar, inklus
ive polisutredning, sky
dds och
skadeständ5frägor_ samt
för

säkririgsfrägor

. Psyki$
k_a‚ fysiska, socia_1a

och

e;dstentiella konsekven
ser av brottet
Stödinsatserria ska erbjüd
as skyhds'amt och pägä till
s den brottsütsatt
perSoneris behoV
a
är_

tillgodosett.

Med brottsutsatt menas en person
som upplever sig eller närstäend
oavsett om polisanr'nälan
e uts_att för brott,
giort3 eller int

e. I.visionen ingär ock
sä rätten till stöd,
infor'mation och vid beh
'ov skydd till människ'o “so
m
r
bev
itt
na’
r
av rättsprocessen till upp
brott, frän inledningen
följriingen (after.

Vittnen ska känna
full trygghet_ att lämna
sin berätt’else. Brottsoff
erjouren Vägleds
utöver stadgarna med
minimikrav av denna vär
d_egrund som beskriVer_‘
organisationens utg'ängs'pun
ktet och det gru
ndläggande förhälh'1ings'sätt
som är aktiv inom Brottsofferj
varje person
ouren har i arbetet—genter'
not brott‘suts‘att-a, vit
anhörigä (stödsökanden)
tnen och
och varahdra
i

organisationen.
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Organisation
Ärsmötet
Ärsmötet hölls

5 mars 2018

Föreningarnas Hu
s, Slottsgatan 13 i Öreb
ro. Inbjuden
re pä Brottsoffetj eu
deras verksamh
re
n Sverige som
et, goda exempe pä
l

gäst var Fredrik
Mellqvis

informerade om

i

t, vice förbudssek
retera

igenqm en organisa
tionsf

Brottsof_ferjour
er

örändring; Efter
informatio

smorgäs.

som gätt

nen bjöds det pä kaff
e och

Styrelsen

Vid ärsmötet företo

gs val av styrelse
och andra funktion
Styrelsens samman
ärer inom föreni
sättning
ngen

har under 2018 va
rit följande:

Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Erotokollsekrete
rare

Ovriga ledamöter

Marie-Louise Lind
bérg
Christian Lähesa
lu sederniera Lilj
enhed
Ad

jungerad Conny Bo
man
Adjungerad Lisa Henn
ingsson och Ingela
Eriksson
Mats Einestam, Guni

lla Stenlund, Jö
rn Andersen, Ulla
Karlander Karlsson
och U1prpe1kvist
. Adjungerad
Boma

n

Revisorer
Revisorersä‘ctar

e

Valberedning

.

Conny

Kenneth Andersson
Ann-Britt Nykvis
t

Conny Boman till Valb

eredning

ens ordförande, Gu
Lundberg och Kersti
nilla
n Lundkvist Erik
sson
Styrelsen har unde
r äret haft 7 sammantr
äden.
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Stöd och hjälp
Brottsofferstöd

Under 2018 har 10
05

personer varit i ko
ntakt med Brottsof
erbjudits stöd, hj
ferjouren Örebro lä
älp och vägledni
n och
ng genom ideellt
personal.
aktiva stödperson
er och anställd
71 procent av de
1005 statistikförda är
endena förmedlade
förmedlade ärende
s till css via
n ﬁän polisen har’öka’t
med 18 procent frän före polisen. Antalet
tog kontakt pä eg
en hand har sökt
gäende är. De som
oss via telefon,
uppmanad6 av polisen El
mail elle; besök. Nä
gra har blivit
ler petson‘al Vi
d tingSrätten att ta
och stöd.
kontakt med oss"för
räd
'

'

Känsfürdelning ah
jüﬁpiükande

under 18 är‘

täusfärdql‚ning hj
älrpsiüknnd;e
'

ﬁve? 18'i'r

am
“(um

!!!»._-_..ZÜIZ_
___._„_...;TZZ;
LZZLZLj._-L_LÄZ
MZ—nl;

Entw„;.m -,M.___„_.„ __„

ÄÜ$WÜL

‚.‚_.„

„„ ___m
„55

AV de 1005 hjälpsökan
de över 18 är ha
t 65 procent av dem va
procent män. Meda
rit kvinnor och
n det i gruppen hjälps
35
ökande under 18 är
'sökt vär
hjälp, 59 procent
har varit ﬂest män
män och 41 procent kv
som
innor.
'\
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Vittnesstöd
Brottsofferjoure
n Örebro län ha
r ansvarat för att er
bjuda stöd ät Vittne
och medföljande an
n‚ mälsägande
hörigai samband
me
d
br
ot
tmälsförhandling
Tingsrätt. Antale
ar vid Örebro
t aktiva vittness
töd har under äret
varit 25. Det höﬂs
grundutbildninga un
tvä
r
der°aret. Vitthe
35töd har funnits pä
ﬁng'srätt dä
plats 598 timm

ar pä Örebro
945 Vitttxen Och 323 mälsäg
ande har erhällit inf0'm
en betydande ökniti
1atioh och stöd
g, jämfört med fö
. Det air
regäende°ar, av bä
de vittnen Och mäls'ägand
som vi gett stöd ge

nom väl‘ vittneSstöds
e
verksamheft. Utöv
haft samtal och
de
er
t
ha
i
vi
ttneSstödjatna
gett inf0rmati0
n till anhöriga, vähn
ér och andra
det me
sta kunnat möta up
p be

besökaﬂde. Vi har för

hoVet av stöd och in
formation pä ti

ngsrätten.

Flera personer vi

d Örebro tingsrät
t har

underlag pä komm

tillsarﬁmäns ansv
arat ﬁir att förmedla
r.k Underlaget ha

ande brpttémäl$förhandl
inga

planeringen av tj'a'n3tg
öring pä ﬁn
plats

pä vardagar, för- Och

gs'rätten.

r legat till grund för

Vitméßtöd har i huvuds

äk ﬁmni

ts pä
med undantag för klämdaga
‘r och
sommaren. I samban
d med kallelSén som" sk
tingsrä_tten till mä
iCkats frän
lsägande och vi
ttnen har e_tt blad me
d
ko
ntaktuppgifte'r
Brottsoffe1joure
till
n Ör
semesterperioden
under

kontakta css för

“efte'rmiddag

*

ebr_o .län medföljt
att fä mer info
rmatio

Där det bland annat

n i förväg.

framgätt att de ka
n

Verksamhet
Vär grundverksamhe
t
Anställd personal
har i huvudsak funn
it5 tillgängliga i vä
ra verksamhetslok
Örebro och Karlskog
aler i
a mändag-fredäg. Ti
der dä personal in
telefonsamtal, har
te varit tillgängl
ig för
telefonen varit vi
darekopplad till Br
ottsoffe1joutern
telefoncentral. De
as
som under den tiden ha
r sökt kontakt med
kontaktuppgifter sa
css
ha
,
r
kunnat lämna
mt vad ärendet gäller
för att sedan bli
kontaktad av en stöd
eller anställd.
person

Under vären var de

anställda

Personalen har till
samm

ans

pä en gemensam pers
onal

dag pä Loka Brunn.

med ordföran

de Marie-Louise Li
styrelseledamot Guni
ndberg och
lla Stenlund, som
haft ett utökat
personalansvar, ha
arbetsplatsmöten AP
ft 11
,
T. Där har personal
en haft möjlighet att
verksamheten med st
dry'fta frägor gä
llande
yrelsens personalan
svariga.

Stödpersonerna har
varit samlade til
l tre stödpers
onsträffar, där
värt nya upptagni
alla stödperson
ngsomräde (Orebro
er i
län) varit inbjuda
till utöver
har stödpersonerna i
de
ss
a
tr
e
til
lfällen
Hallsber
g haft ett tiotal stöd
personsträffar
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där de bl a lagt

.

.

-

Utbildningsdag ”Se
sambandet”

‘Ordförandeutbil
deltog

.

.

dning pä Före
ningarnas

City konferenscente

r Lisa deltog

Hus under vären, där Mari
e-

Louise
Marie—Loui5e de‘1to
gäven pä en ut
ökad, ordförande ut
bildning gällande de
föreningarn so
m har anst
ällda pä -Förenin
garns
n Sverige ﬁrade
30 _-är_s jubi

Brottsöffe;joure

Lisa och Ingela
deltog i

.

om mä

ns Väld mot kvinnor och
kvinnans/bmens/f
väld met
amiljens husdjur pä

evenemanget
Introduktiöhsdag
pä Förbundet i Stoc
khol

styrelsemedlemma

Hus

leum i Södertälje. Gu
nilla, Mats,

m för ny personal och
r. Marie-Louise oc
h Johanna deltog pä
de

n dagen.

Medvetenhet
Det ﬁnns mycket at

göra för Brottsoffe
rjouren och an
dra aktörer
ttas, vittnens och
anhörigas rättighe
ter och mö
t

gäller brottsutsa

pä omrädet när det
information, frägor
jlighethet till stöd
gällande rättspro
och
cessen och Vad Br
ottsoffetjout*en

kan erbjuda.

Vi har deltagit pä

mässor, hällit ett ﬂe
rtal informations
deltagit pä föreni
tillfällen i olik
ngsdagar och tagit
a sammanhang,
em
ot studiebesök för
situation och
at
t
be
lysa brottsutsattas
ge information om vär verksamhet
.

11
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Brottsofferdagen
.

Vi hade en gemens
am satsning för alla ko
mmuner i Örebro län pä so
medier med info om
ciala
css och äVen en ar
tikel i NA

Samverkan
Varje vecka har vi
polisens
skickat

emot polisanmälning

tagit

ar, per post till kont
or_et 1 Karlskoga, so
m
brottsoffer och pérs
on
sä
ke
rh
et
sg
rupp)’1 Örebro län
de har mäl_sägand
en eller vittnen som utt
ry'

BOPS grupp (p01isens

dä

stöd frän css. Pers
onalen har un

BOPS—gruppen pä
emellan.

ckt

der hösten haft ett fr

Btottsoffeüourens

BOPS har ocksä tillhand

a_tt

de Vill ha nägon form av

ukostmöte tillsamman

lokal

1

Örebro för att se över rut

s

med

in‘er

css
ahällit css up
pgifter och underlag
för att ge hjälp oc
,
so
m varit viktiga
h stöd till brottsuts3
tta. Nägra_brott5
11tsatta har blivit up
av utredare hos Poli
pmänade
sen ati: kontakta Br
othsofferj eure
n. Ofta har det dä
ersättningsanspräk
gäl_lt_ frägot om
eller att utre

daren har uppmär

Brottsofferjouren

ksammat behov av Stöd.

har ocksä haft ett gö
tt

Tingsi-ätt. Pers
onalebn

i r'eoejptio’neri

och övrigä upplysni

sämairbete

med personalen Vid Örebro
med efterfrägade handling
ar

har varit b’ehjälpli'ga

ngar vilket ﬁnderlät
tat värt arbete för
brottsutsafta och vi
Tingsrätten har ko
ttnen.
ntinuérligt skic

mälsäganden, vittne
n mm

.

kat listor aktuella
förhandlingar, anta
l

Vi har deltagit och in

formerat om Vär ve
rksamhet pä nätverks
nära relation, VINR.
träffar gällanden vä
I dessa nätver
ld i
k ingär socialtjänst
en, skolan, värdce
akuten, kvinnojour
ntralen,
mm. De nätverk vi ingär
i ﬁnns i Karl
skoga—, Nora-, Lind
kommuner. I varje ko
esbergs
mmun har Vi deltagit unde
r en träff/termin. Vi
Länsgruppen för kvin
ﬁn
ns även med i
nofrid som Läns
styrelsen häller

Brothsofferjouren

i.

har även haft en

nära samv'erkan me
d BUFF (Bam och ungdom
med föräldrar i fängelse), st
ar
ödcentrum för unga
nä
,
tv
erket för integrat
kommun och med Barnahu’s.
ion i Örebro
I

Karlskoga och Dege
rfors kommuner ha

t vi ingätt i nätverke
t Möckelnföreninga
rna
ation för föreningar
i de bädä ko
mmunema. Genom det
nätverket har vi bild
at ett socialt nätv
erk ”Lisa” tillsamm
ans med Örebro re
Karlskoga och Degerf
gion,
ors kommuner och
an
dr
a
so
ci
al
a
föreningar som ve
nämnda kommunerna ell
rkar i de tvä
er är länsövergr
ipande. Detta för
att ge stödsökand
bättre och kortare ”väg”
en en
mellan Region, ko
mmun och den ideella se
hjälpsökande. Arbe
kt
or
n för
tet har bla. 1ett fram
till en överen
skommelse mellan
Brottsofferjouren
och Regionens närsju
kvärd väster där hj
älpsökanden hos
Brottsofferjouren
som behöver ett professi
onellt stöd lättar
e fär kontakt me
d värden.

som är en paraplyorganis

13
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Slutord
2018 är en milsto
lpe,
Värt uppdrag,

när tre jourer bl

ev en, Brottsoffe
1joure

n Örebro län.

att

ge stöd och in

dem som bevittﬁ_at

formation till brot

brott, är ett
viktigt

Sammanslagning
en har va

rit bäde

Vära ledord är fo

tsutsatta, dera
s anhöriga

kompleme_nt till sa

en utmaning och

samt till

mhällets insats
er.

en utveckling.

rtfarande medvet

en'het, tillgä
medvetandegörs
nglighet och sa
mverkan. Vi
ständigt om
ny
br
a
ot
ts
rubriceringar oc
har ökat vä'r till
h brottsutsatta gr
gänglighet Oc
upper. Vi
h strävar efter at
t ge ett likvär
snabbt som möjl
digt stöd i hela
igt. Allas sa
länet sä
mlade erfarenhet
och kunskap till
när vi är Hera. I
varatas och ha
samverkan med
r stärkts
berörda myndig
kompetens och de
heter lär vi ständi
laktighet.
gt och ökar vär
Stort tack til]

alla

gävogivare.

medlemmar‚ volo

htärer, person
al, styrelse, sama
rbetspartn

Örebro i februari

2019

Styrelsen för Br

ottsofferjoure

„
,

Marie-Louise

ers och

__

n Orebro län

/

Lindberg, ordf'd
äande

15
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Verksamhetsplan 2018-2020
Brottsofferjouren Örebro Iän
BRQTTSOFFER

JOUREN
0200-2?_20

%?

Syfte
Brottsofferjouren i Örebro län
ska erbjuda stöd och hjälp ät människo
r som blivit
brottsutsatta eller bevittnat brot
t. Med brottsutsatt menas en pers
on
som
utsatts för
brott eller en närstäende till näg
on som utsatts för brott. Syftet med verksamh
eten är
att den ska bedrivas pä ideel
l basis och administreras sam
t
samo
rdna
s
av
anst
älld
personal.

Organisation
Styrelsen ansvarar för

att föreningen uppfyller
syfte och mäl enligt följande
verksamhetsplan. För att effektivt
bedriva verksamheten har styrelse
medlemmarna
egna eller delade ansvarsomräden.
Ansvaret innebär att styrelsemedl
emmarna
tillsammans med de anställda beva
kar, samt ansvarar för, att dxiva rele
vant
a
frägor i
styrelsen för att sedan genomföra besl
utade ätgärder.

Anställda har uppdrag av styrelsen genom
anställningsavtal, befattningsbeskr
ivning
samt delegeringar frän styrelsen. Huvu
dsakliga uppgifter för de anställda är
att
samordna verksamheten, rekrytera, utbilda
och hand
leda de

ideella.

Ideella medarbetare erhäller sina upp
drag efter genomförd utbildning och efte
r
styrelsen. Godkännandet grundas
pä den enskildes deltagande och
pers

godkännande av

onliga lämplighet under utbildningen

s gäng samt slutsamtal.

Stöd och hjälp
Brottsofferjouren Örebro län ska erbj
uda stöd och hj älp ät brottsutsatta.

Detta
.

genom ati:

Ha anställd personal med kompetens att driva verk

samheten

enligt sin

arbetsbeskrivning. Personalen är gru
nden för kontinuitet och kvalitet

verksamheten.
.

Rekrytera stödpersoner och vittnesstöd.

.

Genomföra utbildning,

.

fortbildning, samt handledning för
personal,
stödpersoner och vittnesstöd för att kun
na ge lämpligt stöd.
Ge brottsutsatta stöd pä telefon, via e-post och ensk
ilda

i

samtal/möten

Brottsofferjourens lokaler.
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i

.

.

Ha vittnesstöd i tjänst vid brottmälsförhand
lingar vid Örebro tingsrätt där
vittnen eller mälsäganden är kall
ade.

Erbjudä vittnen, mälsäganden och
värdnadshavare stöd innan och efte
r huvudförhandling.
Aktiva inom verksamheten ska kän
na sig trygga och trivas med sitt uppdrag

för att känna fortsatt
.
.

Aktivt arbeta

engagemang.

med

att utveckla stödet till brottsut
satta, vittnen och anhöriga.
Utöka stödarbetet för unga brottsutsatt
a, vittnen och anhöriga.

Mäl för perioden:

Ha ändamälsenliga lokaler för enskilda samtal och
Brottsofferjouren ska vara bemann
ad 40
Telefontider vardagar 9—16.

möten.

timmar i veckan.

Hemsidan och sociala medier, där jouren
är aktiv, ska uppdateras

kontinuerligt.
.

Dét ska ﬁnnas minst 25 aktiva vittnesstöd
och xx aktivä stödpersoner.
Det ska arr'angeras stödpersonsträffar och

vittnesstödsträffar. Alla ska fä
utbildning och handledning. Grun
dutbildning för nya stödpersoner
och vittnesstöd anordnas 2 gänger/är.
tillfa'lle till

Tillgänglighet
Genom en stabil ekonomisk grund för verksamheten

Detta genom:

kan vi öka tillgängligheten.

Bidrag frän samtliga kommuner i länet

Stödmedlemmar
Informationsmaterial pä offentliga plat
ser t.ex. Värdcentraler
Informationstillfällen pä högstadieoch gymnasieskolor
Offent1iga mötestillfällen

Kontakt

pä exempelvis bibliotek.

med media.

Mäl för petioden:
-

Öka medlemsantalet och antalet företag/organisa

tioner

som medlemmar.

Ha minst 6 mänaders omkostnader för verksamheten pä

kontot.
avtal alt ﬂeräriga föreningsbidrag.
offentliga platser.

IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

Lämna ut informationsmaterial pä
Alla utbildningar,
information.
.

.
.

Anordna

med vuxna och elever frän är_skurs

9 ska erbjudas

möten under Internationella Brottsofferdagen och vid
andra lämpliga tillfällen.
Synas i media kontinuerligt angäende värt arbete.
Ha ett uppdaterat pressmaterial.
offentliga
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Marknadsföring

& information

Brottsofferjouren Örebro län
ska öka den allmänna kunskapen
om Brottsofferjouren.
Fler ska veta att brottsut
satta, vittnen och anhöriga
kan
fä samtalsstöd, information
sam

t vittnesstöd.

Mäl för perioden:
.

Ha en uppdaterad hemsida och ﬁnnas
tillgängliga pä sociala medier
exempelvis Facebook.

.

Ha en chatt som är öppen regelbundet.

.

Vid ”särskild brottshändelse” ha
utökad öppen verksamhet.

som

Samverkan
Brottsofferjouren Örebro län
ska genom samverkan skapa bätt
re förutsättningar för
brottsutsatta samt bidra till
brottsföreby

ggande arbete. Detta genom

med:

att

samverka

Örebro 1äns, kommuner.
Polis, äklagare, tingsrätt,

.

.
.

__

Region Orebro, Länsstyrelsen,
Brottsoffermyndigheten och and
ra relevanta myndigheter.
Centrum mat väld i nära relation, Stö
dcentrum för unga brottsoffer, Barnah
us
Kvinnohusen och andra organisat
ioner med liknande syfte.
Örebro Universitet och andra skolor
i kommunerna.
Hälso- och sjukvärd.

Andra Brottsofferjourer och Brottsof
fe1jouren

Sverige.

Mäl för perioden:
.

Tillgänglighet för kontakter via
telefon, vardagar 9—16, Facebo
ok, chatt,
e-post. Kontorstider
40 timmar per vecka.
Delta aktivt i gemensamma träf
far och arbetsgrupper.

hemsida och
.

BROTT$OFFER

—

JwUéRE-N
OZÖO-Zi 20

??
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Brottsofferjouren Örebro län

Budgét och resultat 2018
Intäkter
Medlemsavgifter

Bidrag kommuner
Bidxag BROM v-stöd
Bidrag BROM verk-stöd
Bidrag

Budget

Resultat

20.000
1.031.040*

12.300

335.000

210.000
54.900

BROM övriga

953.255
335.000
210.000
99.900

Länsstyrelsen

BO]

53.705
64.810
47.427

Sverige

Julgävor

Övriga bidrag/gävor

50.000

15.993

1.701.240

1.792.390

25.000
1.195.000

1.226.017

181.000

178.858

Utbildning konferenser

76.000
30.000

Möten,
Resor
Tolk

40.000
20.000
6.000

86.963
51.344
33.414

Summa intäkter
Kostnader

BROM v-stöd
Löner inkl. soc.avg
Hyror lokaler
Porto-bank-tele-dator-kopiering
träffar

21.320

19.860

609

Försäkringar

5.000

IDEA

3.000

3.375

60.000
50.000

54.266
31.949

Annonser, reklam, trycksaker
I_(ansli

Övrigt

Summa kostnader

1.608

10.240

3.431

1.701.240

1.713.014

+ 79.376

*Bidrag kommuner 2018
Bergslagen

kr/inv

Degerfors

45.000

Utbetalat

Hällefors

4,65

42.340

$_amarbetsavtal (utbet. 4 kvarta12017)

5,90

10.000

Aven hyressubvention

4,86

Karlskoga
Lindesberg
Lj usnarsberg

Nora

1

140.000

29.424
31.791

Samarbetsavtal
Samarbetsavtal (utbetalat nov 2017)
Samarbetsavtal (utbetalat nov 2017)

5,90
5,99

2,94

Sydnärke
Askersund

14.823

Hallsberg

30.630
42.032

Kumla
Laxä

6.000

1,31

1,96
1,86

Utbetalat 2017-12-21

1,05

Örebro-Lekeberg
%ekeberg
Orebro

Summa Orebro län

26.000
513.000

3,41

Avtal 2017-2019

1.031.040

3,41

3,44
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Brottsoﬁ'exjouren Örebro län

Balansrapport

Räkenskapsär: 18-01-01
Resultatenhet:
Period'.

WW
Sida:

soz4so-449s

-

18-12-31

194009

Utskrivet:

21:36

Hela föreningen

Senaste vemr:

18-01-01 -18-12-31

TILLGÄNGAR
Omsätüﬁngstillgängar
Fordringar

1510
1710

1(U

Kundfordringar
Interimsfordrinß

S:a Fordringar

Kassa och bank
1930
För_egggkontoloheckkontolaﬂämkonto
S:a Kassa och bank

291

0,00

109 842,69

0,00

6 981,00

6 981,00

0,00

116 823,69

116 823,69

109 842,69

0,00

925 436,73

925 436,73

0,00

925 436,73

925 436,73

S:a Omsättningstillgängar
0,00

l

042 260,42

1

042 260,42

0,00

1

042 260,42

1

042 260,42

S:A 'I'ILLGÄNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄ'ITNINGAR OGH SKU
Eget kapital

2090

LDER

Egg @‘tal

S:a Eget kapital

0,00

-679 769,42

-679 769,42

0,00

-679 769,42

-679 769,42

Konﬂistiga skulder

2440
2710
2730
2750
2910

Leverantörsskulder
Petsonalskatt

Arbetsgivaravgiﬂ
Pensionstörsäkringspremier
Interimsshxld

S:a Kortﬁ-istiga skulder

S:A EGET KAPITAL, AVSX'ITNINGAR

OCH SKULDER

0,00

-5 700,00

-5 700,00

0,00

-11 115,00

-11 115,00

0,00

-13 204,00

0,00

-2 472,00

-13 204,00
-2 472,00

0,00

-330 000,00

-330 000,00

0,00

-362 491,00

-362 491,00

0,00

-1

042 260,42

-1

042 260,42

BERÄKNAT RESULTAT***
0,00
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0,00

0,00

Brottsofferjoure

n

802430-4498

i

Örebro län

Revisionsberätt

else

Undertecknad re
visor har haft
att granska
Brottsofferj oure
ä:r 2018.
Detta inkluderar
ns verksamhet un
der
de jourer som frän
1 januari 20
Brottsofferjoure
18 ingär i
n Örebro län.
Det är Bergslagen
Brottsoffexj ou
s Brottsofferjour,
r, samt Brottsof
Sydnärke
ferj euren Öreb
ro-Lekeberg.
För att Brottsoffe
rj euren inte
skulle missa nä
”gamla” jo
gra intäkter har ba
urerna funnits
nkkonton i de 3
kvar under äret,
men hör nu avslutas sä
möjligt.
snart det är
Jag har fätt ta de
l av alla handli
ngar och ﬁnner
att räkenskape
noggrannhet.
rn
underlag.

Samtliga transakt
ioner har erford
erliga veri

a skötts

ﬁkationer

Undertecknad revi
sor tillstyrker at
t ekonomians
varig och
ansvarsfrihet fö
r den tid som re
visi
onen omfattar.

Örebro 2019-02-27

Mk éx...

Kenneth Andersso
n
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med

som

styrelsen bevi as
full
n

Veriﬁering av min
imikrav
Brottsofferjouren

Örebro län
Org.nr 802430-4498
Brottsofferjouren
Brottsofferjourer.

Sverige har sedan
nägra är

fastställt

minimikrav för lokala

Undertecknad revisor
har gätt igenom chec
klistan över minimikr
brottsofferj our oc
av
h har funnit att all
a villkor

pä

listen är

MM
Örebro 2019—02-27

Kenneth Andersson
Utsedd revisor vid ärsm
öt

et 2018
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för lokal

uppfyllda under 2018.

BROTTSOFFER

Checklista över mi
nimikrav för

JOUREN

lokal _brottsoff
erjour

0200—2? 2019

Jourens namn

ärc ß-f‘o

(Ein

Uppgifher som sä
nd

s ﬁll

Fömningen

förbundskansliet
Vi förser kontinuer

ligt förbundsk

aktuella adress-/

ansliet

kontaktuppgifter

med

Vi har antagit och eft
erlever

!(

Brottsofferjourens

till

brottsoffeuiour”

Jeuren

under

Styrelsen

Styrelsen föl

Stödpersoner och
vittnesstöd
Anställda

@

Samordnaren
styrélsemötet.

Vi lämnar in brotts
offerstah'stik pä
den

för äret aktuelle
digitala blankette
n.

i kommunbi
dragsundersökningen när

den genomförs.

ett läsbart

eller anställd) är
inte

dokumentskäp för

personuppgifter oc

h andxa känsliga

Personuppgifter pä

papper makuleras i

dokumentförstörare
.

Vi lämnar in aktu

ella uppgifter pä

äret gällande dig
itala blanketterna
.

de ﬁir
Vi har upprättat säk

erhetsrutiner och

Vi lämnar in dessa
aktuella uppgifter
i tid till
mänadsskiftet ma
rs/ apr
il ärligen.

in följande handli

Verksamhetsberätte

efterlever dessa.
..

SI

l.

„

Vi har stödpersoner

ngar:

är aktuellt)

(och vittnesstöd, där
det

som uttör stödarbetet.

lse
Vi följer Brottsoffezjour
ens ”Policy för

Ärsmötesprotokoll

stödpersoner och vit

tnesstöd.”

Protokoll frän konsti
tuering

ny styrelse

Veriﬁering av minimi
kraven

Vi lämnar in ovannä
mnda handlingar i tid
mänadsskiftet mars

till

Vi har

delar av

handlingar.

Vi deltar

@

Samordnaren (ideell
ledamot i styrelsen.

Vi lämnar in brotts
offerstatistik i tid
till den
15 januari varje är.

[XI

(ideéll eller anstäl
ld) är

adjungerad i styrel
sen vid hela eller

Övriga medlemmar

Vi lämnar ärligen

(se särskilt skyldighe
ter

Föreningens ändamä
l och ansvar)

jer god fdrenings
sed enligt
föreningshandboken
.

\

_.

52,

”Stadgar för lokal

/ april

ärligen.

Alla stödjare ha
r godkänd grundu

tbildning.

Alla stödj are ha
r undertecknat tys
tnadslöfte.

Vi genomtör kontin

uerlig uppföljning
av

stödpersonemas up
eller enskilt.
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pdrag anﬁngen i gr
upp

Brottsofferjouren Ör
ebro län

Budget 2019
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag kommuner

20.000
1.146.200*

BROM v-stöd
BROM verk-stöd
Bidrag BROM övriga
Bidrag
Bidrag

365.000
10.000
34.200
120.000
1

Övriga bidrag/gävor

Summa intäkter

1.795.400

Kostnader

BROM v-stöd
25.000

Löner inkl. soc.avg
Hyror lokaler

1.325.800

Porto-bank-tele-dator
-kopiering
Utbildning konferenser

Möten,
Resor
Tolk

träffar

(2.75 tjänst)

190.000

73.000
28.000
33.000
20.000
5.000

Försäkringar

IDEA
Annonser, reklam, trycks
aker
Kansli
Övrigt

Summa kostnader

5.000
3.000

33.000
45.000
9.600
1.795.400

*Bidrag kommuner 20
19
Bergslagen
Degerfors
Hällefors

Karlskoga
Lindesberg
Ljusnarsberg

Nora

45.000
42.100
1 10.000
141.700

29.600
32.100

Utbetalas Vid halvär
sskiftet

Sammbetsavtal utbetalas
kvartalsvis
Utbetalas jan och jun +
i
hyressubv.!

Samarbetsavtal utbeta
las april-maj
Samarbetsavtal utbeta
läs nov 2018
Samarbetsavtal utbeta
las

nov 2018

Sydnärke
Askersund
Hallsberg

Kumla
Laxä

39.500

Utbetalas feb

Summa Örebro län

4,65

6.00
4,86
6.00
6.00
3.00

55.800

3.50

75.800

3.50

19.800

Utbetalas maj-juni
Ev. samarbetsavtal

Örebro-Lekeberg
Lekeberg
Örebro

kr/inv

28.400
526.400

Ev. avtal 2019-2021
Avtal 2017-2019 utb
etalas jan 0 juli

3.50
3.50

3,50
3,48

1.146.200
3,81
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 154- Klientenkät individ- och familjeomsorgen
Ärendebeskrivning
Presentation av resultat av klientenkät 2019.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
besluta att godkänna informationen om klientenkäten för individ- och familjeomsorgen
2019.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om klientenkäten
för individ- och familjeomsorgen 2019.
Social- och arbetsmarknadsnämndens behandling av ärendet:

Nämnden uppmärksammar med beröm individ- och familjeomsorgens arbete.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Klientenkät individ- och familjeomsorgen
§ 154
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 155 - Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga Samordnade
Insatser, TSI
(19/SAN/365)

Ärendebeskrivning
Muntlig information om utvecklingsarbetet Tidiga samordnade insatser (TSI).

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
besluta att godkänna informationen om Tidiga samordnade insatser (TSI).

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ärendet, som ställs in på grund av
sjukdom, tas upp på sammanträdet den 18 december.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Presentation av utvecklingsarbetet Tidiga
Samordnade Insatser, TSI
§ 155
19/SAN/365
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 156 - Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
(19/SAN/148)

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – oktober 2019

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

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

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Statistik IFO oktober
Statistik IFO jan-okt 2019
Statistik IFO 2019 jan-feb
Statistik IFO 2017-2018

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
§ 156
19/SAN/148
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/148

Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – oktober 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari – oktober 2019. Statistiken visar för
vuxna antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi
(nyansökan), anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland
annat ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Statistik IFO oktober 2019
Statistik IFO jan-feb 2019
Statistik IFO 2017-2018
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2019
Vuxna

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

Jan

Feb

149
47
23
6

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

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

Mars April

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

175
32
23
7

177
37
11
8

173
31
3
3

169
30
6
1

171
33
22
8

180
37
9
7

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

9
115
47
73
0

19
81
31
69
0

9
103
23
117
0

7
72
22
114
1

3
84
28
71
1

6
72
29
60
0

9
93
31
57
0

73
717
251
640
2

47
12
14
7
35

35
11
18
4
13

46
14
23
9
11

40
5
14
6
7

53
6
8
0
17

29
11
9
8
15

35
22
18
2
16

285
81
104
36
114

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

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

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

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

9

5

3

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

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

1
0
0
7
0
0
0
3
0
12
4
21
31
0
11

45
42
25
2
0
59
0
2
0
11
3
105
15
88
169
0
54

163
28
21
3

Mars April
11
97
40
79
0

Page 74 of 130

Nov

Dec

S:a
1357
275
118
43

Nov

Dec

S:a

12

4

|

utredn

r

Avslutade utredn

lnledda utredni

utredn.tid

18

61

r

med 90

7

93
36

Anmälni

90
39
13
59

1 1

Feb

9

SoL 11:1 Vuxen

6

12

SoL 11:1 Vuxen

r

13

12

31

21

31

19

SOL 11:1 Ekonomi

ek. biständ

r

SoL 11:1 Ekonomi

Ansökni

Barn- och

Avslutade utredni

r

r

km

lnledda utredni

vuxen

vuxen

äln

vslutade utredn

lnledda utredni

54
54

39

nsökan

Feb

ek. biständ

Jan

r

Vuxna

Mars

Mars

‘

ril

Side

Mai

1

Juli

Okt

och mäste ses som en fingervisning frän mänad

Juni

skäl

Sheet1

GBS! Antalet justeras mänadsvis pä grund av verksamhetstekniska

Ansökn

2019
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mänad.

Nov

till
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(ej

ek. biständ)

'

6

(ej

ek. biständ)

3

April

2

7

6
10

Mars
17
104

9
7

14

Inledda utredningar

Avslutade utredningar

41

73
27
32
49

64
33

Anmälningar

med 90 dgr

7

3

32
62

61

10

1

0

5

52
19
23
65

5

21

13
42
25
62
1

7

Mai

10

29
23
25
20

7

31

28
28
24

34
37
24

Mai

24
24

April

1

Mars

1

24
86

Feb

Feb

utredn.tid

59

69
26
33
89
5

7

Antal utredningar

‘

6
63
38
16
84

5

5
31

11

April

Mars

Feb
69
22
22
99
0

Mai

7

2

9

7

3

3
7
8

7

16
6
7
21

30
29
26

7

Side

37
32
20
56

11

Juni

23
26
23
30
4
5
3

Juni

'

1

55
25
37
55

5

Juli

3
4

6

12

10

24
25

Juli

27
97
0

12

61

2

72
25
37
98
0

Juli

10

10

6

12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 157 - Sjukfrånvaro SAF 2019
(19/SAN/147)

Ärendebeskrivning
Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019.
Handling läggs på bordet vid sammanträdet.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om statistik om
sjukfrånvaro.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Sjukfrånvaro SAF 2019
Sjukfrånvaro SAF jan-okt 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sjukfrånvaro SAF 2019
§ 157
19/SAN/147
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/147

Sjukfrånvaro SAF 2019
Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik över sjukfrånvaron månaderna jan-okt 2019.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Statistik sjukfrånvaro SAF jan-okt
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Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen,
sammanställning för januari – oktober 2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
10,51 %

Februari
11,33 %

Mars
9,45 %

September Oktober
8,35 %

April
8,96 %

November

Maj
7,35 %

Juni
6,12 %

Juli
6,18 %

Aug
7,22 %

Juni
5,60 %

Juli
5,06 %

Aug
6,95 %

December

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
9,44 %
September
8,02 %

Februari
10,26 %

Mars
8,48 %

Oktober

April
7,91 %

November

Maj
6,54 %
December

9,72 %

Sjukfrånvaron åldersindelat
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

jan – oktober 2018
8,16 %
8,84 %
9,26 %
8,89 %

jan – oktober 2019
7,37 %
8,22 %
7,58 %
7,82 %
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 158 - Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och
omsorgsboende
(19/SAN/366)

Ärendebeskrivning
Den årliga redovisningen av hur arbetet fortgår utifrån värdighetsgarantierna.

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

Beslut
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om
värdighetsgarantierna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och omsorgsboende.
Värdighetsgarantier

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av värdighetsgarantier inom vård
och omsorgsboende
§ 158
19/SAN/366
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:

Redovisning av värdighetsgarantier inom vård och omsorgsboende
Ärendebeskrivning

Den årliga redovisning av hur arbetet fortgår utifrån värdighetsgarantierna

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen förslår social och arbetsmarknadsnämnden
- att godkänna informationen

Ärendet

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Clary Starck

Förvaltningschef

Områdeschef
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Egenkontroll och följsamhet av värdighetsgarantier
Vår personal ser sig som gäster i din bostad

§ Knacka på dörren innan vi går in – Detta utförs
Vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du får information om boendeansvariges ansvar

§ Boendeansvarig följer lägenhetsnummer, information lämnas vid inflyttning
Du har möjlighet att byta boendeansvarig

§ Sker om det finns ett behov
Erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig, som beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa
dig. Om du vill får gärna anhöriga vara med ……

§ Enhetschef kontrollerar varje månad – alla har en genomförandeplan som följs upp
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SOCIAL OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 191127

Egenkontroll och följsamhet av värdighetsgarantier
Erbjuda dig aktivitet-egen tid minst en halvtimma i veckan

§ Förbättringsområde
Erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp till exempel en fysisk aktivitet

§ Följs upp varje månad, har ökat från 5% till 76% (oktober)
Erbjuda dig daglig utevistelse

§Följs upp varje månad, har ökat från 2% till 50% (oktober) Bästa månad september
Erbjuda dig möjlighet att välja vem ska hjälpa dig med personlig omvårdnad

§ Detta utförs om det finns ett behov
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Egenkontroll och resultat av värdighetsgarantier
Ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar

§ Det finns tavlor med alla medarbetare
Erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen …….

§ Utförs genom att medarbetare frågar, samt i genomförandeplanen
Erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras på ett aptitligt sätt

§ Förbättringsområde
Personal ska finnas med vid kaffestunder och måltider för att skapa måltidsro

§ Sker oftast men är ett förbättringsområde
All personal bär en namnbricka

§ Till 100 %
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 159 - Remiss Handlingsplan social välfärd
(19/SAN/343)

Ärendebeskrivning
Handlingsplan social välfärd utgår från den regionala utvecklingsstrategins prioriterade
område Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård. I den regionala
utvecklingsstrategins, RUS, prioriterade område Hälsofrämjande arbete och hälso-och
sjukvård har ett förslag på handlingsplan arbetats fram i samverkan inom den regionala
samverkansstrukturen och chefsgruppen för samverkan social välfärd samt vård och omsorg.
De olika samverkansgrupperna står alltså bakom denna handlingsplan skickas ut på remiss.
Länets kommuner har nu möjlighet att lämna synpunkter innan handlingsplanen fastställs.
Det slutliga beslutet tas i regionens tillväxtnämnd.
Hallsbergs kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och ställer sig
positiva till handlingsplanen.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar att
- anta remissvaret som sitt,
- vidarebefordra remissvaret till Region Örebro län, Område välfärd och folkhälsa.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
- anta remissvaret som sitt,
- vidarebefordra remissvaret till Region Örebro län, Område välfärd och folkhälsa.

Beslutsunderlag




Remissvar gällande handlingsplan social välfärd
Remiss Handlingsplan social välfärd
Remiss social välfärd, mall för handlingsplan

Expedieras till
Region Örebro län, område Välfärd och folkhälsa.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Remiss Handlingsplan social välfärd
§ 159
19/SAN/343
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/ HALLSBERGS
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Tjänsteskrivelse

KOMMUN

1(2)

2019-11-05

Dnr:

Remissvar gällande Handlingsplan social välfärd

Ärendebeskrivning
Handlingsplan social välfärd utgär frän den regionala utvecklingsstrategins

omräde Hälsofrämjande

arbete och hälso-

och sjukvärd.
den regionala utvecklingsstrategins, RUS, prioriterade omräde
Hälsofrämjande arbete och hälso-och sjukvärd har ett förslag pä handlingsplan

prioriterade
I

samverkan inom den regionala samverkansstrukturen och
chefsgruppen för samverkan social välfärd samt värd och omsorg. De olika
arbetats

fram

i

samverkansgrupperna

stär alltsä

bakom denna handlingsplan

skickas ut pä

rem13s.

Länets

kommuner har nu möj li ghet

handlingsplanen

Det

lämna synpunkter innan

slutliga beslutet tas

regionens tillväxtnärnnd.

i

kommun har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter pä förslaget

Hallsbergs

och

fastställs.

att

ställer sig positiva

till

handlingsplanen. Handlingsplanen är

i

det stora hela

med bra fokus pä individen och en tillitsbaserad styrning i form
av balansen mellan behovet av kontroll med förtroende för medarbetarnas
kunskap och kompetens. Det förutsätter ett systematiskt arbete med
väldi gt positiv

kontinuerliga uppföljm'ngar för att sedan göra förbättn'ngar utifrän den

inhämtade kunskapen sä

att arbetet

bedrivs pä bästa möjliga

sätt.

Detta bygger pä kompetens hos personalen och effektivt ledarskap. Utifrän att
ha ständiga törbättringar i tanken nä en tillätande kultur att göra fel ibland för
att sedan hitta rätt Väg och arbeta pä effektivast möjliga sätt för att gagna
individen.

De fackliga organisationerna

är

ocksä betydelsefulla

arbetet

i

med

förändringsledning.

Förslag

till

beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslär
arbetsmarknadsnämnden beslutar att

anta remissvaret

som

att social-

och

sitt,

vidarebefordrar remissvaret

till

Region Örebro

län,

Omräde

välfärd

och

folkhälsa.

Ärendet
Handlingsplanens för social välfärd har
nätverk

Version 1.2

in0m den regionala

tagits

fram

i

dialog

med

strategiska

stödstrukturen för samverkan mellan

Page
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k0mmunerna

2 (2)

Tjänsteskrivelse
2019-11-05

Dnr:

och regionens hälso- och sjukvärd, brukarräd och folkhälsochefer.
Handlingsplanen pekar ut tre utmaningar i länet inom omrädet Hälsofrämj ande
arbete och hälso- och sjukvärd.

hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper

.

Skillnaden

.

Den psykiska ohälsan ökar

.

Vi lever längre

I

i

framtagandet av handlingsplanen har ytterligare strategiska inriktningar

identiﬁerats.

Dessa bedöms vara betydelsefulla ﬁir

RUS:en och

är relaterade

till

att

uppnä effektmälen i

samtliga insatsomräden.

.

Kunskaps- och metodutveckling

.

Förändringsledning

.

Digitalisering

Handlingsplanen skulle eventuellt kunna vara ännu tydligare kopplad
RUS:en för att kunna se helheten för medarbetare som ska utgä ifrän

till

planen.

Hallsbergs

kommun ställer sig positiv till handlingsplanen för sammanhällen.

So cial- och arbetsmarknadstörvaltningen

_/'

L_/
Janssn

/‚Fo rÄtp1ngschef

Version 1.2

Page
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Rapport
Datum: 2019-09-30

HANDLINGSPLAN
Social välfärd
Mall för handlingsplan
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Version: 0.1
HANDLINGSPLAN Social välfärd
Remissversion

2019-09-30
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Region Örebro län

1.

Inledning

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som antogs av regionfullmäktige i
mars 2018, sträcker sig fram till 2030. Strategin identifierar utmaningar och
strategiska inriktningar inom tio prioriterade områden som syftar till att nå de
tre övergripande målen och deras effektmål. De tre övergripande målen är
stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet.
Utgångspunkten för den här handlingsplanen är det prioriterade området
Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård, med inriktning särskilda
insatser för sårbara grupper. I den regionala utvecklingsstrategin är psykisk
hälsa och levnadsvanor bland barn och unga särskilt prioriterade liksom äldres
behov.
Handlingsplanen för social välfärd har tagits fram i dialog med strategiska
nätverk inom socialtjänstområdet, samverkansgrupper inom den regionala
stödstrukturen för samverkan mellan kommunerna och regionens hälso- och
sjukvård, brukarråd och folkhälsochefer.
En länsövergripande plan för social välfärd har funnits sedan 2012 som ett
resultat av den nationella satsningen på kunskapsutveckling av socialtjänsten
och den närliggande hälso- och sjukvården. Planen var ett komplement till
dåvarande regionala utvecklingsstrategi.

2.

Utmaningar i länet

Den regionala utvecklingsstrategin pekar på tre utmaningar i länet inom
området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård.
2.1.1 Skillnaden i hälsa och levnadsvanor ökar mellan olika grupper

Människors livsvillkor är viktiga förutsättningar för goda levnadsvanor och för
en god och jämlik hälsa. Hälsan har förbättrats i länet som helhet, men är
ojämnt fördelad såväl geografiskt som socioekonomiskt. Flickor uppger i lägre
grad än pojkar att de mår bra och gapet ökar. Kvinnor uppger god hälsa i lägre
grad än män. Personer med lägre utbildning, sämre ekonomi, utan arbete,
personer med funktionsnedsättning och hbtq-personer löper större risk för
ohälsa.

Region Örebro län
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2.1.2 Den psykiska ohälsan ökar

Majoriteten av befolkningen i länet uppger att de har ett gott psykiskt
välbefinnande, men allt fler rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande.
Männen mår bättre än kvinnorna. Lägst andel med gott psykiskt välbefinnande
finns bland kvinnor i åldern 16–29 år. En annan sårbar grupp är de flyktingar
som upplevt traumatiska och livshotande händelser före och under flykten från
hemlandet till Sverige.
2.1.3 Vi lever längre

Andelen äldre ökar i vårt län. Vi kan stärka det friska och skjuta upp
funktionsnedsättningar genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
insatser. Det förbättrar livskvaliteten för den enskilde och minskar
samhällskostnaderna för vård och omsorg.

3.

Effektmål

Det prioriterade området Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård ska
bidra till att uppnå främst effektmålen och önskvärt läge till år 2030.
 Goda uppväxtvillkor
 Goda försörjningsmöjligheter
 God och jämlik hälso- och sjukvård
 God och jämlik folkhälsa
 Ökad grad av delaktighet och inflytande

3.1

Integrerande perspektiv

Den regionala utvecklingsstrategins fyra integrerande perspektiv är:
jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete och integration.
Perspektiven är integrerade i handlingsplanen.

3.2

Strategisk inriktning

I RUS lyfts strategiska inriktningar som har betydelse för denna plan.
Inriktningen är lokal och regional samverkan samt tidiga förebyggande och
integrerade insatser till barn och unga.
I framtagandet av handlingsplanen har ytterligare strategiska inriktningar
identifierats. Dessa bedöms vara betydelsefulla för att uppnå effektmålen i
RUS och är relaterade till samtliga insatsområden. De är:
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Kunskaps- och metodutveckling

Samverkan mellan aktörer är nödvändig för att samhällets resurser ska
användas på bästa sätt. Samtidigt är en alltmer kunskapsbaserad verksamhet
önskvärd. Praktiken behöver präglas av lärande och kontinuerlig
kunskapsutveckling för att utmönstra mindre bra arbetssätt och utveckla dem
som är bra. Den kunskapsbaserade praktiken innebär att använda bästa
tillgängliga kunskap och att utveckla ny kunskap via brukare, forskning och
professionella.
Den nationella kunskapsstyrningen inom socialtjänsten stärker förändrade
arbetssätt, vilket innebär att utveckla, samordna, sprida och använda bästa
möjliga kunskap. I kunskapsstyrningen ingår kunskapsstöd, stöd till
uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och till
ledarskapet. Få kommuner uppger att de använder resultaten av systematisk
uppföljning för att utveckla verksamheterna.
Förändringsledning

De kommande decennierna krävs stora omställningar inom välfärdsområdet,
inte minst för att möta behoven hos de växande grupperna av äldre och
personer med psykisk ohälsa. Att ge insatser med kvalitet till sårbara grupper
är ett svårt och komplext uppdrag som utmanar de befintliga arbetssätten och
ställer krav på nya arbetssätt. Samtidigt kommer både de ekonomiska och
personella resurserna vara ansträngda vilket kräver förändringsledning. Det
innebär att resurseffektivt och smidigt skapa förändring i en organisation. Tre
faktorer är centrala för att lyckas: kompetens hos personal, ett effektivt
ledarskap och en stödjande organisation.
En annan bärande del i att lyckas med utmaningarna är tillitsbaserad styrning,
som innebär en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en
starkare betoning på kultur och ledarskap. Styrningen ska kunna balansera
behovet av kontroll med förtroende för medarbetares kunskap, kompetens och
erfarenhet.
Det ska finnas stöd för att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för
uppföljning och lärande. Det finns behov av att tydligare kunna prioritera
resurser och insatser som gör skillnad för brukarna.
Digitalisering

Digitalisering är en del av förändringsledningen, att chefer och ledare har
kunskaper om digitaliseringens möjligheter för att stötta och leda sina
medarbetare i den digitala förändringsprocessen. Digitaliseringen behöver
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användas i effektiviserande syfte för att möta utmaningarna inom
välfärdssektorn och då krävs att vi tillsammans mobiliserar och samordnar de
resurser som finns. Digitalisering och e-hälsa kan öka individens delaktighet
och den stimulerar kunskapsutbyte.

4.

Fokus i handlingsplanen

Handlingsplanen ska bidra till RUS effektmål genom att utveckla insatserna
för sårbara grupper inom framför allt kommunernas socialtjänster men också
andra aktörer inom välfärdsområdet, och samverkan dem emellan.
Handlingsplanen riktar sig till politiker och tjänstemän i strategiska nätverk
och samverkansgrupper inom den regionala stödstrukturen för samverkan
mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård.
Förutom denna finns ytterligare två handlingsplaner inom området. En
handlingsplan för god, jämlik och jämställd hälsa med fokus på
folkhälsoarbetet ur ett medborgarperspektiv och en handlingsplan för
sammanhållen vård och omsorg med fokus på samverkan mellan regionens
hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård. De
tre handlingsplanerna ska ses om en helhet som stärker och kompletterar
varandra.
Önskvärt läge i RUS år 2030 är:

Utöver breda folkhälsoinsatser görs särskilda insatser för sårbara grupper.
Psykisk hälsa och levnadsvanor är prioriterade områden, särskilt bland barn
och unga, liksom behov kopplade till det ökade antalet äldre. Hälsan i länet har
även förbättrats genom att utbildningsnivån i befolkningen har höjts.

4.1

Andra pågående utvecklingsprocesser

Flera utvecklingsprocesser som berör sårbara grupper pågår i länet, inte minst
aktiviteter utifrån handlingsplanerna God, jämlik och jämställd hälsa,
Sammanhållen vård och omsorg, Handlingsplan för psykisk hälsa samt
Regional handlingsplan för samverkan Region Örebro län och länets
kommuner inom området e-hälsa 2019 – 2025 och Handlingsplan för
samverkan e-hälsa och välfärdsteknologi mellan kommunernas
socialförvaltningar i Örebro län. Processer kring nationell kunskapsstyrning
både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänstens område, pågår
nationellt, regionalt och lokalt.
Regional handlingsplan för kompetensförsörjning, som avser hela
arbetsmarknaden, har tagits fram för att stödja arbetsgivarnas strategiska
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kompetensförsörjningsarbete. För att bidra till att alla elever ska nå skolans
mål finns Kunskapslyft för barn och unga. I Kulturplanen berörs kultur och
socioekonomi och kultur samt kultur och hälsa.

5.

Insatsområden 2019-2022

Fyra insatsområden inom social välfärd har identifierats utifrån övergripande
mål, effektmål och önskvärt läge i RUS. Insatsområdena är Tillgängliga
insatser med kvalitet för sårbara grupper, Sårbara barn och ungas rättigheter,
Ekonomisk trygghet och Kompetensförsörjning. De är delvis överlappande,
gäller alla aktörer och de sammanlänkas via den strategiska inriktningen. Till
insatsområdena finns åtta delmål.

5.1

Tillgängliga insatser med kvalitet för sårbara
grupper

Tillgänglighet är viktig ur jämlikhetssynpunkt och kan beröra geografi, fysisk
tillgänglighet eller väntetider. Att få insatser tidigt innan problemen har blivit
allvarliga är angeläget, särskilt för barn och unga. Standardiserade
bedömningsmetoder och systematisk uppföljning är redskap i kvalitetsarbetet
t ex för att följa upp den enskildes uppfattning om delaktighet, som få
kommuner i länet enligt nationell statistik använder.
Många grupper i samhället behöver stöd eller insatser. Det kan vara äldre,
personer med missbruksproblem, anhöriga till svårt sjuka, våldsutsatta,
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller personer med
funktionsnedsättning. Många av de faktorer som avgör kvalitet inom den
sociala välfärden är relaterade till tillgången på personal med rätt kompetens
och med möjlighet att använda sig av den.
Delmål 1. Ökad delaktighet för den enskilde (och närstående)

Brukar- och patientinflytande är tänkt att stärka den enskildes ställning och
verksamhetens kvalitet. Personer som får insatser ska ha mandat och möjlighet
att påverka beslut som får stora konsekvenser för deras eget liv, och hur
beslutade insatser genomförs.
Det finns flera sätt att stärka delaktighet. Några exempel är brukarråd,
brukarrevision, modell för delat beslutsfattande, delaktighetsmodellen samt
tjänstedesign.
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Ett sätt för kommunerna att göra enskilda delaktiga i sina beslut och insatser är
att använda det systematiska arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC)
som förespråkas nationellt.
Brukarrådens deltagande i regionala samverkans- och utvecklingsprocesser
behöver utvecklas. Fler aktörer från civilsamhället behöver bjudas in för att
utföra och utveckla insatser inom välfärdsområdet.
Delmål 2. Goda möjligheter till meningsfull fritid och social samvaro

Inriktningen i länets kulturplan är att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Det
finns risk för ojämlik tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter beroende på
socioekonomi, etnicitet, funktionsnedsättning och ålder. Sociala aktiviteter är
en effektiv intervention för att främja psykiska hälsa. Personer som deltar i
organiserad idrott har högre självkänsla, fler kamrater, bättre självförtroende,
högre livskvalitet och en större självständighet än de som inte deltar i
organiserad idrott.
Att bibehålla ett socialt sammanhang för äldre kan vara svårt när personer i
ens sociala nätverk inte längre kan upprätthålla kontakten. Processer för att
minska äldres upplevelse av ensamhet behöver stärkas. Personer med
funktionsnedsättning och sämre socioekonomiska förutsättningar deltar i mindre
utsträckning än andra i kultur- och nöjesliv samt motions- och friluftsliv.
Delmål 3. Ett liv fritt från missbruk och beroende

Missbruksproblem drabbar den enskilde och i hög grad också anhöriga, inte
minst barn. Personer med missbruk har ofta även andra problem, t ex har
andelen personer med tungt missbruk och psykisk ohälsa ökat inom
missbruksvård. De med tidig alkoholdebut och de som ofta dricker sig
berusade löper en större risk att utveckla problem senare i livet.
Det är angeläget att verkningsfulla och vid behov samordnade insatser mot
missbruk ges så tidigt som möjligt innan problemen hunnit växa sig stora.
Verksamhet med multipla kompetenser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst behöver utvecklas för alla ungdomar med missbruksproblem i
länet och deras anhöriga, för att på bästa sätt möta problematiken.
Den verksamhet som möter den enskilde med missbruksproblem behöver
upptäcka missbruket och erbjuda insatser så att en sammanhållen vård uppnås.
Där behöver man också veta vem man kan samarbeta med i de fall kompetens
från flera krävs. Den regioninterna ansvarsfördelningen måste förtydligas.
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Användandet av SIP, samordnad individuell plan, behöver utvecklas och
användandet av de rekommenderade metoderna i nationella riktlinjer
säkerställas. Olika vårdprogram för olika målgrupper behöver tas fram och
implementeras. Kompetensen om personer med intellektuell
funktionsnedsättning behöver öka för att ge målgruppen adekvata insatser.
Spelproblem är vanligare bland personer med psykisk ohälsa och bland
personer som fått ekonomiskt bistånd. Verksamheter för dessa grupper är
nyckelfaktorer för att upptäcka personer med spelmissbruk som därigenom
kan erbjudas insatser så tidigt som möjligt.
Delmål 4. Våldsfria nära relationer

Våld i nära relationer orsakar ett stort lidande för dem som är utsatta, både
vuxna och barn. Det är också ett stort samhällsproblem, som orsakar stora
kostnader. Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för att de nationella
målen om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet
uppnås.
Länsstyrelsens arbete syftar till att stärka det förebyggande arbetet och att
utveckla skydd för flickor och kvinnor. Utöver det behöver insatser för män
som utövar våld i nära relation och önskar upphöra med det utvecklas och
byggas ut. Här kan det civila samhället vara en stark aktör.
Kunskap om huvudmännens olika ansvarsområden behöver öka liksom
samsynen mellan verksamheter och samordningen av insatser.

5.2

Sårbara barns och ungas rättigheter

Låg ekonomisk standard påverkar barnets förväntningar på framtiden och
uppfattningen om tillhörigheten till samhället.
I barnkonventionen behandlas alla barns kompetens, formella och generella
rättigheter. I handlingsplanen lyfts behoven hos de sårbara barnen. Det finns
till exempel flera hinder för barnkonventionens genomslag vid tillämpning av
LSS då tillräcklig kunskap om funktionsnedsättningar och deras konsekvenser
saknas hos handläggare. För barn som är utsatta för våld eller försummelse
krävs mer långtgående insatser än de generella. Det gäller också de barn som
utvecklat ett ogynnsamt eget beteende.
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Andelen flickor med beslut om insatser inom socialtjänsten är större än
andelen pojkar och andelen utlandsfödda pojkar med insats är lägre än andra
barn med insats.
Delmål 5. Goda uppväxtvillkor

Det råder otydlighet i ansvarsfördelning i länet mellan elevhälsan, hälso- och
sjukvården och socialtjänsten avseende barn och ungas psykiska hälsa. Då
mycket samordningsansvar, vid behov av insatser från flera aktörer samtidigt,
läggs på föräldrarna riskerar barn i resurssvaga familjer att få sämre tillgång
till stöd. Det kan vara barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där
våld förekommer. Föräldraskapsstöd kan vara ett sätt att uppnå andra
effektmål t ex att barn uppnår fullgjord skolgång.
Samverkan behöver förbättras så att barn och unga får tidiga och samordnade
insatser, utifrån barnets och familjens behov och förutsättningar, och som
bryter en ogynnsam utveckling. Arbetssätt för att tydliggöra uppdrag, förväntat
resultat, resurser, ansvar och tidsplan för uppdrag som i samverkansstrukturen
behöver utformas. SIP kan vara ett hjälpmedel. Rutiner och ansvar för
uppföljning av implementeringen av överenskommelsen om samverkan
avseende barns psykiska hälsa behöver tas fram.
Barns rätt till information behöver stärkas inom socialtjänsten. Deras egen röst
är svag och försvagas ytterligare i förhållande till föräldrarna under ett ärendes
gång. Barns delaktighet behöver stärkas under hela ärendeprocessen.
Barn till föräldrar med intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning
behöver särskilt uppmärksammas. Föräldrarna kan behöva anpassat stöd för att
säkerställa att barnen får en trygg uppväxt.
Delmål 6. Fullgjord skolgång

Att fullgöra grund- och gymnasieskola är den enskilt starkaste skyddsfaktorn
mot för tidig död, ohälsa, kriminalitet och missbruk. Det är också en av de
mest avgörande faktorerna för att klara egen försörjning.
Placerade barn är överrepresenterade bland unga med ekonomiskt bistånd och
de har lägre skolbakgrund än befolkningen i övrigt, också lägre än förväntat
utifrån deras kapacitet. Sammanhållen skolgång för barn som placeras har stor
betydelse för deras framtid.
Barn i familjer med försörjningsstöd är också en grupp med dålig
skolframgång. För att stärka möjligheten till fullgjord skolgång behövs extra
stöd för dem och de placerade barnen.
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5.3

Ekonomisk trygghet

Den fattigaste andelen av befolkningen har blivit större. Det är tydligt att låg
ekonomisk standard påverkar ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor.
Risken ökar för utsatthet för brott och otrygghet, arbetslöshet även på lång
sikt, bidragsberoende och ingripanden från den sociala barnavården. Det är
särskilt ungdomar som bor med ensamstående eller utlandsfödda föräldrar som
drabbas.
Delmål 7. Ökad möjlighet till egen försörjning

Fullgjord skolgång är en av de starkaste faktorerna för att uppnå egen
försörjning. Unga som varken studerar eller arbetar har en ökad risk för att
hamna utanför arbetsmarknaden och det är därför viktigt att de ges stöd för att
kunna komma in på arbetsmarknaden eller påbörja studier.
Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar har sämre livsvillkor än
övriga, bl.a. sämre ekonomiska förutsättningar. Många av dem uppger att de
skulle kunna utföra ett arbete om de fick stöd eller anpassning. Insatser för
kvinnor med funktionshinder har inte fokuserat på möjligheterna till
ekonomisk självständighet i tillräcklig utsträckning. Insatser till utrikesfödda
kvinnor behöver utvecklas.
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har lägre levnadsstandard än
andra föräldrar. De är oftare sjukskrivna och arbetar oftare deltid.
Förvärvsfrekvensen är lägre, särskilt för mammor, något som påverkar den
ekonomiska situationen både på kort och på lång sikt.

5.4

Kompetensförsörjning

En av de största utmaningarna för välfärden är kompetensförsörjningen. Det är
svårt för arbetsgivaren att rekrytera och behålla medarbetare med rätt
kompetens. Arbetsgivare har behov av medarbetare med spetskompetens samt
inom helt nya kompetensområden. Samtidigt med skriande personalbehov står
många personer utanför arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. Mest
utsatta är personer födda utom Europa, långtidsarbetslösa 55-64 år, personer
med låg utbildning och personer med funktionsnedsättning som medför
minskad arbetsförmåga.
Delmål 8. Stärka det strategiska arbetet med kompetensbehov

Resursanvändningen inom välfärdssektorn behöver bli effektivare för att vi
ska klara framtidens kompetensförsörjning. Rätt kompetens på rätt plats kan
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skapa högre kvalitet i verksamheten och skapa möjligheter för fler att komma i
arbete. Samverkan mellan huvudmännen inom social välfärd och
utbildningsanordnare och lärosäten är nödvändig. Det gäller både utbildning
på grundläggande nivå och högskoleutbildning.
Verksamheternas arbete kring kompetensförsörjningen handlar om
kartläggning av volym och kompetens och därutöver strategier för att
attrahera, rekrytera och behålla personal. Regionalt bör strategiska ytor för
samverkan mellan välfärdsverksamheter och arbetsmarknadsenhet skapas för
att bidra till att kartläggningar och åtgärder görs enligt beprövade metoder.
Arbetsgivare behöver specificera vilken typ av arbete de vill ha utfört och
vilka krav de har på den personal de behöver för att utbildningsanordnarna ska
kunna matcha behoven. Här krävs samverkan mellan huvudmännens HRavdelningar och verksamheterna inom social välfärd.
Verksamheter för personer utanför arbetsmarknaden behöver bli bättre på att
stödja personerna till utbildning och arbete som personen klarar av. Det kan
handla om utbildningar eller möjlighet till praktik på en arbetsplats. Exempel
på metoder är Supported employment och Individual Placement and Support
(IPS). Metoderna i projektet Fler vägar in – breddad rekrytering, som pågår i
två av länets kommuner, har visat bra resultat och behöver spridas till övriga
länet.
Civilsamhällets kapacitet och kompetens inom välfärdsområdet är inte fullt
utnyttjad och kan utvecklas mycket mer. Kunskapen om varandra mellan
civilsamhället och offentliga aktörer behöver öka för att hitta
samverkansområden.

6.

Genomförande och uppföljning

6.1

Genomförande

Handlingsplanen ska kunna användas som stöd vid utformning av kommunala
verksamhetsplaner inom området och är styrande vid utformning av aktiviteter
för område Välfärd och folkhälsa inom förvaltningen Regional utveckling.
Fortfarande är kunskapen om vilka metoder eller vilka komponenter som är
verksamma inom olika delar av det sociala området liten och den når endast i
liten skala ut till praktiken. Därför är det viktigt att ta del i den
kunskapsstyrning som pågår inom området t ex genom att delta i nationella,
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regionala och lokala nätverk och samverkan med forskningsaktörer samt ha
kontakt med olika kunskapsmyndigheter.
Området Välfärd och folkhälsa har i uppdrag att kunskapsutveckla socialtjänst
och att stödja samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. Ett sätt
är att utveckla kommunal samverkan genom t ex avtalssamverkan.
Samverkan i länet styrs i grupper för förtroendevalda och tjänstemän samt
genom nätverk för strategiska chefer. De specifika samverkansråden för social
välfärd samt vård och omsorg och för folkhälsa är politiska forum för
information, samråd och samverkan mellan Region Örebro län, länets
kommuner och styrelseledamöter från Örebro läns bildningsförbund och
Örebro läns idrottsförbund. För att säkerställa enskildas tillgång till insatser
behöver inte minst samverkan mellan offentliga aktörer och civilsamhället
förbättras.

6.2

Uppföljning

Det specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg har
godkänt handlingsplanen som sedan beslutats av regionens Hälso- och
sjukvårdsnämnd. Rådet ansvarar med stöd av chefsgruppen för social välfärd
samt vård och omsorg för kontinuerlig uppföljning av planen.
I en bilaga till handlingsplanen finns ett antal indikatorer fastställda som ska
möjliggöra uppföljning av delmålen i planen. Kvantitativa indikatorer kan
kompletteras med kvalitativa beskrivningar och utvärderingar av arbetet i
samverkan som sker utifrån handlingsplanen. En utvärderingsplan ska
utformas som utgår från att uppföljningen är ett gemensamt ansvar för
kommunerna och regional nivå.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 160- Investeringar 2019
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar muntligt om investeringar som gjorts under 2019,
till exempel datorer, cyklar, telefoner.

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

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 161 - Riktlinjer för kost gällande vård och omsorg inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
(19/SAN/235)

Ärendebeskrivning
Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda
förvaltningar i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda
verksamheter i Hallsbergs kommun. Här presenteras riktlinjer tillhörande kostpolicy för
social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun 2019-2020. Riktlinjerna
beslutas i respektive nämnd enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.
I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens
verksamheter till en budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga
måltiderna i Hallsbergs kommun är ett konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor,
minskad miljöpåverkan, hållbar livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa.
Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om faktorer som god ekonomi, god
folkhälsa och livskraftig miljö.

Förslag till beslut
Drift- och serviceförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om
att anta riktlinjerna för kostpolicyn i sin helhet enligt förslag;
riktlinjer för vård och omsorg

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för kostpolicyn i sin helhet
enligt förslag;
- riktlinjer för vård och omsorg.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse riktlinjer för kost gällande vård och omsorg
Riktlinjer tillhörande kostpolicy: Vård och omsorg

Expedieras till
Drift- och servicenämnden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 2

Dnr:19/SAN/235

Riktlinjer för kost gällande vård och omsorg inom social- och
arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Uppdraget att ta fram en ny kostpolicy med tillhörande riktlinjer för Hallsbergs kommun där
helhetssyn, dialog och kritiskt tänkande är utgångspunkter för samverkan med berörda förvaltningar
i processen. Policyn är ett långsiktigt inriktningsdokument för alla berörda verksamheter i Hallsbergs
kommun. Här presenteras riktlinjer tillhörande kostpolicy för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen i Hallsbergs kommun 2019-2020. Riktlinjerna beslutas i respektive
nämnd enligt Hallsbergs riktlinjer för styrdokument.
I Hallsbergs kommun serveras årligen cirka 1 000 000 måltider inom kommunens verksamheter till en
budgeterad kostnad av cirka 10 400 000 kronor per år. De offentliga måltiderna i Hallsbergs kommun
är ett konkret verktyg för att arbeta för bättre matvanor, minskad miljöpåverkan, hållbar
livsmedelsproduktion och en mer jämlik hälsa. Förutsättningar för en hållbar utveckling handlar om
faktorer som god ekonomi, god folkhälsa och livskraftig miljö.

Förslag till beslut

Drift- och serviceförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden att besluta om att anta
riktlinjerna för kostpolicyn i sin helhet enligt förslag;
riktlinjer för vård och omsorg

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2019-04-29 en kostpolicy för Hallsbergs kommun. Policyn ska revideras
vart fjärde år. Måltidsavdelningen har tillsammans med representanter från Sydnärke folkhälsoteam,
Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län genomfört en process där riktlinjer för respektive
verksamheter finns framtagna.
Uppdraget syftade till styrande dokument till Hallsbergs kommuns måltidsservice som har en god
legitimitet, förankring och relevans inom alla förvaltningar och berörda verksamheter. I uppdraget
ingick att;
- framtagandet sker med bred förankring och delaktighet inom berörda förvaltningar.
- kostpolicyn med tillhörande riktlinjer är känd för medarbetare och brukare.
- kostpolicy med tillhörande riktlinjer är kopplade till befintliga mål och indikatorer.
Delaktighetsprocessen
Arbetsgruppen har arbetat efter en av kommunledningsgruppen tagen aktivitetsplan.

Drift- och serviceförvaltningen
Clas-Göran Classon

Nina Ekelöf

Förvaltningschef

Koststrateg

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse

Dnr:19/SAN/235

Förslag riktlinjer vård och omsorg
Aktivitetsplan 2018-19
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Riktlinjer tillhörande kostpolicy: Vård och omsorg
Hallsbergs kommun 2019-2023

Riktlinjer
Riktlinjer hållbar


Alla som hanterar livsmedel sorterar sitt avfall och väljer livsmedel som har så lite
miljöpåverkan som möjligt samt minimerar energianvändningen i köket.



Personal som hanterar livsmedel och måltider bör erbjudas information och
fortbildning inom hållbar mat.



Grunden är att menyer och tillbehör på gruppboenden är klimat- och säsongsanpassade.



Hallsbergs kommun strävar efter att öka sina inköp av ekologiska livsmedel. Detta för
att bidra till att 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av
certifierade ekologiska livsmedel år 2030, enligt regeringens livsmedelsstrategi.



En köttfri måltid eller ett köttfritt mellanmål bör med fördel erbjudas varje dag.



Alla som hanterar livsmedel strävar efter att hålla nere köttkonsumtionen och främja
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål.



De grönsaker och rotfrukter som serveras bör anpassas efter säsong.



Alla som hanterar livsmedel strävar efter att minimera matsvinnet.



Svinnmätningar genomförs på alla verksamheter inom särskilda boenden två gånger
per år i tvåveckorsperioder. Matsvinnet beräknas genom att väga och dokumentera
tallriks- och tillagningssvinn.

Riktlinjer hälsosam


Vi strävar efter att anpassa mat och måltider efter individens behov och hälsa, som en
del i vård- och omsorgen.



Personal som hanterar måltider bör erbjudas fortbildning om hälsosam kost vid olika
behov.



Kostombud bör finnas i varje arbetsgrupp som ansvarar för matfrågor.



Måltiderna bör täcka behovet av näring och energi, med extra protein till dem med
nedsatt aptit.



Vi strävar efter att erbjuda minst tre mellanmål varje dag. För de äldre som behöver
specialkost av olika skäl är det viktigt att vi tar hänsyn till detta även vid mellanmålen.
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Förutom frukost, lunch och middag serveras mellanmål. Mellanmålen är särskilt viktiga
för äldre. Tillsammans ger mellanmålen ungefär en tredjedel av dagens behov av energi
och näringsämnen.



Nattfastan bör inte vara mer än 11 timmar.
(För mer detaljerad information utifrån individuella behov t.ex. normal aptit/nedsatt
aptit se SLV bra måltider i äldreomsorgen)

Riktlinjer måltidsupplevelse


Vi presenterar och pratar om mat och måltider på ett positivt sätt.



Vi värnar om en bra måltidsmiljö som bidrar till matglädje och att gästerna trivs.



Det finns rutiner för återkoppling av brukares synpunkter på maten till köket. �

Riktlinjer säker


Alla som hanterar livsmedel ska kunna ge information om maträtternas innehåll till
gästen.



Rutiner för egenkontroll finns framtagna. All nyanställd personal utbildas i systemet för
egenkontroll.



Rutiner för anpassad/specialkost finns utarbetade.



Personal bör erbjudas fortbildning inom säker mat och anpassad kost.

Page 114 of 130

Genomförande
Alla verksamheter i Hallsbergs kommun har ett gemensamt ansvar för att kostpolicyn med
tillhörande riktlinjer efterlevs. Det förutsätter dialog och samverkan mellan berörda
förvaltningar.
Kommunen ska följa de gällande nationella riktlinjerna från Livsmedelsverket:
 Bra måltider i äldreomsorgen. Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och
äldreboenden.
 Måltider i gruppbostäder (LSS)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 162 - Upphörande av gräs- och snöröjningsservice
(19/SAN/324)

Ärendebeskrivning
Arbetsmarknad- och integrationsenheten har bland annat uppdraget att erbjuda
arbetsträning i olika former för arbetssökande kommuninvånare. Uppdragen sker
företrädesvis i samarbete och genom anvisning av Arbetsförmedlingen. Som en del i
arbetsträningen har verksamheten under många år kunnat erbjuda gräsklippning- och
snöröjningsservice till kommuninvånare med hemtjänstinsatser eller andra stora svårigheter
som kan styrkas.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten har stora svårigheter att tillgodose tjänsten.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden
besluta att:
- arbetsträningsuppdraget tillika tjänsten gräsklippning- och snöröjningsservice från
Arbetsmarknads- och integrationsenheten till kommuninvånare med hemtjänstinsatser eller
styrkta stora svårigheter, upphör 20200415.
- ”Riktlinjer för gräsklippning- och snöröjningsservice” Dnr 2015/21 SAN 737 via
Arbetsmarknads- och integrationsenheten upphör 20200415.
- ”Ny taxa för gräsklippning- och snöröjningsservice” via Arbetsmarknads- och
integrationsenheten Dnr 2018/SAN/82 upphör 20200415.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att:
- arbetsträningsuppdraget tillika tjänsten gräsklippning- och snöröjningsservice från
Arbetsmarknads- och integrationsenheten till kommuninvånare med hemtjänstinsatser eller
styrkta stora svårigheter, upphör 20200415.
- ”Riktlinjer för gräsklippning- och snöröjningsservice” Dnr 2015/21 SAN 737 via
Arbetsmarknads- och integrationsenheten upphör 20200415.
- ”Ny taxa för gräsklippning- och snöröjningsservice” via Arbetsmarknads- och
integrationsenheten Dnr 2018/SAN/82 upphör 20200415.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Upphörande av gräs- och snöröjningsservice

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Upphörande av gräs- och snöröjningsservice
§ 162
19/SAN/324
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Tjänsteskrivelse
Datum:

Sida 1 av 2

Dnr:

Upphörande av tjänsten gräsklippning- och snöröjningsservice av
Arbetsmarknad- och integrationsenheten
Ärendebeskrivning

Arbetsmarknad- och integrationsenheten har bland annat uppdraget att erbjuda arbetsträning i olika
former för arbetssökande kommuninvånare. Uppdragen sker företrädelsevis i samarbete och genom
anvisning av Arbetsförmedlingen. Som en del i arbetsträningen har verksamheten under många år
kunnat erbjuda gräsklippning- och snöröjningsservice till kommuninvånare med hemtjänstinsatser
eller andra stora svårigheter som kan styrkas.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten har stora svårigheter att tillgodose tjänsten utifrån
följande anledningar:
- Den nationella arbetsmarknadspolitiken historiska reformation av Arbetsförmedlingens uppdrag,
vilken medför oklara förutsättningar för Arbetsmarknadsenhetens roll, uppdrag och tjänster.
- Arbetsmarknads- och integrationsenhetens uppdrag är att stödja arbetssökande kommuninvånare
att de så snabbt som möjligt kan studera eller försörja sig genom eget lönearbete på reguljära
arbetsmarknaden.
Det har medfört att arbetssökande kommuninvånare som tillgodosett tjänsten gräsklippnings- och
snöröjningsservice har fått ett eget lönearbete.
- Arbetssökande kommuninvånare som anvisas av Arbetsförmedlingen har behov av annan
arbetsträning och svårt att klara av att utföra debiteringsbara tjänster.
- Tjänsten ska vara självfinansierad.
Arbetsmarknads- och integrationsenheten bedömer att behovet kan tillgodoses av externa aktörer.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden att
besluta:
- Arbetsträningsuppdraget tillika tjänsten gräsklippning- och snöröjningsservice från
Arbetsmarknads- och integrationsenheten till kommuninvånare med hemtjänstinsatser eller
styrkta stora svårigheter, upphör 20200415.
- ”Riktlinjer för gräsklippning- och snöröjningsservice” Dnr 2015/21 SAN 737 via
Arbetsmarknads- och integrationsenheten upphör 20200415.
- ”Ny taxa för gräsklippning- och snöröjningsservice” via Arbetsmarknads- och
integrationsenheten Dnr 2018/SAN/82 upphör 20200415.

Version 1.3
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Tjänsteskrivelse
Datum:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Anna Gustafsson

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor

Version 1.3
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Dnr:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 163- Information från förvaltningschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Muntlig information.
En projektplan har tagits fram i syfte att utveckla demensvården enligt de nationella
riktlinjerna för demensvård.
Ett möte har ägt rum för anhöriga till boende som kommer att flytta in i det nya vård- och
omsorgsboendet. Under mötet fick anhöriga möjlighet att ställa frågor och framföra
synpunkter.
IVO har informerat om att de är nöjda med förvaltningens agerande i det Lex Sara-ärende
som nämnden informerats om tidigare.
Polisen har berömt individ- och familjeomsorgen, som bidragit till en lugn sommar i
Hallsberg med färre inbrott och mindre skadegörelse.
Hela förvaltningen har skött situationen med bakterier i vattnet väldigt bra.
Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information från
förvaltningschef/områdeschef
§ 163
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 164- Frågor till ordförande
Ärendebeskrivning
Inga inkomna frågor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Frågor till ordförande
§ 164
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 165- Information om meddelanden
Ärendebeskrivning
Nedanstående meddelanden finns att läsa vid social- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde:
1. Gårdsråd Åsen 19/SAN/347-3
2. Gårdsråd Knuten 19/SAN/347-4 - 7
3. Gårdsråd Knuten 19/SAN/347-8
4. Komplettering av uppgifter till IVO 19/SAN/32-12
5. Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Örebro län. 19/SAN/208-17
6. Beslut från IVO angående anmälan enligt Lex Sarah. 19/SAN/259-12
7. Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket. 19/SAN/32-13

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

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information om meddelanden
§ 165
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 166- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegeringsbeslut finns att läsa vid social- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde:
1. Delegationsbeslut polisanmälan 19/SAN/253-1
2. Delegationsbeslut anställning 19/SAN/253-2
3. Delegationsbeslut individärenden §§ 230-241

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
besluta att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegeringsbeslut
§ 166
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-11-27

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 167- Faderskapsutredning
Ärendebeskrivning
Nedläggning av faderskapsutredning. Handling läggs på bordet vid nämndens sammanträde.
Peter Hörlin och Robert Topalian anmäler jäv och lämnar rummet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta om att lägga ner
faderskapsutredningen eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att
fastställa faderskapet, enligt föräldrabalkens 2 kap 7 § punkt 1.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lägga ner faderskapsutredningen
eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att fastställa faderskapet,
enligt föräldrabalkens 2 kap 7 § punkt 1.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Faderskapsutredning
§ 167
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