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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
§ 59 Sammanträdets inledning
§ 60 Slutrapport Delade turer – justerbart schema
§ 61 Slutrapport måltidsprojekt
§ 62 Slutrapport projektplan testenhet för framtidens äldreomsorg
§ 63 Förslag på namnbyte på Enheten för förebyggande arbete (EFA)
§ 64 Information om samverkansteamet
§ 65 Arbetstyngdsmätning barn- och familjeenheten IFO maj 2022
§ 66 Återrapport om arbetet med arbetslinjen
§ 67 Statistik individ- och familjeomsorgen jan-maj 2022
§ 68 Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende juni 2022
§ 69 Ekonomisk uppföljning maj 2022
§ 70 Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 71 Information från förvaltningschef/verksamhetschef
§ 72 Meddelanden för kännedom
§ 73 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 74 Besök på Sörängen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 59- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Föredragningslistan fastställs som följer av detta protokoll.
3. Närvaron framgår av protokollets framsida.
4. Inger Hellqvist utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering 
ska vara klar senast den 28 juni.
5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad
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Sammanträdets inledning
§ 59
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 60 - Slutrapport Delade turer – justerbart schema 
(22/SAN/131)

Ärendebeskrivning 
Information från projektet som provades i Västers hemtjänst för att minska antalet delade 
turer. Projektet att minska antalet delade turer fortsätter med hänsyn till slutrapportens 
resultat.
Enhetschef Gabriella Jörgensen föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Gabriella Jörgensen föredrar ärendet. Social- och arbetsmarknadsnämndens 
beredningsutskott föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
 - att godkänna informationen om slutrapporten.
 - att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nämnden tidigast till 
sammanträdet i september.

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
 - att godkänna informationen om slutrapporten.
 - att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag till nämnden senast till 
sammanträdet i september. I beslutsunderlaget ska redovisas hur vi går vidare gällande 
delade turer.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Slutrapport delade turer - justerbart schema
 Slutrapport Delade turer - justerbart schema

Expedieras till  
Verksamhetschef Äldreomsorg.
Enhetschef Planeringsenheten.

Paragrafen är justerad
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Slutrapport Delade turer – justerbart schema
§ 60

22/SAN/131
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Slutrapport Delade turer – justerbart schema

Ärendebeskrivning 
Information från projektet som provades i Västers hemtjänst för att minska antalet delade turer. 
Projektet att minska antalet delade turer fortsätter med hänsyn till slutrapportens resultat.

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

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har tidigare fattat beslut om att minska delade turer inom vård- 
och omsorg. Under vården 2022 har en ny anställningsform testats på Västers hemtjänst under 12 
veckor. Den nya anställningsformen innebär att en medarbetare arbetar alla fredagskvällar, hela 
lördagar och söndagar. I projektet provades ett justerbart schema där medarbetaren hade ett 
schema som var samma under två schemaperioder med möjlighet till vissa förändringar för att möta 
verksamhetens behov samt medarbetarnas önskan om ledighet. Medarbetarna på Västers hemtjänst 
fick under 12 veckor prova ett schema med varannan helg men utan delade turer.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Gabriella Jörgensen

Förvaltningschef Enhetschef

Bilagor
Slutrapport: Delade turer – justerbart schema
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Slutrapport: Delade turer 
- Justerbart schema 

Page 8 of 90



2 
 

Bakgrund 
I Hallsbergs kommun finns ett politiskt beslut att minska delade turer för vård och omsorgspersonal. 
Utifrån beslutet arbetades projektet justerbart schema fram. 

Beslutet i Hallsberg går i linje med utredningen Vilja välja vård och omsorgs rekommendationer. 
Regeringen beslutade 2019 att tillsätta en utredning för att utreda hur arbetsgivare inom 
äldreomsorgen ska få fler att vilja börja i yrket samt att de som redan arbetar inom yrket stannar. 
Utredningen har bland annat kommit fram med flera rekommendationer där en är att minska delade 
turer för vård och omsorgspersonalen (sou-2020 s, 13,15). 
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Projektmål 
Syfte och mål med projektet är att ta bort de delade turerna för medarbetarna inom vård och 
omsorg utan att öka de totala kostnaderna i verksamheten. Vidare är målet ökad frisknärvaro av 
ordinarie personal samt att tiden som vikarier utför minskar. 

Implementering 

Inhämtande kunskap 
Innan projektets start inhämtades kunskap och information från sex andra kommuner om hur de 
arbetar med att minska de delade turerna samt arbetet med införandet av heltid som norm. 

Utifrån de kommuner som projektet kom i kontakt med var Mariestad den kommun som upplevdes 
mest aktivt arbeta med att minska delade turer i verksamheterna. Mariestad valde att arbeta med 
att minska delade turer samtidigt som de förde in heltid som norm i verksamheterna. Mariestad 
tittade på en annan kommun som arbetat med en helganställning i över 10 år. I projektet som 
startades upp ökade arbetsgivaren medarbetarens arbetsdagar på 8 veckor. I Mariestad arbetar 
nattpersonalen mellan 9-10 h per natt och de som arbetar dag och kväll arbetar varannan helg. 

I Mariestads slutrapport framkom att brukarnöjdheten hade ökat under projektet. De såg också att 
frånvaron generellt minskade och det ekonomiska utfallet inte påverkats av den nya anställningen 
vare sig negativt eller positivt enligt den HR-konsult projektet kom i kontakt med. Mariestad har inte 
haft svårt att rekrytera till helganställningen. 

 

Justerbart schema och helgsanställning 
I samverkan med Kommunal beslöt äldreomsorgen i Hallsberg att prova projektet justerbart 
schema och helganställning. Med justerbart schema menas att ett fastställt schema rullar på från 
en schemaperiod till en annan utan många förändringar. Medarbetaren lägger endast in planerad 
frånvaro och därefter ser enhetschefen över hur bemanningen ser ut och antingen godkänner 
schemat som det är eller flyttar något pass för att tillgodose någon medarbetares semesterönskemål 
och verksamhetens behov. 

Helganställningen som provades innebar att en medarbetare arbetade fredag kväll, hela lördag och 
hela söndag samt deltog vid APT en gång var sjätte vecka. Helganställningens heltidsmått är 30h/ 
vecka. 

 

Implementering i Hallsberg 
Den första verksamhet som erbjöds att delta i projektet tackade nej. Erbjudandet gick då vidare till 
hemtjänst Väster som tackade ja. 

Innan projektets start arbetade gruppen var tredje helg samt extra helgpass. Sex medarbetare har 
tre delade turer och 24 medarbetare har två delade turer var sjätte vecka. Utöver detta fanns fler 
vakanta helgpass som täcktes upp av vikarier. 

Att ta bort delade turer och ha personal som arbetar varannan helg innebär ett behov av ytterligare 
ca sex medarbetare, motsvarande en kostnad på ca tre mkr, om ingen förändring i arbetssätt eller 
metod genomförs (hämtat från inventeringen 2021-06-14). 
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Medarbetarna fick ett formulär med frågor om hur de önskade ha sitt schema. Frågor i formuläret 
var bland annat om de önskade ”rygg mot ryggpass” (vilket innebär att arbeta dagpass efter 
kvällspass) och om de ville arbeta kvällen före helgarbete. Schemat gjordes utifrån verksamhetens 
behov samt medarbetarnas önskemål. Det nya schemat innebar att medarbetarna nu fick arbeta 
varannan helg utan delade turer i stället för 2,5 helger på sex veckor med två delade turer. 

Helganställningen innebar ingen utökning av tjänster utan var en vakant tjänst som gjordes om 
under projektet. Tjänsten, ett vikariat på 12 v, annonserades ut både internt och externt och totalt 
11 personer ansökte. 

 

Påverkan på projektet 
Projektet pågick under pandemin, vilket påverkat utifrån frånvaro av medarbetare på 
arbetsplatsen. Planeringsträffarna, där vi skulle titta mer ingående på insatsernas planering för att 
se hur vi kan förbättra dem, gick inte genomföra som tänkt. Inte heller de träffar där planeringen 
skulle gåtts igenom mer ingående tillsammans med fler ur personalgruppen. 

 
 

Kvalitet och uppföljning 
 

Medarbetarna 
Under (24/1 – 17/4) och efter (18/4 – 25/5) projektet har verksamheten haft möjlighet att svara på 
frågan ”hur var din arbetsdag” i systemet Happy or not. Medarbetarna fick fyra svarsmöjligheter som 
visar på en skala hur bra arbetsdagen varit. Systemet visar resultat i index och det finns även 
möjlighet att följa hur medarbetarna tyckt dagen varit beroende på om det varit en måndag, tisdag 
osv. Resultat visar på ett högre index (57) under projektet jämfört med (49) efter projektet. Ju högre 
indexet är desto mer positiva är svaren. Ur systemet ser vi också att under projektet ligger index på 
63 både lördag och söndag jämfört med lördag 38 och söndag 47 efter projektet. I resultatet behöver 
vi väga in vad frågan innebär för olika medarbetare. Antal svar efter projektet är färre än under 
projektet, vilket också kan påverka resultatet. 

4.1.1 Medarbetare utan delade turer 
Medarbetarna fick svara på frågeformulär i mitten av och efter projektets slut. Svarsfrekvensen var 
låg men vissa saker kan utläsas av svaren. Det framkommer en önskan att inte arbeta varannan helg 
utan istället ha någon mer helg ledig. Majoriteten av de svarande både under och efter projektet har 
tyckt att det varit bra med ett justerbart schema, dock framkommer en önskan från vissa 
medarbetare att schemat sett annorlunda ut samt att det också är bra att kunna påverka sitt schema. 
Det finns intresse från medarbetare att själva enbart arbeta helg. 

En medarbetare svarade i halvtidsavstämningen ”Tycker det varit väldigt positivt i alla aspekter att 
jag sluppit rygg mot ryggpass” 

En annan medarbetare har skrivit ”jag vill inte arbeta tre helger av sex” En tredje har skrivit att denne 
önskar prova att arbeta var tredje helg. 
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4.1.2 Medarbetaren med helganställningen 
I intervjun med medarbetaren som provade den nya anställningen på helgen framkom att hon 
önskade fortsätta arbeta i den nya anställningsformen. Hon upplevde att återhämtningen var bra 
och att hon nu kunde arbeta heltid. En positiv effekt som hon upplevde var att i och med att hon 
endast arbetade helg så hade hon bra kunskap om hur helgerna fungerade och kunde stötta kollegor 
och vikarier vid behov. Det som kunde förbättras var att rasten inte låg samtidigt som de andra 
kollegorna. Eftersom hon hade längre rast så hände det att hon blev störd. 

 
 

Ekonomi 
Idag används ca 0,5 årsarbetare totalt över hela äldreomsorgen sett till hur mycket tid 
medarbetarna använder för att lägga in sitt schema i systemet. Utöver detta använder vi 1,0 
årsarbetare för schemaadministratörer att färdigställa schemat. Vidare lägger enhetscheferna också 
tid på att färdigställa och säkerställa schemat. Med justerbart schema kommer 
schemaadministratörernas och medarbetarnas tid med schemat försvinna. 

Helganställningen innebär att medarbetaren utför 7 timmar mindre i veckan (30h/v) jämfört om 
medarbetaren hade haft en vanlig anställning som arbetade dag, kväll och helg (37h/v). Resultatet i 
Väster hemtjänst visar på att de timmar som verksamheten förlorar i den nya anställningen blir ca 
120 timmar på ett år då schemaadministratörens tid för att göra schemat var sjätte vecka försvinner 
och i stället används i verksamheten. 

4.2.1 Personalkostnader 
Projektet pågick i 12 veckor som sträckte sig över fyra månader, januari till april. Sett till 
personalkostnader under dessa månader ökade de med 76 000kr totalt jämför med föregående år. Av 
dessa är 56 000 kr löneökning. Detta innebär att personalkostnaden ökade med 20 000kr på de fyra 
första månaderna jämför med 2021. Under januari till april har restiden och den planerade 
omsorgstiden ökat med 15h jämför med samma period 2021. 

 

Kvalité 
Utifrån att pandemin drabbade verksamheterna hårt är det svårt att utvärdera hur projektet 
påverkade medarbetarnas frisknärvaro samt minskade vikariernas tid i verksamheten. Inte heller kan 
vi utvärdera om projektet bidrar till en ökad kontinuitet. 

 
 

Resultat 
Projektet kan inte säga om ett justerbart schema utan delade turer bidrar till en ökad frisknärvaro 
och minskad andel arbetad tid av timvikarier i verksamheten. 

Utifrån den korta tid vi provade projektet kan vi se att den nya anställningsformen att endast 
arbeta helg fungerade bra för den medarbetare som provade och det finns intresse hos andra att 
arbeta endast helg. Vi kan också se att kostnaderna troligtvis inte ökar så mycket i förhållande till 
att medarbetarna inte behövde arbeta delade turer. 
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Referenser 
 
 

(sou-202) SOU 2021:52 (regeringen.se) 

– hämtad 20220506 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 61 - Slutrapport måltidsprojekt 
(21/SAN/134)

Ärendebeskrivning 
För att skapa bättre måltidssituationer för våra äldre som bor på våra vård och omsorgsboenden, har 
äldreomsorgen drivit ett projekt med syfte att utarbeta ett enhetligt arbetssätt för att kvalitetssäkra 
utifrån Livsmedelsverkets ”måltidsmodell”. 
Verksamhetschef Clary Starck föredrar ärendet. Projektet är en del i verksamhetens ansvar att driva 
förbättringsarbete. Projektet avslutas nu men arbetet fortsätter som en del av verksamheterna.  
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om slutrapport måltidsprojektet med tillägget 
att ett förtydligande görs gällande grunden till projektets tillkomst. 

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om slutrapport 
måltidsprojektet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Projektplan Måltidsprojekt
 GAP-analyser 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef Äldreomsorg.
System- och kvalitetsutvecklare.

Paragrafen är justerad
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Slutrapport måltidsprojekt
§ 61

21/SAN/134
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Slutrapport måltidsprojekt

Ärendebeskrivning 
Information om slutrapport från måltidsprojektet

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

Ärendet 
För att skapa bättre måltidssituationer för våra äldre som bor på våra vård och omsorgsboenden, har 
äldreomsorgen drivit ett projekt med syfte att utarbeta ett enhetligt arbetssätt för att kvalitetssäkra 
utifrån Livsmedelsverkets ”måltidsmodell”. 

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
GAP-analyser 2022
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Måltidssituation på VoBo
GAP-analys 
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Förbättring av måltidssituationen

Syfte 
• Att skapa bättre måltidssituationer genom 
kvalitetssäkring utifrån måltidsmodellen. 

Uppdrag
• Ta fram ett helhetsperspektiv på bra måltider 
genom livsmedelsverkets måltidsmodell

• Beakta nattfasta

2022-06-27
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Måltidsmodellen
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Anpassningar på vägen

• En pandemi kom i vägen…
• Stor skillnad i lokala förutsättningar
• Skillnad i vilken prioritering som behövdes i 
respektive verksamhet

• Arbetet har skett inom verksamheterna

2022-06-27
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Integrerade måltider

Dagens status Behov av utveckling Viktning Viktning Kommentar

2020 2022

1 Måltider finns beskrivna i GFP Specificera ytterligare, hur, var, när, vad och på 
vilket sätt Gult……. Beskrivning i genomförandeplaner har förbättrats, 

fortsatt arbete för att nå hela vägen

2 Ja     Individen väljer själv om denne vill äta i sällskap eller inte

3 Bättre möjlighet till delaktighet än 
tidigare. Måltidsråd möjliga igen. 

Öka möjlighet till ytterligare delaktighet, 
kunskapsutveckling för att se nya möjligheter Gult……. Delaktighet är något vi ständigt måste arbeta aktivt med

4

Saknas fortfarande viss kunskap och 
förståelse för förutsättningar och 
gångbara alternativ – nya 
medarbetare

Gå igenom matsedel, förståelse för upphandling, 
kunskap om alternativa näringsintag (ex god 
näring istället för fika) små förändringar för att få 
in rutin – smoothies osv

Gult…….

Många parametrar som påverkar, viss kunskap för 
andras möjlighet och begränsningar saknas fortfarande 
till viss del. 

1. Dygnets måltider ska finnas representerade i den boendes genomförandeplan 
2. Måltiderna skapar sociala sammanhang och bryter ensamhet
3. Möjlighet att kunna vara delaktig och påverka var, vad, hur och när måltiderna 

serveras 
4. Samsyn och tvärprofessionell samverkan i hela måltidskedjan
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Trivsamma måltider
1. Det finns tillräckligt med tid till måltiden
2. Måltidsmiljön är tilltalande och anpassad för de boende
3. Omsorgsmåltider där personalen deltar aktivt i måltiden
4. Möjlighet till god sittställning och tillgång till hjälpmedel
5. Möjlighet att äta måltiden i sällskap med andra eller enskilt. 

  Dagens status Behov av utveckling Viktning Viktning Kommentar
2020 2022

1 Måltiden får ta den tid det tar Mer möjlighet för personal att sitta med    Mycket arbete har skett kring hur man 
organiserar matsituationerna

2 Noga med placering för lugn och ro vid måltiden; 
trångt på vissa ställen, avskalat

Själva måltidsrummen är inte anpassade efter 
verksamheten på alla boenden   Ombyggnation har skett, väntar på 

nybyggnation

3 Finns ej Bör finnas möjlighet i någon mån   Efterfrågat och önskat på samtliga enheter

4 Det finns stolar, anpassade bestick, muggar, tallrikar Få till kunskap om vad som finns – vilka 
ytterligare möjligheter finns till anpassning   Omvärldsbevakning, samarbete med AT även i 

dessa frågor 

5  Möjlighet finns      Individen själv bestämmer om denne vill äta i 
sällskap eller ensam
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Hållbara måltider
1. Svinnet i kök, vid servering och från tallrikar minimeras
2. Livsmedel väljs som producerats med hänsyn till miljö, djurskydd och social hållbarhet. 
3. Vildfångad fisk kommer från stabila bestånd och har fiskats med omsorg om miljön. 
4. Andelen kött begränsas och ersätts med andra proteinrika livsmedel. 
5. Lagringsdugliga frukter och grönsaker väljs i första hand och varieras efter säsong.
6. Avfall källsorteras, energiåtgång och transporter minimeras. 

Dagens status Behov av utveckling Viktning Prio Kommentar
2020 2022

1
Stort svinn från kök och enhet – (köket måste följa 
portionsbräkning) Mäts per dygn – inte per måltid – 
stor skillnad vad som serveras

Mer kunskap behövs hos samtlig personal, 
även vikarier  

Hela detta område är i behov av mer utbredd 
kunskap om vilka möjligheter som finns och hur man 
kan påverka – Planer finns på kostenhet

2 Beställer enligt upphandling; ”Hållbar kommun”, 
Svensk djurskyddslag, märkt palmolja etc. 

 Försöka ställa högre krav i upphandling, 
krävs prioriteringsordning fr politik; äskat 
till klimatberäkningsmodell

   För att detta arbete ska gå framåt krävs kunskaper 
och resurser

3 Endast märkt fisk      Följer det regelverk som finns 

4 Köket anpassar i viss mån, annat protein drygar ut 
även i rätter med kött     Att ersätta är svårt då alternativen är dyra och inte 

alltid mer klimatsmarta

5 Medvetenhet hos kostenhet; saknas viss 
kunskap/förståelse på enheterna 

 Information – för att minska kritiken och 
höja förståelsen (varför inte tomater året 
om osv.)

   Kunskap och förståelse för bra val

6 Källsorterar i den mån det finns utrymme till (glas, 
plast, kartong, mat)

Mer kunskap om hur och vad , samt mer 
möjligheter till källsortering   I den mån någon är "mottagare" av det vi källsorterar 

kan detta utvecklas , vi följer de förutsättningar vi ges
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Kommentar till hållbara måltider
• Vi är styrda av upphandlingar. Här måste fler parametrar tas i beaktande 

och viktas mot varandra. Ett exempel är ”lokal produktion” – vi har inte 
tillräckligt med lokal produktion i vårt närområde för att kunna försörja 
oss, när vi vidgar området vill vi kunna säkerställa ex våra krav på 
djurskyddslagar – då kan köttet plötsligt levereras från Nya Zealand 

• Svinn är ett pågående arbete, med stor kartläggning. Här styrs vi av att de 
boende måste få vad de betalar för – en portion regleras av 
Livsmedelsverkets rekommendationer, för att näringsinnehållet ska hålla 
kvalitet, därav blir svinnet stort i dagsläget.

2022-06-27
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Näringsriktiga måltider

Dagens status Behov av utveckling Viktning Viktning Kommentar

2020 2022

1
Berikar kosten då behov finns, erbjuder 
smothies, gör småportioner och 
mellanmål

Mer kunskap om alternativen hos samtlig 
personal, vad och när man serverar 
mellan måltider, alternativ då man inte 
tar till sig huvudmåltiden 

  Rekommendationen till äldre av 
Livsmedelverket följs av tillagningskök

2 Erbjuds mellanmål, speciellt då kostintaget 
är litet

Ett pågående arbete som ska fortsätta 
utvecklas så att samtlig personal har 
kunskap – ex byta ut ex fika mot ngt mer 
näringsriktigt alternativ

 

Saknas kunskap om vikten av att serveras små 
mål -  till viss del, ffa fikaservering innan måltid 
– så fikat ”ersätter” måltiden. Detta har blivit 
bättre men behöver fortfarande arbetas med

3
Kartläggningar görs regelbundet - vi 
förbättrar oss men är inte riktigt i mål – en 
del erbjuds men avböjer

Anpassa tider till måltider än mer för att 
korta ned nattfastan, den som lagt sig 
tidigt bör erbjudas frukost först

 
Detta är ett ständigt arbete som fortfarande 
pågår. De följs upp på samtliga enheter 
kontinuerligt

4
Erbjuder ofta – arbetas aktivt med under 
värmeböljor, vätskelista om behov av 
kartläggning

Samtlig personal behöver denna kunskap    

1. Måltiderna täcker behovet av näring och energi, med extra energi och 
protein till de med nedsatt aptit

2. Måltiderna är många, små och spridda över dygnet
3. Nattfastan är högst 11 timmar
4. Vätskebehovet tillgodoses
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 Säkra måltider
1. Personalen har kunskap om livsmedelssäkerhet och rutiner för att hantera risker
2. Rätt mat serveras till rätt person
3. Konsistensanpassad mat hanteras med särskilt noggrann hygien
4. Maten förvaras i rätt temperatur (kallt och varmt)
5. Minimerad risk för matförgiftning av risklivsmedel tack vare rätt hantering

Dagens status Behov av utveckling Viktning Viktning Kommentar

2020 2022

1

Krav, Egenkontroller, tillsyns samt 
leverantörskrav av hos våra 
tillagningskök (samtliga frågor); Finns 
personal med kunskap på enheterna

Samtliga som hanterar livsmedlen 
behöver ha samma kunskap; en 
fråga på Måltidsråd?

(Grönt i 
tillagnings-
kök)

Det finns kunskap inom livsmedelssäkerhet, 
dock kan fortfarande nivån höjas

2
Noggrann hantering i tillagningskök - 
väldigt tydligt för personal på 
enheterna

     

3 Hanteras som det kommer levererat Kunskapsnivån kan höjas    

4 Regelbundna kontroller genomförs
 I väntan på servering; vid 
förvaring till förtäring vid senare 
tillfälle

   

5 Ingen hanterar risklivsmedel i 
tillagning på boenden

Samtliga som hanterar livsmedel 
behöver ha denna kunskap   Ffa vad som räknas som risklivsmedel och 

hur dessa ska hanteras
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Goda måltider
1. Måltiderna utgår från matgästernas vanor och önskemål
2. Kulinarisk kvalitet – presentation, doft, smakbalans, variation i konsistens och 

smakintensitet
3. Möjlighet att välja alternativa rätter, tillbehör och måltidsdryck
4. Maten serveras på ett tilltalande sätt som buffé alternativt bordsservering
5. Det finns en god dialog mellan matgäster och de som lagar maten

Dagens status Behov av utveckling Viktning Viktning Kommentar
2020 2022

1
Enkät samt måltidsråd; de önskemål som 
kommer tillgodoses i den mån som är 
möjlig

Görs mer strukturerat idag på några 
boenden – behov av spridning till samtliga  

De boende som tillagar viss del av måltiderna själva har 
större möjligheter att tillgodose önskemål som uppstår, 
speciellt med kort varsel

2
Bra mat i det stora hela; man hjälps åt, gör 
efter de förutsättningar som råder; 
storkökservering

Personal - få tips idéer och kunskap hur 
man kan servera maten på ett mer 
tilltalande sätt, tema på måltidsråd?

   Måltidsråden kan anpassas och utvecklas – de har precis 
kommit igång efter pandemiuppehåll

3 Inte alternativa maträtter, men tillbehör 
och dryck anpassas efter smak

Få till en fungerande organisation på hur 
valen ska beställas – kanske möjligt, hur 
stor är efterfrågan?

 
Bör undersökas hur stor efterfrågan på alternativa rätter 
faktiskt är i verksamheterna – framkommit att det varit 
problematiskt tidigare

4 Övervägande tallriksservering (även 
utanför Covid-19-tider)

Kunskap om vilka möjligheter som finns att 
servera tilltalande utan att minska andra 
kvaliteter så som säkerhet, krav på 
livsmedelshållning osv.

 

En punkt som kan läggas till måltidsråd för att få kunskap 
och inspiration. Tallriksservering är även ett sätt att 
organisera arbetet för att lösgöra personal att vara mer 
behjälplig med vissa individer med omfattande behov. 
Hur vill de boende ha det?  Tester pågår på ngr enheter.

5 Måltidsråd och enkät; varierad 
förberedelse beroende på ombud

Få till struktur på vilken information som 
ska tas med till råden för personal ska 
kunna vara ombud för de boendes frågor

 
 Förutsägbarhet för ombuden så att de vet vad som 
förväntas av dem, samt vilken info de ska ta med till 
råden – vad som ska efterfrågas i verksamheten
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Sammanfattning 
• Arbete och förändringar har skett, exempelvis:
- Sköllergården test med egenlagat kvällsmål
- Esslatorp ombyggnation
- Kullängen test med karottservering/bordsservering
- (Kullängen, Werners Backe och Nytorgsgatan väntar 
på inflytt till nya anpassade lokaler)
• Kostråd återupptaget (pandemiuppehåll)
• Kunskapsutbyte, kontinuerligt

2022-06-27
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Fortsättning…

• Arbetet med att förbättra måltidssituationen 
kommer att fortsätta lokalt, i samtliga 
verksamheter

• Arbetet följs upp regelbundet i ledningsgrupp
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Kontakt

Anna Nordin-Kück
anna.nordin-
kuck@hallsberg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 62 - Slutrapport projektplan testenhet för framtidens äldreomsorg 
(20/SAN/114)

Ärendebeskrivning 
Enheter på vård och omsorgsboende Kullängen samt all legitimerad personal har i form av 
studiecirklar med stöd från Göteborgs universitet testat olika arbetsformer utifrån 
personcentrerad vård. De har även testat om det går att ha differentierade roller inom vård 
och omsorgsboende. Projektet är en del av arbetet med den nationella omställningen 
till nära vård. 
Tf enhetschef Monica Gustafsson föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om slutrapport projektplan testenhet 
för framtidens äldreomsorg med tillägget att ett förtydligande görs gällande grunden till 
projektets tillkomst.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om slutrapport projektplan testenhet för framtidens äldreomsorg

Beslut 
Social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om slutrapport 
projektplan testenhet för framtidens äldreomsorg

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Slutrapport Framtidens äldreomsorg
 Slutrapport Framtidens äldreomsorg

Expedieras till  
Verksamhetschef Äldremsorg.
Enhetschef HSL-enheten.

Paragrafen är justerad
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Slutrapport projektplan testenhet för 
framtidens äldreomsorg

§ 62
20/SAN/114
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Slutrapport projektplan testenhet för framtidens äldreomsorg

Ärendebeskrivning 
Information om slutrapport från projektet testenhet för framtidens äldreomsorg.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om slutrapport projektplan testenhet för framtidens äldreomsorg

Ärendet 
Enheter på vård och omsorgsboende Kullängen samt all legitimerad personal har i form av 
studiecirklar med stöd från Göteborgs universitet testat olika arbetsformer utifrån personcentrerad 
vård. De har även testat om det går att ha differentierade roller inom vård och omsorgsboende.

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
Slutrapport: Framtidens äldreomsorg

Page 34 of 90



Projektnamn:  Framtidens  äldreomsorg,   inom  vård  och  omsorg  utifrån  trygghetsskapande  och  

självständighet

Projektägare: Verksamhetschef äldreomsorgen 

Projektledare: Operativ projektledare, arbetsledare Gläntan, administrativ projektledare Enhetschef Kullängen 
Projektperiod:  

Slutrapport 
Framtidens  äldreomsorg,   inom  vård  och  omsorg  utifrån  trygghetsskapande  och  

självständighet
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1 Bakgrund 
Inom vård och omsorgsboende området i Hallsberg råder ett visst personalfokus, det märks bland 

annat vid schemaläggning. Det resulterar också i att personal ofta utför mer vård än vad behovet 

anger. Vid inflyttning på vård och omsorgsboende finns idag ett ”all inklusive” beteende, där boende 

och anhöriga har stora förväntningar på att bli omhändertagna. Denna inställning kan också höras 

från personal, dock framkommer det vid samtal att många av vår personal skulle vilja arbeta på ett 

annat sätt, men kultur och förväntningar gör att det är svårt. Därför behöver arbetsmetoder 

förtydligas och revideras, för att skapa trygghet samt självständighet. Verktygen för att vända detta 

är bl a digitalisering och att all vård och omsorg ska utgå från individens behov. 

Många av personalen har arbetat länge på Kullängen. Under de sista åren har det bytts många chefer 

som har lett till att en viss utveckling har stått still. För att bryta mönstret så inleddes en ny 

ledningsorganisation januari 2019, där en enhetschef har det övergripande ansvaret tillsammans 

med tre arbetsledare som ska arbeta utifrån ett nära och coachande ledarskap. Gläntan är en enhet 

med en somatisk inriktning, som underlättar för boendemedverkan. Gläntan har också goda resultat 

från 2019 års brukarundersökning, 100 % utifrån bemötande, trygghet och nöjdhet med aktiviteter, 

vilket visar att enheten har kommit långt i utveckling, vilket är ett krav för att starta upp en 

testenhet. 

Ett vägval togs fram av förvaltningens ledningsgrupp den 3–4 oktober 2019 med inriktning mot 

VAD:et och HUR:et. 

Vad: Vi arbetar för individens självständighet genom delaktighet och ett förebyggande 

förhållningssätt där fokus ska ligga på lärande, kvalitet och hemmaplanslösningar 

Hur: Det når vi genom arbete utifrån gällande lagstiftning av professionell personal och med effektiva 

arbetssätt. 

Projektet är en del av omställningen till nära vård samt chefers uppdrag att verksamhetsutveckla.  
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2 Implementering  

2.1 Uppstartmöte. 
Projektet startade med en föreläsning som hölls av forskare från Göteborgs universitet, medverkade 

på den aktuella dagen var omvårdnadspersonal från Gläntan, legitimerad personal, enhetschef HSL, 

enhetschef Kullängen, Verksamhetschef äldreomsorgen, demensutvecklare, kvalitetsutvecklar, MAS 

samt personal från vårdcentralen. 

 

2.2 Utbildningsform 
Enheten Gläntan som är testenheten i projektet och kommunens alla legitimerade personal har 

fortsatt att arbetet i Cirkelform. Personalen delades in i grupper om sex deltagare. Tre grupper var 

blandgrupper där både Gläntan och legitimerad personal ingick. Två grupper har varit enbart 

legitimerad personal. 

I och med detta sammanfogar vi arbetet Nära vård och projektet framtidens äldreomsorg.  

 

Utbildningsmaterialet till studiecirklarna är framtaget av GPCC (Centrum för personcentrerad vård 

vid Göteborgs universitet) som arbetar med forskning, utbildning och implementering av 

personcentrerad vård. Utbildningen inleds med att det genomförs ett startmöte, där identifieras fem 

betydelsefulla situationer som är viktiga för boende. 

 

Studiecirklarna bygger på dom tre nyckelbegreppen inom personcentreradvård, partnerskap, 

patientberättelsen och dokumentation. Studiecirklarna innehåller tre moduler och varje modul är tre 

cirkelträffar.  

 

2.3 Upplägget av cirklarna 
Upplägget av studiecirklarna har varit följande, det har varvats med teori, diskussioner och övningar. 

Mellan varje cirkelmöte övar och reflekterar deltagarna i det vardagliga arbetet. Varje modul ska 

resultera i konkreta förändringar som implementeras i verksamheterna.  

 

2.4 Uppdrag och roller i projektet 
Ett av effektmålen är även att se över uppdrag och roller att arbeta med differentierade 

arbetsuppgifter. Personalen har beskrivit sina arbetsuppgifter som förekommer under en arbetsdag. 

Det som framkommer under mötet att det är många arbetsuppgifter som utförs av undersköterskor 

idag som en annan yrkeskategori skulle kunna utföra, ett exempel på det är alla serviceinsatser, ett 

uppdrag som en serviceassistent skulle kunna genomföra.   
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Arbetsuppgifterna kategoriserades och fördelades utifrån vilken kompetens som behövs per 

uppdrag. De olika uppdragen som behövs är: Undersköterska, vårdbiträde och kökspersonal. Under 

dessa uppdrag har medarbetarna lagt olika ansvarsområden utifrån kompetens. Ansvarsområden 

som fördelats är bland annat aktiviteter, serviceinsatser så som tvätt och städ och beställningar.  

Arbetet påbörjades och medarbetarna har dagligen skriva en kortfattad återkoppling, vad har varit 

bra och det som behöver revideras/förbättras. Två uppföljnings möte har genomförts. Under dessa 

möten har det gjorts revideringar i uppdragen då det framkom att det var ojämnt fördelat av 

ansvarsområden.  

3 Projektmål  
Målet med projektet är att äldre ska åldras i trygghet, definiera vad ordet trygghet betyder för våra 

boende och anhöriga, samt våra eventuella boende i framtiden, för att nå; 

 bibehållen oberoende för våra brukare 

 förtydliga det förebyggande arbetet 

 alltid utgå från brukares delaktighet och inflytande i sin vardag 
(utifrån vision, hållbar kommun, samt äldreomsorgsplan 2016–2030 samt den nationella 

värdegrunden). 

 

4 Kvalitet och uppföljning 
 Att verksamheten ska utgå från de boendes behov, personcentrerad vård 
 Genom att genomförandeplaner utformas utifrån boendes behov,  

 Att de boende ska känna trygghet och vara självständiga utifrån sin individuella kapacitet 
 genom förebyggande arbete 

 Att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete 
 genom ständiga förbättringar och coachande ledarskap 

 Att skapa ett kunskapsbaserat lärande 
 genom tydliga roller och uppdrag  

 Att skapa schema utifrån boendes behov 
 genom att prova nya arbetstider 

 Att skapa måltidsro och dagliga aktiviteter 
 genom delaktighet från de boende och samverkan med kostverksamheten 

 Att arbetet utgår från ett professionellt förhållningssätt 
genom att arbeta utifrån evidensbaserad praktik (beprövad erfarenhet), professionellt bemötande, 

kritiskt tänkande och ansvarsfullhet för att driva ett systematiskt kvalitetsarbete. 
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Avslutningsmöte 

Studiecirklarna är genomförda i alla grupper. Under avslutningsmötet av studiecirklarna delger 

grupperna för varandra vad de har arbetat med under projektets gång.  Situationer som måltider, 

kommunikation, dokumentation, välkomstsamtal, uppföljningar, läkarkontakter, omvårdnad och 

vårdplanering/utskrivningsplanering vid flytt har grupperna valt ut att arbeta med under alla tre 

modulerna.  

 

4.1 Testade situationer som har genomförts har varit 

4.1.1 Skapa lugn och ro vid måltider  

Genom att sitta ner vid måltiderna, utsedd personal tog hand om måltiderna, skapa fler möjligheter 

för boende att äta vid olika tider. Infört karottsystem där boende själva är delaktiga i sin 

måltidsituation.   

4.1.2 Kommunikation  

Förslag som förändring har varit att under ett arbetspass fokusera på att arbeta med övertydlighet i 

alla moment som genomförs runt den boende, för att skapa trygghet. 

4.1.3 Dokumentation  

Förslag för att minska tiden vid överrapportering mellan personal så har man provat att en personal 

öppnar datasystemet och läser för alla, detta skapar utrymme för mer tid till våra boende. Detta 

säkerställer också att alla tar del av dokumentationen.  

Att dokumentera i ett sådant språk som gör det lätt att förstå för all personal är även det en testad 

situation.  

Genomförandeplanerna skrivs i enklare form.  

Att skriva ner målet med åtgärderna/insatserna, dokumentera överenskommelsen man gör 

tillsammans med patienten. 

4.1.4 Välkomstsamtal  

Förslag är att hela teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal, anhörig, 

boende, biträdande enhetschef ska delta i välkomstsamtalet där teamet skapar förutsättningar för 

att få till en helhetsbild i patientberättelsen. I dessa samtal har viktiga frågor ställts så som ‐ vad är 

viktigt för dig, ‐ förväntningar på boendet.  

4.1.5 Förändring i schemat utifrån behov 

under en period fanns ett ökat behov av fler personal under tidig morgon. Medarbetarna har 

anpassat sitt schema genom att börja 06,30 för att möta boendes behov av att gå upp tidigt.  

4.1.6 Förslag till förbättringar som ej testats 

Det finns även några förslag om förbättringar som kan skapa trygghet, delaktighet och oberoende för 

boende. Förbättringsområden är rond, här finns en önskan om att boende, undersköterska och 

sjuksköterskor ska delta under rond. Vidare är att arbeta förebyggande och bibehålla alla förmågor, 

genom att inte göra av bara farten.  
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5 Påverkan av projektet 
Uppstarten av cirklarna påbörjade mitt under Coronapandemin, det har försvårat för projektet. 

Sjuktalet har varit högt, personalen har varit få vid cirkelträffarna. Svårigheter att utföra 

utvecklingsmöjligheter när arbetsgruppen inte är ordinarie personal. 

 

Projektet fick göra ett uppehåll på några månader när restriktionerna förändrades gällande möten. 

Detta har medfört att det tappades fart och det var svårt att hitta tillbaka för grupperna.  

 

Projektet har pågått under drygt ett år under en pandemi, personalen har haft svår att hålla i gång 

tankar och förslag till förbättringar under det gångna året.  

 

6 Analys 
Under projektets gång testades flera utvecklingsområden under samma tidpunkt, det har upplevt 

som rörigt i verksamheten. Här behövs en förändring för att nå bättre resultat i verksamheterna. 

Exempel är att gruppen tar fram ett förbättringsområde, arbetar med det, följer upp och utvärderar. 

Även att inkludera boende till att delta i framtagandet av förbättringsområden.  

Att arbeta i studiecirkelform har varit en bra metod, det framkommer under avslutningsmötet. Det 

som behöver förändras är att medarbetarna har haft svårt att leda och styra under träffarna, därför 

föreslås att i framtiden använda sig av moderator i cirklarna.  

Materialet går även att använda under arbetsplatsträffar för att utveckla fler enheter i 

personcentrerad vård.  

Verksamheten har kommit en bit på väg och nu handlar det om att bibehålla och att sprida 

kunskapen vidare.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 63 - Förslag på namnbyte på Enheten för förebyggande arbete (EFA) 
(21/SAN/157)

Ärendebeskrivning 
Utifrån beslut att enheten för förebyggande arbete och hälso- och sjukvårdsenheten ska ingå 
i samma organisation med två ansvariga chefer, är detta namnbyte en del i att förtydliga 
uppdraget. 
Inom hälso- och sjukvårdens uppdrag ingår både hälsa och förebyggande arbete, därav är 
förvaltningens förslag att ändra namnet Enheten för förebyggande arbete (EFA) till Enheten 
för hälsa och förbyggande arbete (EHFA).
Verksamhetschef Clary Starck föredrar ärendet. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår 
- att social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Enheten för förebyggande arbete (EFA) 
byter namn till Enheten för hälsa och förebyggande arbete (EHFA).
- att namnbytet sker i oktober 2022. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att Enheten för förebyggande arbete (EFA) byter namn till Enheten för hälsa och 
förebyggande arbete (EHFA).
- att namnbytet sker i oktober 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Namnbyte på Enheten för förebyggande arbete

Expedieras till  
Verksamhetschef Äldreomsorg.

Paragrafen är justerad
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Förslag på namnbyte på Enheten för 
förebyggande arbete (EFA)

§ 63
21/SAN/157
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:

Förslag på namnbyte på Enheten för förebyggande arbete (EFA)

Ärendebeskrivning 
Utifrån beslut att enheten för förebyggande arbete och hälso- och sjukvårdsenheten ska ingå i 
samma enhet med två ansvariga chefer, är detta namnbyte en del i att förtydliga uppdraget. 

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår 
- att social och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Enheten för förebyggande arbete (EFA) 
byter namn till Enheten för hälsa och förebyggande arbete (EHFA).
- att namnbytet sker i oktober 2022. 

Ärendet 
Utifrån beslut att enheten för förebyggande arbete och hälso- och sjukvårdsenheten ska ingå i 
samma organisation med två ansvariga chefer, är detta namnbyte en del i att förtydliga uppdraget. 
Inom hälso- och sjukvårdens uppdrag ingår både hälsa och förebyggande arbete, därav är 
förvaltningens förslag att ändra namnet Enheten för förebyggande arbete (EFA) till Enheten för hälsa 
och förbyggande arbete (EHFA).

Social och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64 - Information om samverkansteamet 
(22/SAN/132)

Ärendebeskrivning 
I projektansökan om samverkansteamet finns beskrivet hur projektet ska rapporteras till 
nämnd. Detta är första delrapporten och avser tiden från projektets start till maj 2022.
 Rapporten föredras av Madelene Wistrand, verksamhetschef för elevhälsan. 
Muntlig presentation av familjecoacherna. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Den muntliga presentationen av familjecoacherna ges på sammanträdet 2022-06-22. Social- 
och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om samverkansteamet.

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om delrapporten 
och från samverkansteamet. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Information om samverkansteamet
 Samverkansteamet delrapport 1

Expedieras till  
Enhetschef IFO barn- och familjeenheten.

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/132 

Information om samverkansteamet  

Ärendebeskrivning 
I projektansökan om samverkansteamet finns beskrivet hur projektet ska rapporteras till nämnd. 
Detta är första delrapporten och avser tiden från projektets start till maj 2022.  

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

Ärendet 
Denna rapport är en del i att redovisa samverkansteamets arbete fram till maj 2022. Projektet pågår 
från augusti 2021 till december 2023. 

Social och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har fått medel ur kommunens 
investeringsfond för finansieringen av samverkansteamet. Arbetet kommer att fokusera på insatser 
till elever som har en begynnande oroande frånvaro i skolan samt deras vårdnadshavare. 
Samverkansteamet ska fokusera på att öka närvaron i skolan och på sikt bidra till en ökad delaktighet 
i samhället och framtida hälsa. Arbetssättet ska syfta till att brygga glappet mellan skolan och 
hemmet, att lyfta barnet/elevens perspektiv i hemmet och i skolan, och att kunna ge stöd till 
familjerna utanför skolan. 

Familjecoacherna som arbetar i projektet har arbetat främst med Folkasboskolan och sedan 
årsskiftet med Långängsskolan. 

I denna rapport kommer projektets uppstart och arbetet med förankring att beskrivas. Utvärdering 
av enskilda insatser beskrivs kort. Syftet är att beskriva nuläget inom projektet och se över om 
justeringar behöver ske. 

Delrapporten bifogas handlingarna. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Lenita Birath

Förvaltningschef Enhetschef, Barn- och familjeenheten IFO

Bilagor 
Samverkansteamet delrapport 1
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1 Inledning och/eller bakgrund
Denna rapport är en del i att redovisa samverkansteamets arbete fram till maj 
2022. Projektet pågår från augusti 2021 till december 2023. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och bildningsförvaltningen har fått 
medel ur kommunens investeringsfond för finansieringen av samverkansteamet. 
Arbetet kommer att fokusera på insatser till elever som har en begynnande 
oroande frånvaro i skolan samt deras vårdnadshavare. Samverkansteamet ska 
fokusera på att öka närvaron i skolan och på sikt bidra till en ökad delaktighet i 
samhället och framtida hälsa. Arbetssättet ska syfta till att brygga glappet mellan 
skolan och hemmet, att lyfta barnets/elevens perspektiv i hemmet och i skolan, 
och att kunna ge stöd till familjerna utanför skolan. Syftet är också att på sikt 
minska antalet orosanmälningar för att istället öka antalet ansökningar.

Samverkansteamet består av en socialpedagog som arbetat heltid sedan oktober 
2021, samt en socionom som arbetat heltid sedan januari 2022. I rapporten 
används både samverkansteam och familjecoacher som beskrivning på de 
projektanställda.  Teamet har haft tillgång till ett föregående projekts handlingar, 
men har sedan fått skapa sin egen arbetsgång och arbetsmetoder. Tidigare har 
projektet varit knutet till Transtensskolan enbart. Denna gång har projektet riktat 
sig först till Folkasboskolan för att sedan även rikta sig till övriga skolor inom 
kommunen.  

2 Uppdrag och syfte
Samverkansteamets arbete ska utvärderas av styrgruppen i maj 2022. 
Styrgruppen ansvarar för att respektive nämnd är informerad. 

I denna rapport kommer projektets uppstart och arbetet med förankring att 
beskrivas. Utvärdering av enskilda insatser beskrivs kort. Syftet är att beskriva 
nuläget inom projektet och se över om justeringar behöver ske. 

3 Beskrivning av nuläge

3.1 Projektledning
Styrgruppen för projektet har mötts fyra gånger under hösten och våren. I 
samtalen har fokus varit på hur projektet förankras och hur familjer får ta del av 
stödet. Rekryteringen av familjecoacher har också varit i fokus, samt hur de 
engageras i arbetet med att främja närvaro. I styrgruppen har förvaltningschefer 
från social- och arbetsmarknadsförvaltningen samt bildningsförvaltningen 
deltagit, verksamhetschefer för Individ- och familjeomsorgen samt förskola/skola 
och enhetschefer för barn- och familjenheten samt elevhälsa. 

Arbetsgruppen har haft möte en gång i månaden under hösten och våren. I början 
av hösten bestod arbetsgruppen av representanter från Folkasboskolan och 
Transtenskolan. Från social- och arbetsmarknadsförvaltningen deltog enhetschef 
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och sakkunnig socialsekreterare. Under våren har även samverkansteamet 
deltagit samt representanter från Långängsskolan. Arbetsgruppen har pratat om 
ärendegång och hur samtycke samt samarbete ska ske med skolan. 
Arbetsgruppen har även pratat om hur man kan motivera familjer att ta emot 
hjälp från samverkansteamet.  

3.2 Förankring
Eftersom projektet är nytt och inriktningen skiljer sig från tidigare projekt, har 
fokus behövt ligga på förankring i olika forum. Dels behöver befintliga 
verksamheter förstå syfte och hitta samarbete med anställda i projektet, dels 
behöver målgruppen få kännedom om projektet och vad som kan erbjudas. 
Artiklar i Sydnärkenytt och Nerikes Allehanda har även belyst projektet och vad 
som finns erbjuda. 

3.3 Arbetssätt
Samverkansteamet började arbeta på Folkasboskolan, under oktober-december 
2021. Efter samtal i arbetsgruppen och styrgruppen beslutades att flera skolor 
skulle kopplas på, detta på grund av att antalet ärenden inte var tillräckligt många. 
Efter januari kopplades även Långängsskolan på och nu finns även kontakter med 
Stocksätter och Fredriksberg. 

På Folkasboskolan är samverkansteamet med på EHT varannan vecka. Har en 
stående punkt på EHT. På Långängsskolan är de med på EHT varannan vecka och 
ska även träffa arbetslagen.  Ärendegången, som beskriver hur familjer får kontakt 
med samverkansteamet, har utarbetats utifrån Folkasboskolans arbete med Rutin 
för att främja skolnärvaro. Samverkansteamets insats riktar sig till familjer där 
eleven befinner sig på steg 3 i frånvarotrappan, d v s när mentor/klasslärare gjort 
första kartläggningen och eleven lyfts vidare till EHT. I det skedet ska 
samverkansteamet kunna erbjuda hjälp till familjen för att kunna öppna upp och 
se om frånvaron har andra orsaker än inom skolan. Samverkansteamet har 
arbetat tillsammans med EHT, men har även sett att skolans pedagoger behöver 
kunna prata med familjer om teamet tidigt, när frånvaron uppmärksammas som 
oroande. Ärendegången har justerats och anpassats efter hur Långängsskolans 
arbete med Rutin för att främja skolnärvaro ser ut. Numera är tanken att 
pedagoger och EHT kan bjuda med samverkansteamet på ett gemensamt möte 
med föräldrar i steg 3, då elevhälsan kopplas in kring oroande frånvaro. 
Nuvarande ärendegång för Folkasboskolan finns med som bilaga 1.

Under maj har familjecoacherna gått en fem dagars utbildning från Magelungen 
“Behandlingsinsatser vid problematisk skolfrånvaro”. Ambitionen är att ständigt 
förbättra metoder och kunskapen kring barn och unga med skolfrånvaro. 
Familjecoacherna har avsatta medel till handledning för att stärka kompetens och 
erfarenhet inom området, detta är något som inte påbörjats än. 
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3.4 Genomförda insatser 
Medverkan på större möten på skolorna: ett föräldramöte på Folkasboskolan och 
ett föräldramöte på Långängsskolan. Medverkan på personalmöte Långängsskolan 
och Folkasboskolan. 

Medverkan på EHT på Folkasboskolan och Långängen: familjecoacherna har 
deltagit på sex EHT på varje skola.

Antal avslutade ärenden: Två stycken 

Antal aktiva ärenden: Sju stycken

Antal nya ärenden (ej uppstartade): Fem stycken

I samband med att vi ska se över genomförda insatser ser vi att utvärderingsfrågor 
till barnet och föräldrarna behöver uppdateras och utvecklas. Därför presenterar 
vi inte resultaten av dem här, utan kommer återkomma vid årsskiftet med större 
underlag. 

3.5 Statistik kring anmälningar/ansökningar och skolfrånvaro

Antal ansökningar/anmälningar som inkommit. 

2021      

 Barn- och unga                                                                                              
Sept

         
Okt

         
Nov

        
Dec   

 Ansökningar 10 4 5 3

 Anmälningar 70 98 90 72

 Inledda utredningar 30 45 30 24

 Orsak oro för barn och ungdom – 
skolfrånvaro

4 2 0 0

 Hur inkom anmälan?     

 Skola/förskola 21 32 15 12

      

2022      

 Barn- och unga           
Jan

         
Feb

      
Mars

       
April

 Ansökningar 6 7 10 3

 Anmälningar 75 82 136 125

 Inledda utredningar 28 23 38 32

 Orsak oro för barn och ungdom – 
skolfrånvaro

0 2 1 3

 Hur inkom anmälan?     

 Skola/förskola 12 21 26 24
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Elever med total frånvaro över 15% under 50%
Skola 21 

sept
Vt 21

26 okt 23 nov 14 dec 1 feb 1 mars 29 
mars
från 
28/2

10 maj
från 
28/2

Folkasboskolan 117 98 91 95 Inga 199 83 91
Fredriksbergskolan 28 23 20 20 siffr 91 30 32
Långängskolan 141 93 85 111 Nytt 250 86 103
Sköllersta skola 39 35 34 31 sätt 79 29 31
Stocksätterskolan 67 50 54 54 att 157 71 85
Transtenskolan 153 118 120 138 visa 200 38 123
Östansjö 14 20 20 23 77 21 19
TOTALT 559 437 424 472 1053 358 484

4 Analys och tolkning
Att starta igång projektet har tagit tid och energi. Familjecoacherna som är 
anställda i projektet har arbetat med förankring samtidigt som de utformat 
innehåll i projektet och börjat möta elever och familjer. Det har tagit tid att få 
kontakter på skolorna. Under januari/februari blev detta än mer försenat p g a 
hög smitta av covid-19 i skolorna. Det var ett ansträngt läge bland personal och 
hög frånvaro hos eleverna. 

Samverkansteamet har fått igång ett arbete på Folkasboskolan samt 
Långängskolan. Antal ärenden har varit lågt, inte på grund av att behovet är lågt, 
utan på grund av att det har tagit tid att få igång de nya rutinerna och arbetssättet 
som involverar samverkansteamet i skolorna. Detta har blivit bättre mot slutet av 
våren då teamet har haft kontinuerliga dialoger med skolorna på hur rutinerna 
med samverkansteamet ska se ut. Genom att vara med på EHT-möten för att 
diskutera detta, samt träffat alla lärare, mentorer och pedagoger på skolorna har 
förankring skett. 

Samverkansteamet har också fokuserat på att bygga relationer med barnen och 
de unga på skolorna så även de vet vad vi gör och vilka vi är. Syftet med detta är 
att det ska bli enklare för de att tacka ja till insatsen om behovet skulle uppstå då 
insatsen är frivillig.

Antal elever som finns inom målgruppen är fortfarande stor, och behovet av en 
tidig insats är fortfarande stort. Under våren har skolans rapportering av 
skolnärvaro setts över och det är en pågående process att säkerställa att siffrorna 
stämmer. Statistiken som presenteras till nämnd är ackumulerad från tidigare 
termin eller terminsstart. Även detta behöver ses över så att statistiken kan följas 
på ett lättare sätt. 
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Statistiken kring anmälningar/ansökningar behöver också ses över, och att det 
säkerställs att de anmälningar som beskriver skolfrånvaro som en del av annan 
oro, också finns med i statistiken kring skolfrånvaro. Syftet med insatsen är ju att 
minska antalet orosanmälningar för att istället öka antalet ansökningar.

Sammantaget är statistiken i denna rapport ett bra utgångsläge för att följa upp 
om drygt ett år hur projektet fortsätter. 
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5 Slutsatser och rekommendationer
Det har blivit viktigt att arbeta med skolans EHT, med arbetslag och mentorer och 
att träffa föräldrar direkt. Rutiner har börjat sätta sig mer på Folkasboskolan och 
Långängsskolan. Personal på skolan har fått bättre koll på samverkansteamet och 
vad de kan erbjuda. Här finns det mer att göra, och ett förslag är att presentera 
familjecoacherna på kommunens hemsida. Ett annat förslag är att göra en kort 
presentationsfilm som kan användas av pedagoger/mentorer i samtalet med 
vårdnadshavare. 

Det har varit en svårighet att motivera föräldrar att ta emot hjälp. Särskilt när 
barnen är äldre. Finns önskemål om att sänka åldern på målgruppen för att kunna 
komma in tidigare. Behovet att jobba med skolfrånvaro är hög i kommunen och vi 
vill vara en del utav arbetet med att sträva efter en förbättrad skolnärvaro samt 
minska psykisk ohälsa hos barn och unga. I första hand behöver målgruppen 
erbjudas stödet av familjecoacherna innan målgruppen kan breddas neråt. 
Samtidigt är målgruppens ålder något som kan komma att justeras beroende på 
om behov förändras. 

Intresset av att samverkansteamet ska implementeras på flertal skolor är hög i 
kommunen. Familjecoacherna har deltagit på samverkansdagar med EHT och 
socialtjänsten, vilket gör att kännedom om teamet ökar i hela kommunen. Andra 
skolor har kontaktat familjecoacherna för att rådfråga, vilket uppmuntras. 
Familjecoacherna fortsätter på de ursprungliga skolorna och utökar i en lagom 
takt till hela kommunen. 

För att kunna utvärdera projektet är det viktigt att kontakten och arbetet med 
familjerna utvärderas. De formulär som används för att stämma av hur familjen 
och eleven upplevt kontakten behöver uppdateras snarast så att de familjer som 
redan nu får del av stödet finns med i kommande utvärderingar. 

Utbildningen från Magelungen samt handledning, är ett sätt att stärka 
kompetensen kring arbetet med skolnärvaro i kommunen. Det behöver förvaltas 
hos familjecoacherna och på sikt komma andra till del inom skolan och 
socialtjänsten. Handledning till familjecoacherna behöver komma igång, eftersom 
de befinner sig ensamma i sin roll och behöver stärkas i sin specifika kompetens. 

Arbetssättet utvecklas hela tiden. Familjecoacherna fortsätter tillsammans med 
arbetsgruppen och styrgruppen att fundera kring projektets praktiska 
genomförande och gör löpande förändringar så att så många som möjligt ska få ta 
del av stödet. 
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Bilagor

Bilaga 1 – Ärendegång

Ärendegång

1. Eleven lyfts på EHT 
utifrån frånvaro.

2. Om insatsen bedöms 
aktuell tas medgivande och 

möte bokas med FC och 
mentor/elevhälsa.

3. Första möte med familj 
och skola. Föräldrarna 
tackar ja eller nej till 

insatsen. Förlag: göra en 
överenskommelse med fldr. 

4. Möjlighet att följa upp 
insatsen på EHT varannan 

vecka. Samtidigt har FC 
kontakt med mentor i det 

dagliga. 

5. Utifrån 
överenskommelse/mål som 

sätts med fldr avslutas 
insatsen, eller hänvisas 

vidare till annan instans. 

6. Återkoppling på EHT av 
avslutad insats. 

Fas 1: Eleven lyfts på EHT utifrån frånvaro. Elevhälsan kommer gå 
igenom de elever vars närvaro i skolan försämrats eller förblivit oförändrat 
trots skolans rutinmässiga arbetssätt. Om eleven är i steg fyra i 
frånvarotrappan kommer ärendet att gå vidare till fas två i ärendegången.
 
Fas 2: Om insatsen bedöms aktuell tas medgivande och möte bokas med 
FC och mentor/elevhälsa. Sandra (kurator), Jarmo (rektor) eller någon 
ansvarig i elevhälsan, kommer att kontakta FC för att uppmärksamma de 
elever som kan vara aktuella för FCs insats. Om FC accepterar ärendet 
fortsätter ärendet till fas 3 i ärendegången.

Fas 3: Första möte med familj och skola. Föräldrarna tackar ja eller 
nej till insatsen. Förslag: Göra en överenskommelse med föräldrar. 
Mentorerna eller någon från elevhälsan bokar in ett uppstartsmöte med 
familjen och barnet ska få frågan om hen vill vara med på uppstartsmötet 
eller om barnet/ungdomen vill möta upp FC själv tillsammans med mentorn 
eller någon från elevhälsan. På uppstartsmötet kommer någon personal från 
elevhälsan eller mentorn samt FC att delta. Där kommer familjen att bli 
informerad om insatsen och hur arbetet kommer att se ut. Familjen och 
barnet kommer tacka ja eller nej till insatsen. Insatsen kommer att vara 
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tidsbestämd på fyra veckor. Efter fyra veckor kommer uppföljningsmöte att 
ske tillsammans med familjen, barnet, FC, mentorn samt någon från 
elevhälsan för att diskutera om ytterligare förlängning i insatsen ska 
tillkomma. Om familjen tackar ja kommer FC att boka in ett möte med 
enbart familjen där FC kommer att påbörja en kartläggning kring situationen 
i sin helhet. Ärendet tas vidare av FC. 

Fas 4: Möjlighet att följa upp insatsen på EHT varannan vecka. 
Samtidigt har FC kontakt med mentor i det dagliga. FC kommer delta på 
EHT mötena varannan vecka för att följa om ärendena och få nya ärenden. 
FC kommer ha kontinuerlig kontakt med mentorerna gällande insatsen. 
Större uppföljningsmöten kommer att tillkomma tillsammans med familjen 
och respektive ansvarig personal insatt i insatsen. 

Fas 5: Utifrån överenskommelse/mål som sätts med föräldrar avslutas 
insatsen, eller hänvisas vidare till annan instans. En bedömning kommer 
att göras om hur insatsen kommer att avslutas. De familjer som FC ser 
behöver mer omfattande stöd kommer FC resonera vad för stöd som 
familjen behöver, och hur kontaktvägar bäst tas för att en större insats skall 
komma igång. 

Fas 6: Återkoppling på EHT av avslutas insats. När en insats avslutas 
sker en återkoppling och utvärdering av FC till EHT, en sammanfattning av 
insatsen kommer att skrivas och läggas in i elevens elevakt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 65 - Arbetstyngdsmätning barn- och familjeenheten IFO maj 2022 
(22/SAN/61)

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i februari 2022 så har en ökning 
kunnat utläsas vid den nu aktuella arbetstyngdsmätningen. Enheten hade under våren haft 
ett ökat inflöde av ärenden vilket ledde till fler inledda utredningar. Tre erfarna 
socialsekreterare och familjehemssekreterare har slutat under våren.
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om arbetstyngdsmätning maj 2022

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Arbetstyngdsmätning barn- och familjeenheten IFO maj 2022
 Arbetstyngdsmätning Barn- och familjeenheten IFO maj 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO.
Enhetschef IFO barn- och familjeenheten.

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/61 

Arbetstyngdsmätning barn- och familjeenheten IFO maj 2022

Ärendebeskrivning 
Sedan föregående arbetstyngdsmätning som redovisades i februari 2022 så har en ökning kunnat 
utläsas vid den nu aktuella arbetstyngdsmätningen. Enheten hade under våren haft ett ökat inflöde 
av ärenden vilket ledde till fler inledda utredningar. Tre erfarna socialsekreterare och 
familjehemssekreterare har slutat under våren.

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

Ärendet 
Vad som kan utläsas i denna mätning är att belastningen är mycket förhöjd (röd färg) på fyra 
socialsekreterare. Under inledningen av våren har tre erfarna socialsekreterare och 
familjehemssekreterare slutat på enheten. Det är idag svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare 
vilket påverkar kompetensen på enheten och den ärendemängd en oerfaren socialsekreterare kan 
hinna med. 
Det har varit en viss ökning av utredningar och placeringar under våren som även påverkar 
ärendetyngden på socialsekreterarna.
Tre socialsekreterare har påbörjat sin anställning i utredningsgruppen. Två av dem har arbetat deltid 
under våren. Det har även varit två socialsekreterare som har arbetat deltid på distans utifrån covid-
19.
Under början av juni kommer två deltidsarbetande socialsekreterare börja att arbeta på heltid och 
ett vikariat kommer att tillsättas. Det kommer att avlasta de som har förhöjd belastning idag.
Arbetstyngdsmätningen används i det dagliga arbetet och mätningen kan användas vid fördelning av 
nya utredningar för att inte belasta samma socialsekreterare med mer förhöjd nivå än andra vid 
mätningen. 
Arbetstyngdsmätningen används även vid ärendegenomgångar för att ha bättre kontroll över varje 
socialsekreterares belastning med koppling till bland annat erfarenhet och antal ärenden. Ledningen 
kan även hålla koll på så att belastningen inte blir för hög på hela enheten över en längre tid vilket 
även är en del i enhetens arbetsmiljöarbete. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson                                                                              Lenita Birath                                                                
Förvaltningschef                                                                         Enhetschef

Bilagor
Arbetstyngdsmätning maj 2022
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Ärendetyngdsmätning maj 2022

Gruppbeteckning Antal års erfarenhet enligt matris Erfarenhets-
kod

OK poäng 
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Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket  120 30,0% 36 144% 88  2
Barn/ungdom 0-21 Mer än 5 års erfarenhet i yrket  150 50,0% 75 103% 152 08:26 4
Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 580 138 100,0% 138 -7% 128 01:06  
Barn/ungdom 0-21 1-2 års erfarenhet i yrket 4100 126 100,0% 126 19% 150  1
Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket 780 120 100,0% 120 -12% 106 20:56 4
Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138 -38% 85 09:52  

Familjehemsgrupp 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138 -12% 122   

Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 95,0% 131,1 14% 150 16:41 5
Barn/ungdom 0-21 1-2 års erfarenhet i yrket 4100 126 100,0% 126 32% 166 06:48  
Barn/ungdom 0-21 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 80,0% 110,4 -35% 72   
Placeringsenhet 0-20 3-5 års erfarenhet i yrket 480 138 100,0% 138  138 01:06  
Placeringsenhet 0-20 1-2 års erfarenhet i yrket 4100 126 100,0% 126 33% 168 06:48  
Barn/ungdom 0-21 Nyutexaminerad, 0-1 års erfarenhet i yrket 780 120 100,0% 120 -12% 106 20:56 4
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66 - Återrapport om arbetet med arbetslinjen 
(21/SAN/161)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat hur Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) arbetar med Arbetslinjen
Enhetschef Sandra Leontiou föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om arbete med arbetslinjen samt att 
fortsättningsvis följa arbetet i tertial-, delår- och årsrapport.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om arbete med arbetslinjen. 

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
 - att godkänna informationen om arbete med arbetslinjen.
 - att fortsättningsvis följa arbetet i tertial-, delår- och årsrapport.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Återrapport om arbetet med arbetslinjen

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO.
Enhetschef IFO vuxenenheten.

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:21/SAN/161 

Återrapport om arbetet med arbetslinjen

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat hur Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) arbetar med Arbetslinjen

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om arbete med arbetslinjen. 

Ärendet 
Nu när restriktionerna har lättat har vuxenenheten kunnat återgå till att arbeta enligt arbetslinjen. 
Socialsekreterare stödjer och motiverar personen till olika vägar för att nå självförsörjning. AMI kan 
nu åter ta emot alla deltagare till deras verksamhet vilket ökar möjligheten för personer att på sikt nå 
självförsörjning. Socialsekreterarna motiverar även till utbildning och därmed självförsörjning genom 
CSN. Arbetsförmedlingen har ett uppdrag som avser att fler personer ska komma ut i studier än 
tidigare, vissa personer har inte rätt till CSN utan uppbär aktivitetsstöd genom Försäkringskassan som 
är lägre än CSN. Vissa personer går även utbildningar som inte är CSN-berättigade. Detta medför att 
personen blir beroende av ekonomiskt bistånd under längre tid då socialsekreterare inte kan avbryta 
personens planering med Arbetsförmedlingen eftersom personen riskerar att bli av med sin 
ersättning. 

Socialsekreterare, chefer och arbetskonsulenter har under år 2021 upprättat en rutin som 
reviderades under våren 2022 kring hur det fortsatta samarbetet kring AMI/IFO ska se ut framöver. 
Syftet med rutinen är att tydliggöra roller, ansvarsfördelning och hur samarbetet ska se ut på bästa 
sätt. Detta förväntas leda till att processen att få en arbetsmarknadsåtgärd för den enskilde ska gå 
snabbt, vilken i sin tur kan leda till att den enskilde når självförsörjning snabbare.  

En del av dem som söker ekonomiskt bistånd har olika hinder som gör att de inte kan arbeta eller stå 
till arbetsmarknadens förfogande. Socialsekreterarna motiverar dessa personer till arbetsträning, 
detta i dialog med vårdkontakt alternativ rehabiliteringskoordinator. En svårighet som fortfarande är 
aktuellt är att psykiatrin saknar en rehabiliteringskoordinator samt att samverkan med vårdkontakt 
där är svår. Där är socialsekreterarnas hjälpmedel att kalla till SIP för att se över personens snabbaste 
väg till självförsörjning. 

Under våren 2022 har en samverkan mellan AMI, IFO, Arbetsförmedlingen samt SFI påbörjats. Målet 
med denna samverkan är att fler ska komma ut i självförsörjning.

Under våren 2022 har antalet insatser avseende ekonomiskt bistånd minskat i jämförelse med 
samma period föregående år. En anledning till detta kan vara att den reguljära arbetsmarknaden har 
lättats upp efter att ha varit hård ansatt av covid-pandemin. AMI har även anställt flera personer som 
tidigare har uppburit försörjningsstöd för att de inte ska återaktualiseras hos försörjningsstöd. Syftet 
med dessa anställningar är att personerna ska få fler erfarenheter och bli anställningsbara på den 
reguljära arbetsmarknaden.
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Tjänsteskrivelse Sida 2 av 2
Dnr:21/SAN/161 

Ur ett barnperspektiv ser vi att om föräldern kommer ut i praktik/studier/arbete så är det enligt 
forskning något som gynnar barn. Om föräldern har en bättre ekonomisk situation och dagliga rutiner 
leder det till bättre levnadsförhållanden för hela familjen.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Sandra Leontiou

Förvaltningschef Enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67 - Statistik individ- och familjeomsorgen jan-maj 2022 
(22/SAN/60)

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen jan-maj 2022.
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om statistik från individ- och 
familjeomsorgen för jan-maj 2022.

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Statistik IFO jan-maj 2022
 Statistik IFO jan-maj 2022
 Statistik IFO 2021

Expedieras till  
Verksamhetschef IFO.

Paragrafen är justerad
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Statistik individ- och familjeomsorgen jan-maj 
2022
§ 67

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

Statistik individ- och familjeomsorgen jan-maj 2022

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen jan-maj 2022. Statistiken visar för vuxna antal insatser om 
ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi (nyansökan), anmälningar samt 
ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn bland annat ansökningar, anmälningar, 
inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

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

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen jan-maj 2022.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Verksamhetschef

Bilagor
Statistik IFO jan-maj 2022

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

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 137 132 130 133 115 647

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 23 19 14 20 14 90

Anmälningar vuxen 19 23 19 20 12 93

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 8 9 5 5 6 33
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 6 7 10 3 8 34

Anmälningar 75 82 136 125 86 504

Inledda utredningar 28 23 38 32 22 143

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 17 20 20 16 14 87

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

Orsak oro för barn och ungdom 45 53 68 67 44 277

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 1 10 17 17 18 63

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 9 4 19 10 6 48

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 5 2 2 4 1 14

Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 0 2 1 3 5 11

Orsak oro för barn och ungdom – våld 15 11 29 24 12 91
Hur inkom anmälan?
Anhörig 10 7 1 7 2 27
Anonym 4 4 7 3 2 20
Den enskilde 2 2 1 1 0 6
Domstol 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 6 5 14 23 10 58
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 0 0 0 0
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 0 0 0 0 6 6
Migrationsverket 0 0 2 0 0 2
Polis 12 17 32 20 13 94
Privatperson 3 4 0 0 0 7
Sjukvården 12 6 24 25 3 70
Skola/förskola 12 21 26 24 36 119
Åklagare 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 14 16 29 22 14 95
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2021 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.
Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 179 182 184 169 172 179 190 193 171 177 159 145 2100
Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 25 33 37 17 29 24 25 14 20 17 10 18 269
Anmälningar vuxen 13 21 18 9 24 15 24 24 19 18 12 9 206
Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 1 4 2 1 9 4 2 6 1 3 3 4 40
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 8 6 6 1 7 10 1 0 10 4 5 3 61
Anmälningar 78 112 115 86 95 96 73 66 70 98 90 72 1051
Inledda utredningar 28 28 31 29 25 35 26 8 30 45 30 24 339
Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 28 28 30 24 20 24 18 16 14 15 9 1 227
Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Orsak vid anmälan:
Orsak oro för barn och ungdom 43 58 47 36 43 54 44 31 30 53 57 46 542
Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 21 25 29 15 20 6 5 16 10 12 5 6 170
Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 5 11 11 8 12 7 7 8 7 8 7 9 100
Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 2 0 10 1 2 9 4 0 1 1 1 2 33
Orsak oro för barn och ungdom – skolfrånvaro 1 2 5 6 3 3 0 4 4 2 0 0 30
Orsak oro för barn och ungdom – våld 6 16 13 20 15 17 13 7 18 22 20 9 176
Hur inkom anmälan?
Anhörig 9 9 12 4 5 11 5 5 6 8 5 8 87
Anonym 6 11 9 1 5 6 9 3 5 9 7 5 76
Den enskilde 0 1 2 0 1 6 0 1 1 2 0 0 14
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 7 5 9 8 4 12 5 3 8 10 9 2 82
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HVB/famlljehem 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 2 10
Migrationsverket 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Polis 19 18 28 15 15 10 12 21 9 18 18 11 194
Privatperson 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 8
Sjukvården 13 13 9 0 17 19 8 10 4 8 10 16 127
Skola/förskola 7 20 20 35 30 15 2 14 21 32 15 12 223
Åklagare 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 16 31 21 21 18 17 29 9 16 7 26 13 224
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68 - Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende juni 2022 
(22/SAN/26)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen redovisar statistik över beläggningsgraden inom 
vård- och omsorgsboende.
Förvaltningschef Jaana Jansson föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden
 - att godkänna informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 
framtagen 7 juni 2022-
 - att fortsättningsvis följa beläggningsgraden en gång per år i april.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 7 
juni 2022.

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
 - att godkänna informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende 
framtagen 7 juni 2022.
 - att fortsättningsvis lägga informationen om beläggningsgraden som meddelande till 
nämnden.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende juni 2022

Expedieras till  
Verksamhetschef Äldreomsorg.

Paragrafen är justerad
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Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende 
juni 2022

§ 68
22/SAN/26
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:22/SAN/26 

Beläggningsgrad vård- och omsorgsboende juni 2022

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

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om beläggningsgrad inom vård- och omsorgsboende framtagen 7 juni 2022.

Ärendet 
Social- och arbetsmarknadsnämnden vill att förvaltningen månadsvis redovisar statistik över 
beläggningsgraden inom vård- och omsorgsboende som en uppföljning av beslutet att minska antalet 
vårdplatser. Statistiken visar beläggningsgraden som den såg ut 2022-06-07. Siffran inom parentes 
visar totala antalet platser.

Kullängen 49 (54), Werners Backe 24 (24), Nytorgsgatan 9 (10), Sköllergården 27 (29), Esslatorp 9 
(11). Total beläggningsgrad 2022-06-07 uppgår till 92 %, 118 (128).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Clary Starck

Förvaltningschef Verksamhetschef Äldreomsorg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 69 - Ekonomisk uppföljning maj 2022 
(22/SAN/59)

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.
Ekonom Karin Björnram föredrar ärendet. 
Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Ekonom Karin Björnram redogör för den ekonomiska uppföljningen för maj.
 Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår social- och 
arbetsmarknadsnämnden
 - att godkänna informationen.
 - att lägga informationen till handlingarna.

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

Beslut 
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- att godkänna informationen.
- att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning maj 2022
 Månadsrapport maj 2022
 Övertid SAF 2019 - 2022

Expedieras till  
Ekonom.
Förvaltningsledning.

Paragrafen är justerad
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Ekonomisk uppföljning maj 2022
§ 69

22/SAN/59
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
2022-06-07 Dnr:22/SAN/59 

Ekonomisk uppföljning maj 2022

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar en budget i balans.

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

Ärendet 
Förvaltningens effektiviseringsuppdrag på 2 000 tkr har sänkts till 1 500 tkr och budgetramen har 
reviderats med detta belopp. En justering av budgetramen har även gjorts med hänsyn till att 
öppnandet av det nya vårdboendet Blomsterängen flyttats fram till nästa år. 

Förvaltningen har ännu inte kompenserats för lönerevisionen 2022, vilket påverkar diagrammen 
med personalkostnader i denna rapport. De nya lönerna har utbetalats från april månad, och en 
ökad budgetram med hänsyn till lönerevisionen väntas inom kort.

Förvaltningen beräknar en budget i balans trots sänkt budgetram, vilket beror på att kostnaderna 
för försörjningsstöd är på en fortsatt låg nivå samt att semesterlöneskulden vid årets slut beräknas 
vara oförändrad jämfört med 2021. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltning

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Bilagor
Månadsrapport maj 2022

Övertid SAF 2019-2022
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2022-06-07

Månadsrapport maj 2022

Verksamhet (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -5 790 -4 290 1 500 25,9%

Äldreomsorg -206 622 -206 622 0 0,0%

Verksamheten för funktionshindrade -83 073 -85 573 -2 500 -3,0%

Individ- och familjeomsorg -54 045 -53 045 1 000 1,9%
Arbetsmarknad och integration -4 290 -4 290 0 0,0%

Totalt -353 820 -353 820 0 0,0%

Förvaltningens effektiviseringsuppdrag på 2 000 tkr har sänkts till 1 500 tkr och budgetramen har reviderats med detta belopp. 
En justering av budgetramen har även gjorts med hänsyn till att öppnandet av det nya vårdboendet Blomsterängen flyttats fram 
till nästa år. Förvaltningen har ännu inte kompenserats för lönerevisionen 2022, vilket påverkar diagrammen med 
personalkostnader i denna rapport. De nya lönerna har utbetalats från april månad, och en ökad budgetram med hänsyn till 
lönerevisionen väntas inom kort.  

Förvaltningen beräknar en budget i balans trots sänkt budgetram, vilket beror på att kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt 
på en låg nivå samt att semesterlöneskulden vid årets slut beräknas vara oförändrad jämfört med 2021. 

Förvaltningsgemensamt: Överskottet med 1 500 tkr avser ej fördelad budget samt oförändrad semesterlöneskuld.    

Äldreomsorg: Inom äldreomsorgen pågar just nu en omorganisation för att bli effektivare i framtiden. Under 2022 beräknas dock 
inte dessa effektiviseringar få effekt i ekonomin. Äldreomsorgen beräknar en budget i balans med hjälp av statsbidrag.

Områdets kostnad för övertid jan-maj 2022 är mycket hög, och har ökat med 1 mkr jämfört med samma period 2021.

Verksamheten för funktionshindrade: Området prognostiserar ett underskott med 2 500 tkr då fler externa platser än 
budgeterat behöver köpas in. 

Individ- och familjeomsorg: Kostnaden för ekonomiskt bistånd är lägre än budget för perioden jan-maj och beräknar redovisa ett 
överskott med 3 600 tkr. Kostnaderna för placeringar och öppenvård beräknas dock redovisa underskott. 

Arbetsmarknadsenheten: Området beräknar en budget i balans.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -9 289 -12 589 -3 300 -35,5%

Placeringar IFO -15 402 -18 002 -2 600 -16,9%

Öppenvård IFO -6 274 -6 474 -200 -3,2%
Försörjningsstöd -9 271 -5 671 3 600 38,8%

Totalt -40 236 -42 736 -2 500 -6,2%

Investeringar (tkr) Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -400 -400 0 0,0%

Inventarier och data -5 100 -5 100 0 0,0%
Byggnadsansluten utrustning -11 000 -11 000 0 0,0%

Totalt -16 500 -16 500 0 0,0%

Nämnden har ett investeringsutrymme på 16 500 tkr varav 15 000 tkr är riktade till det nya vårdboendet Blomsterängen.

Externa boende LSS:  Beräknat underskott med 3 300 tkr, då platser utöver budget behövts köpas in. 

Placeringar IFO: Underskottet beror på köp av en extern plats LSS samt ökade kostnader för institutionsvård BoU. Familjehemsvård 
BoU visar dock överskott. 

Öppenvård IFO: Öppenvården beräknar ett underskott med 200 tkr.

Försörjningsstöd: Kostnaden för försörjninsstöd är betydligt lägre än 2021 och beräknar ett överskott med 3 600 tkr, varav 300 tkr 
avser återbetalning av tidigare utbetalda medel. 
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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; Vård- och 
omsorgsboende (Vobo) exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst inkl. Esslatorp 
och Sköllergården samt Verksamheten för funktionshindrade (VFF) exkl. 
personlig assistans.

Förvaltningen har ännu inte erhållit kompensation för årets 
löneökningar. De nya lönerna började utbetalas 1 april och diagrammen 
nedan visar en ackumulerad budget utan lönekompensation. 
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Karin Björnram

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 1,7 mkr jämfört med samma 
period 2021, och beräknas 2022 generera ett överskott med 3,3 mkr.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknar ett budgetunderskott med 3 mkr.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2020 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 111 105 117 189 254 776

Hemtjänst 133 129 107 220 133 723

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 168 128 179 747

Individ- och familjeomsorg 1 -14 6 0 -1 -8

Arbetsmarknad och integration 4 1 1 0 0 6

Totalt 2020 382 360 399 538 565 0 0 0 0 0 0 0 2 244

SAF övertid 2021 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0

Vård- och omsorgsboende 371 467 256 231 220 1 546

Hemtjänst 123 189 108 164 78 663

Verksamheten för funktionshindrade 95 205 85 59 171 615

Individ- och familjeomsorg 0 0 1 27 24 52

Arbetsmarknad och integration 7 0 0 0 0 7

Totalt 2021 597 861 451 481 493 0 0 0 0 0 0 0 2 883

SAF övertid 2022 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2022/2021 Diff i % Diff 2022/2020 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%

Vård- och omsorgsboende 375 384 306 376 235 1 677 131 8% 900 116%

Hemtjänst 195 440 379 274 212 1 500 837 126% 777 107%

Verksamheten för funktionshindrade 188 195 210 148 131 872 256 42% 125 17%

Individ- och familjeomsorg 8 6 7 11 32 64 12 0% 72 -917%

Arbetsmarknad och integration 0 0 0 0 0 0 -7 -100% -6 -100%

Totalt 2022 766 1 025 902 809 610 0 0 0 0 0 0 0 4 112 1 229 43% 1 868 83%

Övertid (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt

Övertid 2019 505 576 535 431 390 2 438

Övertid 2020 382 360 399 538 565 2 244

Övertid 2021 597 861 451 481 493 2 883

Övertid 2022 766 1 025 902 809 610 4 112

Differens 2022 och 2021 169 164 451 328 117 1 229

Kommentar:
Övertiden har ökat med 1 229 tkr, motsvarande 43% 
jan-maj 2022 jämfört med samma period 2021.

Övertiden har ökat med 1 868 tkr, motsvarande 83% 
jan-maj 2022 jämfört med samma period 2020.

2022-06-03 15:42 1

Page 81 of 90



505

576

535

431

390382
360

399

538
565

597

861

451
481 493

766

1 025

902

809

610

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Övertid 2019-2022

Övertid 2019 Övertid 2020 Övertid 2021 Övertid 2022

2022-06-03 15:42 2

Page 82 of 90



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 70- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning
Inga inkomna frågor.

Paragrafen är justerad

Page 83 of 90



Frågor till ordförande/förvaltningschef
§ 70
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 71- Information från förvaltningschef/verksamhetschef

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar muntlig om
 1. Semestervikarier. 
 2. Uppdatering av verksamhetssystem IFO. 
 3. IVO-anmälan enligt lex Maria.  
 4. Flyktingmottagande. 
 5. Rekryteringar. 

Beredningsutskottets behandling av ärendet 
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar muntlig om
 1. Semestervikarier. 
 2. Uppdatering av verksamhetssystem IFO. 
 3. IVO-anmälan enligt lex Maria.
Social- och arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott föreslår att social- och 
arbetsmarknadsnämnden godkänner informationen om förvaltningens verksamheter.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen om 
förvaltningens verksamheter.

Paragrafen är justerad
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Information från 
förvaltningschef/verksamhetschef

§ 71
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 72- Meddelanden för kännedom 

Ärendebeskrivning
Inga inkomna meddelanden.
Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 73- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Beslut fattade av nämndens individutskott §§ 66-88.
 Förordnande ordförande. 22/SAN/56
 Förordnande MAS. 22/SAN/143
 Förordnande verksamhetschef IFO. 22/SAN/106
Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.
Delegeringsbeslut 

 /SAN/2212200 22/SAN/106-4  Delegationsbeslut - återkallelse av serveringstillstånd
 /SAN/2212199 22/SAN/106-3  Delegationsbeslut  - stadigvarande serveringstillstånd
 /SAN/2212202 22/SAN/106-2  Anmälan av delegationsbeslut - avslag på begäran
 /SAN/2212204 22/SAN/106-5  Delegationsbeslut stadigvarande serveringstillstånd
 /SAN/2212230 22/SAN/106-6  Fullmakt att företräda social- och 

arbetsmarknadsnämnden i Örebro tingsrätt gällande faderskapsärende

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-22

Social- och arbetsmarknadsnämnden 

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 74- Besök på Sörängen

Ärendebeskrivning
Nämnden avslutar sammanträdet med ett besök på Sörängen.

Paragrafen är justerad

Page 89 of 90



Besök på Sörängen
§ 74
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