SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

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

Social- och arbetsmarknadsnämnden
2019-10-30

Datum för överklagan

2019-11-05

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor

§§
till och med

________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3,
2019
Ekonomisk uppföljning 2019
Mål år 2020 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Information om Socialpsykiatrin
Upphörande av gräs- och snöröjningsservice
Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Arbetsmarknads- och integrationsenhetens brukarundersökning
Sjukfrånvaro SAF 2019
Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
Namnändring demensdagverksamheten
Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 3, 2019
Information från förvaltningschef/områdeschef
Frågor till förvaltningen/ordförande
Tider för nämndsammanträden 2020
Information om meddelanden
Redovisning av delegeringsbeslut
Verksamheterna Träffen och Fyrklövern

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 129- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Upprop förrättas av ordförande. Närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Föredragningslistan fastställs som framgår av detta protokoll.
4. Ulrika Björklund utses att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger
rum den 5 november kl 14:30.
5. Ingen anmälan av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 130 - Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej
verkställda beslut kvartal 3, 2019
(19/SAN/35)

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

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse icke verkställda beslut 190906
Tjänsteskrivelse redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2019
Cirkulär 18:60 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:61 från Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 18:62 från Sveriges Kommuner och Landsting

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. september och
analys av årets resterande månader. Heltid som norm är fortfarande en osäkerhetsfaktor i
prognosen eftersom det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med
omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden.
Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 800 tkr.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning
Månadsrapport september 2019
SAF övertid

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 132 - Mål år 2020 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
(19/SAN/326)

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen
2020-2022.
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna
inom social-och arbetsmarknadsförvaltningen.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner flerårsplanen för
år 2020 -2022.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna flerårsplanen för år 2020-20-22
med tillägget att indikatorn 4.1.1 förtydligas.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Mål och budget 2020-2022
Mål och budget 2020-2022 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 133- Information om Socialpsykiatrin
Ärendebeskrivning
Enhetschef Linda Carlsén Selvin berättar om verksamheten inom Socialpsykiatrin.
Socialpsykiatrin får uppdrag från biståndshandläggarna gällande människor med behov
av boendestöd och i uppdraget beskrivs målet med insatsen för att personerna på sikt ska
klara sig på egen hand. Man samverkar mycket med t ex psykiatrin och habiliteringen. All
planering runt någon med biståndsbeslut utgår från individens behov.
I dagsläget arbetar tolv personer, elva boendestödjare och en boendepedagog, med ca 70
personer med beslut om boendestöd.

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

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Page 8 of 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

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

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att återremittera ärendet
till nämndsammanträdet 27/11 för utredning av beslutsgången.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Upphörande av gräs- och snöröjningsservice

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 135 - Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
(19/SAN/337)

Ärendebeskrivning
Statistik från Socialstyrelsen om hur äldre upplever hemtjänsten 2019 i riket och i Hallsbergs
kommun.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse brukarundersökning hemtjänst 2019
Brukarundersökning hemtjänst 2019 Socialstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 136 - Arbetsmarknads- och integrationsenhetens
brukarundersökning
(19/SAN/345)

Ärendebeskrivning
Resultat från arbetsmarknads- och integrationsenhetens brukarundersökning.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse brukarundersökning AMI
Brukarundersökning AMI, serviceutbildning 2019
Brukarundersökning arbetsmarknadsenheten 2019
Brukarundersökning SFI

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Ärendebeskrivning
Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse sjukfrånvaro SAF 2019
Sjukfrånvaro SAF jan-aug 2019
Sjukfrånvaro SAF jan-sept 2019
Sjukfrånvaro hemtjänst väster jan-aug
Sjukfrånvaro hemtjänst väster jan-sept

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

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

Ärendebeskrivning
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – september 2019

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Statistik IFO September
Statistik IFO 2017-2018
Statistik IFO 2019 jan-feb
Statistik IFO september 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 139 - Namnändring demensdagverksamheten
(19/SAN/325)

Ärendebeskrivning
Dagverksamheten för demenssjuka personer heter idag Ängarnas café. Detta misstolkas
ibland och det händer att det kommer in besökare i verksamheten som vill köpa fika
eftersom de tror att det är ett café. För att tydliggöra verksamheten och dess innehåll önskas
ett namnbyte. För att inte behöva ändra för mycket föreslås att Ängarnas café byter namn
till Ängarnas dagverksamhet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden
besluta
- att dagverksamheten demensdagvård byter namn till Ängarnas dagverksamhet snarast.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att dagverksamheten demensdagvård byter
namn till Ängarnas dagverksamhet snarast.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Namnändring demensdagverksamheten
Namnändring demensdagverksamheten

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 140 - Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 3, 2019
(19/SAN/155)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för tredje kvartalet 2019 i enlighet
med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
- godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet
2019
- godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
under
tredje kvartalet 2019.
- överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet
2019
- godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen
under
tredje kvartalet 2019.
- överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse internkontroll
Internkontrollrapport Q3 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 141- Information från förvaltningschef/områdeschef
Ärendebeskrivning
Områdeschefen för vård- och omsorgsboenden informerar om att ledning och personal från
Kullängen har haft ett möte tillsammans med facklig representant där man diskuterat hur
personalen upplever verksamheten.
Områdeschefen för verksamheten för funktionshindrade (LSS) informerar om en anmälan
enligt Lex Sarah.
Områdeschefen för hemtjänst informerar om ombyggnation av köket på dagcentralen
Knuten.
Dataskyddssamordnaren informerar om informationssäkerhetsklacifiering av system.
Enhetschefen för individ- och familjeomsorgen informerar om ärendetyngd för
biståndshandläggarna.

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

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 142- Frågor till förvaltningen/ordförande
Ärendebeskrivning
Jimmy Olsson (SD) ställer fråga om hur förvaltningen hanterar personer i livets slutskede
som önskar komma hem. Ansvarig områdeschef svarar att generellt gäller vid hemtagande
att säkerställa att en god hälso- och sjukvård kan ges innan personen kan tas hem. I mer
avancerade fall behöver kommunen mer tid på sig.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna informationen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 143- Tider för nämndsammanträden 2020
Ärendebeskrivning
Handling läggs på bordet med förslag på sammanträdestider för social- och
arbetsmarknadsnämnden och individutskottet för 2020.
Tid för verksamhetsbesök föreslås planeras till samma dag som beredningsutskottet i mars,
maj, september och november.

Förslag till beslut
Social - och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
godkänna förslaget på sammanträdestider och verksamhetsbesök för 2020.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna förslaget på sammanträdestider
och verksamhetsbesök för 2020.

Beslutsunderlag


Sammanträdestider SAN 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 144- Information om meddelanden
Ärendebeskrivning
Nedanstående meddelanden finns att läsa vid social- och arbetsmarknadsnämndens
sammanträde:
1: (SKL) Upphandling av undersökningstjänst för nationella brukarundersökningar inom
socialtjänsten - inhämtning av fullmakt 19/SAN/208-12
2: Information till de kommuner som antagit SKL:s rekommendation om gemensam
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.
19/SAN/208 - 13-14.
3. § 62 KF Beslut om nytt vård- och omsorgsboende.
4 Verksamhetsbesök Kullängen. 19/SAN/137-3
5. Uppföljande granskning av kommunala aktivitetsansvaret. 19/SAN/208-16

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

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 145- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Följande redovisning av delegeringsbeslut finns att läsa på nämndens sammanträde:
1 Fullmakt att företräda social- och arbetsmarknadsnämnden i förvaltningsrätten
19/SAN/313.
2. Individärenden §§ 193-229.
3. Tillstånd att servera alkoholdrycker Folkets Hus Östansjö 2019/SAN/276 702.
4. Delegationsbeslut områdeschef 19/SAN/322

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

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-10-30

Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 146- Verksamheterna Träffen och Fyrklövern
Ärendebeskrivning
Social- och arbetsmarknadsnämnden besöker lokalerna för de dagliga verksamheterna
Träffen och Knuten för rundvandring.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§ 129

Social- och arbetsmarknadsnämndens
redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3,
2019
§ 130
19/SAN/35

Sida

1(3)
Datum

2019-08-30
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg

Analys av anledningen till- och åtgärder för att kunna verkställa
icke-verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgens olika
enheter
Det har inte funnits utrymme att utföra mer än två större rekryteringsinsatser gällande
kontaktpersoner/ledsagare/kontaktfamiljer/familjehem de senaste två åren på grund av att
individ- och familjeomsorgen under långa perioder haft svårt att rekrytera personal och då
har lagstadgad myndighetsutövning prioriterats. Vid ovan nämnda rekryteringstillfällen fanns
det personal från IFO:s alla områden representerade på ett köpcentrum och en mässa under
flera dagar. En annan åtgärd vi har vidtagit för att få bättre överblick över IFO:s insatser och
rekrytering till dessa och därmed få bättre kontroll är att återta Familjehemsenheten till
Hallsbergs kommun och avslutat tidigare samarbete med Kumla kommun

De rekryteringsförsök som skett för att kunna tillsätta våra beviljade insatser har skett genom
annonsering via kommunens hemsida, sociala medier, genom affischering på offentliga
platser samt institutioner och genom rekryteringsförsök på exempelvis köpcenter och
universitet. Intresset från allmänheten för att ta uppdrag har varit lågt. Det har flera gånger
hänt att personer har hört av sig angående ett intresse för uppdrag, men de går sedan inte
att nå när socialtjänsten har sökt kontakt. Under våren 2019 har intervjumöten hållits med
personer som har varit intresserade av uppdrag, dock har de inte varit intresserade av
”svåra” ärenden, d v s uppdrag till någon person med diagnos/omvårdnadsbehov.

IFO har även märkt att det finns en viss uppfattning om att kommunen har ledsagaruppdrag
som mer verkar motsvara väntjänstens typer av uppdrag. Den uppfattningen stämmer i de
flesta fall inte in på de uppdrag som socialtjänsten har.

Uppfattningen är att socialtjänsten i Hallsbergs kommun inte gör felaktiga bedömningar i
våra aktuella ärenden och därmed inte har fattat beslut byggda på fel grunder. Ett sätt att
säkra detta framöver är att chefer och handläggare har en mer öppen diskussion i
tjänstemannagrupper om hur vi tänker och tolkar lagtext och insats
kontaktperson/ledsagare/kontaktfamilj/familjehem på IFO:s enheter.

Hallsbergs kommun
Postadress

694 80 Hallsberg

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.hallsberg.se
Västra Storgatan 6-8

socialforvaltning@hallsberg.se
0582-68 50 00

Fax

0582-68 50 62

Organisationsnr

212000-1926

Datum

2019-08-30
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Vid senaste rapporteringen till IVO var det 13 ärenden som rapporterades som ickeverkställda gällande beslut tagna av biståndshandläggarna. Vuxenenheten kunde dock vid
samma tillfälle återrapportera 4 ärenden till IVO som verkställda. Vid senaste rapporteringen
till IVO var det 2 ärenden som rapporterades som icke-verkställda gällande beslut tagna av
handläggarna på Barn- och familjeenheten. Båda avsåg insats kontaktperson.

För att öka möjligheten att lyckas med rekrytering, uppföljning och planering av
kontaktpersoner/ledsagare har IFO ökat antalet personer som mer aktivt arbetar med
verkställigheten till två personer inom Vuxenenheten. Varje vecka finns schemalagt att
arbete med verkställighet ska ske samt att heldagar har planerats in för större
rekryterings/informationssatsningar så som att medverka på mässor, affischera på lämpliga
ställen belägna i och utanför kommunen så som t ex universitetet. Vuxenenheten arbetar
även med att strukturera upp arbetet med verkställighet för att det ska bli så lättöverskådligt
och tydligt som möjligt för handläggarna.

IFO arbetar med att erbjuda våra uppdragstagare föreläsningar och möjligheter till att träffas
i nätverk med syfte att behålla dem och ge dem kompetenspåfyllning. Vi erbjuder alla
familjehem utbildning när de blir uppdragstagare i Hallsbergs kommun.
Ytterligare en åtgärd för att underlätta rekryteringsarbetet med uppdragstagare till IFO:s
verksamheter kommer även att innefatta att arbeta mer med nya handläggare samt
befintliga handläggare för att informera om arbetet med verkställighet och hur vi ska arbeta
med samt att följa upp insatser mer ingående. Det finns även planer på att bjuda in
nuvarande uppdragstagare till en träff för att informera och/eller svara på frågor.

IFO har ett resursregister för uppdragstagare och det utökas regelbundet när intresse från
personer för att ta uppdrag inkommer. Utifrån svårigheten att tillsätta uppdragstagare har
diskussion förts regelbundet inom Barn- och familjeenheten avseende hur rekrytering kan
förbättras och utökas. Enskilda privatpersoner som är kända för nämnden genom andra
insatser/uppdrag, t ex familjehem, kontaktfamiljer, personer som ideellt ger stöd till enskilda,
har specifikt tillfrågats om intresse för kontaktpersonsuppdrag.

190508 beslutades att två handläggare inom Barn- och familjeenheten ska avsätta specifik tid
för att rekrytera kontaktpersoner vilket därefter skett genom att uppsöka och fördela
broschyrer och affischer till idrottsföreningar och vid lokala samlingspunkter som
anslagstavlor vid universitet och livsmedelsbutiker. Befintligt kontaktpersonsregister har
även uppdaterats genom att uppdragstagarna tillfrågats om möjlighet till nya uppdrag. Detta
har skett till samtliga som inte bedömts olämpliga av skäl så som flytt till avlägsen ort eller
egen nu känd social problematik. Genom denna mängförfrågan har tre personer återkopplat
att de är intresserade av nya uppdrag men inte i nuläget, de kommer att kontaktas igen med
regelbundenhet för att veta om detta förändras. Rekrytering på liknande sätt har planerats in
även fortsättningsvis. Det har genom de marknadsföringar för rekrytering som genomförts

Datum

2019-08-30

ännu inte inkommit intresseanmälningar från någon som har bedömts kunna möta de
specifika behoven hos de klienter som i dagsläget har icke verkställda beslut.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Johansson Engdahl
Områdeschef IFO
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Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 3, 2019
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Ärendet

För kvartal 3, 2019 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg tio beslut att rapportera till
IVO som ej verkställts inom tre månader.
Åtta av besluten avser LSS och insats av kontaktperson. Besluten har inte verkställts på grund av
resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare/kontaktperson).
Två av besluten avser 4 kap 1 § SoL och insats av ledsagare respektive kontaktperson. Besluten har
inte verkställts på grund av resursbrist (saknas lämplig personal/uppdragstagare).

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare
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Avdelningen för Vård och omsorg
Elisabeth Melin

Socialnämnd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning LSS

Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2019
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård. Eftersom
det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av
kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.
I cirkuläret finns även tabeller med aktuella belopp för arvode och omkostnader för år
2019.
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om
uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som
skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller
medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella
frågeställningar.
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata
företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Familjehem kan inte konsultera SKL utan
hänvisas till berörd kommun.
Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för Vård och omsorg

Åsa Furén-Thulin
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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1.a Definition av familjehem
Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) på
följande sätt ”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård
och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.”
I 2 § förordningen (1993:1090) till lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade anges att denna definition även gäller för familjehem som beviljats
som en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).
Det kan sålunda noteras att ett familjehem inte kan bedrivas yrkesmässigt till skillnad
från HVB där det enligt 3 kap. 1 § SoF krävs att verksamheten bedrivs yrkesmässigt.
Med yrkesmässighet avses i detta sammanhang att verksamheten bedrivs kontinuerligt
och i förvärvssyfte (prop. 1996/97: 124 s. 146).
Definitionen gäller även för s.k. konsulentstödda familjehem, det vill säga familjehem
som förmedlas av en privat konsulentverksamhet och därifrån får stöd och
handledning genom en konsulent. Placeringar i konsulentstödda familjehem omfattas
av samma regelverk som andra familjehemsplaceringar. Den enda formella skillnaden
är att socialnämnden har uppdragit till konsultbolaget att ge utbildning, råd, stöd och
annan hjälp till familjehemmet.
Ett barn får inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för
stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem.
1.b Definition av jourhem
Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och
fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns i 6 kap. 6 § tredje stycket
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) särskilda regler Jourhemmen är ofta kontrakterade av
en eller flera kommuner för ett visst antal platser. Det förekommer även privat så
kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i jourhem och kan
ge dessa handledning. Ett enskilt hem som, efter beslut av socialnämnden, vid enstaka
eller upprepade tillfällen tar hand om ett och samma barn är inte att anse som jourhem.
För att säkerställa att hemmet kan tillgodose de krav som ställs på kvalitet och
säkerhet finns ett lagstadgat krav på att hemmet ska vara utrett i motsvarande
omfattning som gäller för ett familjehem. Det är den socialnämnd som beslutar om en
placering av ett barn som ansvarar för att hemmet är utrett. Vid utredning av ett
jourhem gör socialnämnden en bedömning av hemmets allmänna förutsättningar att
erbjuda barn tillfällig vård och fostran.
Nämndens ställningstagande efter utredning kan kompletteras med att hemmet är
lämpligt för en viss åldersgrupp, innehålla förbehåll om ett visst antal barn o. dyl.
Socialtjänsten kan placera barn i ett jourhem som är utrett och befunnits lämpligt av
en annan socialnämnd, t.ex. socialnämnden i den kommun där jourhemmet är beläget.
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Om socialtjänsten väljer att anlita en enskild verksamhet som svarar för konsulentstöd
till jourhem/familjehem kvarstår kravet på att hemmet ska vara utrett av en
socialnämnd och att utredningen ska vara aktuell.
2. Avtal
Socialnämnden är enligt 6 kap. 6 b § SoL skyldig att ingå avtal med dem som
nämnden avser att anlita som familjehem Avtalet bör utgå från vårdplanen och
genomförandeplanen (om en sådan har hunnit upprättas) och beskriva vad som ingår i
nämndens respektive familjehemmets åtagande för att nå målen i dessa planer. Det
ska exempelvis framgå vem som är ansvarig för att olika insatser kommer till stånd,
såsom hälso- och sjukvårdsinsatser och stödinsatser i skolan En annan fråga som bör
regleras är vad som ska gälla om familjehemmet vill ta emot ytterligare ett barn.
Av avtalet bör också framgå vad uppdraget omfattar, vilket stöd familjehemmet kan
få, ersättningar, försäkringar, uppsägningstider m.m.
Det är rimligt med en uppsägningstid på en månad. I ärenden där nämnden krävt att en
person är tjänstledig för att vara hemma med barnet under en bestämd period kan det
finnas skäl att bestämma en längre uppsägningstid, dock högst 3 månader.
Uppsägningen bör ske skriftligen och i så god tid att sista dagen för placeringen
sammanfaller med uppsägningstidens sista dag.
3. Former för utbetalning av ersättningarna
Uppdraget som familjehem får inte bedrivas yrkesmässigt (se ovan) och arvodet ska
beskattas som inkomst av tjänst.
Det är således inte möjligt att utbetala ersättningen som en vårddygnsavgift till
familjehemmets eventuella näringsverksamhet och att familjehemmet själv betalar
skatt och sociala avgifter.
4. Arvodet
4.1 Allmänt

Arvodet är en skattepliktig inkomst, som beskattas som inkomst av tjänst. Det kan
fördelas mellan familjehemsföräldrarna eller utbetalas till en av dem enligt deras
önskemål.
Socialnämnden ska göra avdrag för preliminärskatt och betala sociala avgifter.
Dessutom ska man lämna kontrolluppgift till Skatteverket över utbetalda arvoden och
omkostnadsersättningar. Familjehemmet ska uppmanas att inlämna en A-skattsedel.
Uppdraget att vara familjehem är inte semestergrundande.
Arvodet är såväl sjukpenning- som pensionsgrundande. Det berättigar däremot inte till
tjänstepension.
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Socialnämnden ska inte betala sjuklön under de första fjorton dagarna av en sjukperiod eftersom det inte föreligger något anställningsförhållande. En familjehemsförälder ska sjukanmäla sig direkt till försäkringskassan för att få sjukpenning.
Familjehemsuppdraget ger inte rätt till A-kassa men räknas som så kallad
”överhoppningsbar tid” i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som vård av barn.
Genom arvodet ersätts familjehemmet för den tid som åtgår för uppdraget. En
familjehemsförälders åtaganden är att fungera som förälder i vardagssituationen dvs.
gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos
tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning
och handledning. SKLs rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som
består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden.
Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut
omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är
utredda för ett familjehemsuppdrag.
4.2 Arvodet följer löneutvecklingen

Arvodet följer löneutvecklingen i vårdyrken som t.ex. vårdare, barnskötare, vårdbiträden, behandlingsassistenter. Det innebär att arvodet omräknas varje år med den
procentsats som motsvarar den senast kända genomsnittliga löneökningen för dessa
yrkesgrupper. Uppgifter om den procentuella löneökningen hämtas årligen från SKLs
lönestatistik. Omräkningen gäller fr.o.m. den 1 januari respektive år och innebar en
höjning av arvodet för år 2019 med 2.3 %.
Arvodet är uppdelat på tre åldersklasser 0 -12 år, 13 -19 år samt vuxna. Om det är
motiverat kan arvodet förändras när som helst under placeringen utifrån avtalet eller
på grund av andra omständigheter.
4.3 Förhållanden som kan motivera ett högre arvode inom intervallet

För varje barn fastställs ett bestämt arvode per månad. Vid en nyplacering kan det
ibland vara svårt att bedöma den placerades behov av insatser och därmed vilken
arbetsinsats som kommer att krävas av familjehemmet. Inledningsvis kan då arvodet
bestämmas för en begränsad period t.ex. 3 månader. Därefter bör det finnas bättre
förutsättningar att fastställa nivån på det fortsatta arvodet.
Barn som placeras i familjehem kan ha sociala problem, funktionsnedsättning eller
andra vårdbehov av varierande omfattning. Det kan även finnas ett skyddsbehov. De
rekommendationer till arvodering som SKL lämnar har tagit hänsyn till detta.
Rekommendationerna gäller oavsett vilket lagrum som placeringen (SoL, LVU) eller
insatsen (LSS) grundar sig på.
I det följande lämnas exempel på förhållanden som, ensamma eller tillsammans,
kräver ökade arbetsinsatser och kunskaper vilket motiverar en höjning av arvodet
inom ramen för rekommendationerna.
* starkt utagerande beteende hos barnet eller den unge
* starkt hämmat beteende: passiv, depressiv, ängslig, inbunden
* specifika skolproblem: skolk, anpassningsproblem, konflikter
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* missbruk av beroendeframkallande medel
* negativt beteende: kriminalitet, asocialitet, vagabondering, prostitution
* fysisk och psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning
* kroppslig sjukdom av kronisk karaktär, allergier, eksem och liknande som ställer
krav på särskilda insatser
* omfattande kontakter med sjukvården, barn- och ungdomspsykiatrin och myndigheter
*omfattande kontakter med anhöriga eller andra närstående personer.
Det kan förekomma att ett enskilt barn har så omfattande behov av vård och omsorg
att det finns skäl att fastställa arvodet till en nivå som överstiger förbundets
rekommendationer.
Som exempel kan nämnas omfattande funktionsnedsättning eller sjukdomar som gör
att familjehemsuppdraget inte går att kombinera med förvärvsarbete.
4.4 Omständigheter som kan reducera arvodet och omkostnadsersättningen

Det förekommer att familjehem behöver avlastning i vården av barn som till följd av
funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande är särskilt vårdkrävande. Det är fråga om
placeringar där barnet regelbundet kommer att vistas utanför familjehemmet.
När nämnden vid en nyplacering fastställer ersättningen till familjehemmet är detta en
omständighet att beakta och kan medföra att såväl arvode som omkostnadsersättningen eller endera av dem bestäms till en lägre nivå än om barnet varit
heltid i familjehemmet.
Frågan om reducering av ersättningarna kan även uppkomma under en pågående
placering. Det blir då fråga om en överenskommelse om hur barnets frånvaro påverkar
familjehemmets kostnader och arbetsinsats och därmed storleken på arvodet och
omkostnadsersättningen.
Frågan om förändringar i ersättningarna kan bli aktuell när ett familjehems placerat
barn ska gå i skolan på annat håll och behöver bo där under skoltid samtidigt som
placeringen i familjehemmet behöver kvarstå.
4.5 Kompensation genom tillfällig föräldrapenning

I SKLs rekommendationer har hänsyn tagits till att alla barn kan drabbas av tillfälliga
sjukdomar t.ex. förkylningar och behöva ha en vuxen hemma hos sig.
Familjehemmets inkomstbortfall kompenseras då via den tillfälliga föräldrapenningen.
Ansökan om tillfällig föräldrapenning görs hos Försäkringskassan. Kommunen
behöver inte kompensera för resterande inkomstbortfall.
5. Extra arvode vid tjänstledighet under en tidsbegränsad period

Frågan om ett extra arvode kan bli aktuellt när nämnden rekryterar ett familjehem där
familjehemsföräldrarna förvärvsarbetar och någon av dem behöver vara tjänstledig
under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet.
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5.1 Under inskolningsperioden

Vid alla placeringar är det rimligt att en vuxen avstår från förvärvsarbete och finns
med barnet under en inskolningsperiod. Nämnden och familjehemmet ska ha kommit
överens om detta i förväg och tidsbegränsat denna period. Inskolningsperioden kan
förlängas om det finns särskilda skäl. Nämnden föreslås kompensera
familjehemsföräldern för dennas inkomstbortfall inklusive semesterersättning med ett
extra arvode. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts utifrån barnets
förhållande.
5.2 Vid tidsbegränsad tjänstledighet

Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov,
begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska
tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan blir aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar. Den familjehemsförälder som då tar en tidsbegränsad tjänstledighet
förlorar sin förvärvsinkomst. Nämnden föreslås kompensera för detta inkomstbortfall
inklusive semesterersättning. För samma tid utbetalas det arvode som har fastställts
utifrån barnets förhållanden.
Extra arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till
tjänstepension.
5.3 Ingen kompensation till hemarbetande familjehemsförälder

Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov p.g.a. sitt sjukdomstillstånd eller svår funktionsnedsättning att det krävs en vuxen hemma på heltid.
Ett sådant familjehemsuppdrag kommer sannolikt att bestå under överskådlig tid och
är inte möjligt att kombinera med förvärvsarbete. Nämnden söker då ett familjehem
som väljer att vara familjehem på heltid, kanske som alternativ till förvärvsarbete. I
sådant fall har familjehemsföräldern gjort valet att avstå från förvärvsarbete för att
vara familjehem. Det innebär att det inte finns någon förvärvsinkomst att kompensera
för.
Socialnämnden får, för ett sådant uppdrag, bestämma arvodesnivån utifrån vad som
kan överenskommas och utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
5.4 Barn som kan ha rätt till personlig assistans enligt LSS

Familjehemsföräldrarnas uppdrag från kommunen är att ge barnet vård och fostran
samt den omsorg som föräldrar annars ansvarar för. Svårt funktionsnedsatta barn kan
kräva mer. Om barnet omfattas av LSS kan barnets behov av stöd och service ges
genom att barnet beviljas personlig assistans enligt LSS t.ex. finansierad genom
assistansersättning från Försäkringskassan. Assistansen kan utföras av
familjehemsförälder eller någon utomstående.
Vem som utför sådan assistans har betydelse för nivån på arvodet och om
kompensation för inkomstbortfall från förvärvsarbete ska ges.
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6. Omkostnadsersättning
6.1 Allmänt

Familjehemmen får göra avdrag i sin deklaration för den del av
omkostnadsersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Staten bestämmer om
eventuella begränsningar i rätten till avdrag för utgifter som uppkommer i samband
med förvärvsinkomster.
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om
uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som
skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller
medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida om
familjehem.
Om en kommun betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas ett beslut
som motiverar tilläggskostnaderna. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett
individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver
grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de
är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom
SKL:s rekommenderade schablonbelopp.
Omräkning av rekommendationerna sker årligen med prisbasbeloppet.
I de fall socialnämnden betalar en högre omkostnadsersättning än SKLs
rekommendation ska nämnden kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger
till grund för ersättningen. Beräkningen och skälet till den högre ersättningen ska
dokumenteras i familjehemsakten.
Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket
avseende den ekonomiska beräkningen och skälen till den högre
omkostnadsersättningen. En sådan uppgift lämnas utan att den placerades namn anges.
Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till
Skatteverket.
Omkostnadsersättningen är inte sjukpenning- eller pensionsgrundande.
6.2 Principerna för omkostnadsersättningen

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får
när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad
schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas
individuellt efter det placerade barnets eventuella speciella behov.
Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år.
Omkostnadsersättningen följer kostnadsutveckling genom koppling till
prisbasbeloppet.
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Konsumentverkets beräkningar av kostnader för olika hushåll och för barn i olika
åldrar har beaktats vid beräkningen av omkostnadsersättningens storlek. Nivån är satt
med beaktande av att de placerade barnen har stora behov.
6.3 Barnets grundkostnad

Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning
och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen.
I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de gemensamma
hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig
hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV,
telefon och normalt slitage.
Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då
det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

Ersättningen utgår från att familjehemmet tar emot barnet i sin befintliga bostad,
vilket innebär att placeringen inte medför högre bostadskostnad eller högre hyra.
Hänsyn har tagits till att familjehemmet får kostnader för ökad förbrukning av el,
vatten och normalt slitage.
Om familjehemmet behöver byta till en större och dyrare bostad eller göra en ombyggnad kan ersättningen höjas med den merkostnad som uppkommer i form av högre
hyra eller högre nettoutgift för ränta och drift i eget boende. Amorteringar på lån kan
inte ersättas av kommunen utan blir en kapitaltillgång som tillkommer familjehemmet.
Motsvarande gäller då familjehemmet avser att köpa en större bil.
6.4 Barnets tilläggskostnader

Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver
grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är barn-/skolbarnomsorgsavgift,
kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost,
glasögon eller linser, kostsamma fritidsaktiviteter såsom ishockey, balett, ridning,
semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst. Barn i familjehemsvård omfattas
av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin, som familjens övriga barn.
Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att
barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet
som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av
Skatteverket, f.n. 18.50 kr/mil. Detta sker i samråd med ansvarig handläggare i
ärendet.
Kostnader som är regelbundet återkommande kan schabloniseras och betalas som en
fast tilläggskostnad per månad medan andra kostnader uppkommer mer sällan och
prövas när det är aktuellt.
6.5 Extra utrustning till barnet

Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller nivån på olika
tilläggskostnader som kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp av cykel,
moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator. I det fall barnet har egna tillgångar,
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t.ex. pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med överförmyndaren för att få
pengar till den extra utrustning som barnet behöver. Behovet kan även tillgodoses
genom att nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp. Denna extra utrustning
tillhör barnet vid en eventuell flytt från familjehemmet.
7. Kostnader inför placeringen
7.1 Kläder m.m.

Socialnämnden ansvarar för att de som placeras i familjehem är utrustade med de
kläder som behövs för den närmaste årstiden. Barnet kan även ha behov av leksaker,
fritidsutrustning och liknande för att finna sig tillrätta och få en meningsfull tillvaro
och trivsel.
Vad som ska köpas beror på hur ett visst barns behov ser ut, vad barnet redan har och
hur länge placeringen förväntas pågå.
Det kan vara lämpligt att barnet och familjehemmet, i samråd med socialtjänsten,
gemensamt planerar vad som ska köpas.
7.2 Basutrustning

Familjehemmet behöver eventuellt utrusta det rum som barnet ska bo i. Barnet
behöver utrustning för att sova, förvara kläder, leksaker m.m. Skolbarn behöver plats
för läxläsning. Vilken utrustning som behöver skaffas får bedömas utifrån vad som
finns, vad barnet behöver utifrån sin ålder och intressen och hur länge placeringen
beräknas pågå.
Det är tänkt att framtida kompletteringar av utrustningen ska finansieras inom ramen
för den löpande omkostnadsersättningen. Extra ersättning till utrustning av dyrare slag
eller p.g.a. extremt slitage får prövas särskilt i varje enskilt fall.
Om den placerade är ett barn med funktionsnedsättning kan det behövas särskild utrustning eller anpassning i hemmet.
8. Avlastning i vården
Det placerade barnet kan ha stort behov av tillsyn och vård till följd av t.ex. funktionsnedsättning, sjukdom eller beteendestörningar. Detta kan medföra att familjehemmet behöver avlastning, vilket t.o.m. kan vara en förutsättning för att familjehemsvården ska kunna genomföras. Den placerande socialnämnden ansvarar för att
familjehemmet får det stöd och den hjälp som behövs, vilket framgår av 6 kap. 7 §
SoL.
I första hand kan avlastning ske genom att barnet får plats i förskola eller inom
skolbarnsomsorgen. Avlastningen kan även ske genom att en person kommer till
familjehemmet och tar hand om barnet i den omfattning som behövs i det enskilda
fallet.
I vissa fall är det lämpligare att avlastning sker genom att barnet vistas på annan plats
t.ex. i en annan familj (kontaktfamilj). Vilken typ av avlastning som ska väljas och
omfattningen bedöms efter omständigheterna i det enskilda fallet.
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Kostnaderna för sådana insatser, oavsett i vilken form den ges, betalas av den
placerande nämnden som också beslutat om insatsen, se 2 a kap. 4 § SoL.
Barn med svåra funktionsnedsättningar, som vistas i familjehem som en insats enligt 9
§ 8 LSS, kan beviljas insatsen avlösarservice i hemmet enligt 9 § 5 LSS,
korttidstillsyn som en förlängning av skolbarnsomsorgen enligt 9 § 7 LSS och
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS.
Ett beslut om sådana insatser enligt LSS får fattas av den nämnd som beviljat insatsen
enligt 9 § 8 LSS.
9. Socialförsäkringsförmåner m.m.
9.1 Allmänt barnbidrag regleras i lag om allmänna barnbidrag. Barnbidraget lämnas
från och med månaden efter den då barnet fötts eller den tid rätten till bidraget annars
uppkommit. Det utbetalas t.o.m. det kvartal då barnet fyller 16 år. Barnbidrag betalas
ut till barnets föräldrar om någon av dem är vårdnadshavare.
När ett barn placeras i familjehem ska nämnden enligt 16 kap. 18 §
socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) göra en framställan till försäkringskassan
om att barnbidraget ska utbetalas till en familjehemsförälder,.
Barnbidraget eller studiebidraget reducerar nivån på den omkostnadsersättning som
kommunen betalar. Familjehemmet får således genom barnbidrag/studiebidrag och
kompletterande omkostnadsersättning sina merkostnader för uppdraget täckta.
Frågor om aktuella belopp, åldersgränser m.m. som rör allmänt barnbidrag och
förlängt barnbidrag kan ställas till Försäkringskassan.
9.2 Föräldrapenning

Familjehemsföräldrar har inte rätt till föräldrapenning när de tar emot ett familjehems
placerat barn.
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har däremot rätt till
föräldrapenning.
9.3 Tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom

Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En
familjehemsförälder som stannar hemma har då rätt till tillfällig föräldrapenning för
vård av sjukt barn som inte fyllt 12 år.
Om det placerade barnet har en funktionsnedsättning och tillhör någon personkrets
enligt 1 § LSS kan tillfällig föräldrapenning ges för vård av barn som inte fyllt 16 år.
När det gäller ett barn med sådant funktionshinder är rätten till tillfällig
föräldrapenning utökad på olika sätt.
Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning.
Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga
föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i
stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet.
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Frågor som rör villkoren för tillfällig föräldrapenning kan ställas till Försäkringskassan.
9.4 Vårdbidrag

En familjehemsförälder har inte rätt till vårdbidrag för ett placerat barn som till följd
av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver särskild tillsyn eller har merkostnader.
Det med anledning av att den vård barnet kan få i familjehemmet i de allra flesta fall
avser samma hjälpbehov som legat till grund för bedömningen av rätten till
vårdbidrag.
Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har samma rätt till vårdbidrag
som ett barns förälder. Vårdbidrag utges dels som ersättning för tillsynen och vården
dels för uppkomna merkostnader.
Frågor rörande aktuella belopp och villkor för vårdbidrag kan ställas till Försäkringskassan.
9.5 Handikappersättning

I de fall en ungdom som vistas i familjehem har rätt till handikappersättning utbetalas
ersättningen till denne själv eller dennes gode man eller förvaltare. Handikappersättningen är till för att ersätta de merkostnader som uppkommer till följd av
funktionsnedsättningen. Ersättningen har betydelse vid beräkning av eventuella
tilläggskostnader i omkostnadsersättningen.
Frågor rörande aktuella belopp och villkor för handikappersättning kan ställas till
försäkringskassan.
9.6 Bilstöd

Bilstöd ges till den som stadigvarande vårdar ett barn i sitt hem t.ex.
familjehemsföräldrar och särskilt förordnade vårdnadshavare. Familjehemsföräldrar
kan således i vissa fall få bilstöd från Försäkringskassan för inköp och anpassning av
en bil med anledning av det placerade barnets funktionsnedsättning. För närmare
information hänvisas till Försäkringskassan.
9.7 Färdtjänst

Färdtjänst är en del av den allmänna kollektivtrafiken och regleras i en särskild lag,
lagen om färdtjänst samt i lag om riksfärdtjänst.
Ansökan om tillstånd till färdtjänst ska sökas hos den kommun där sökande är bosatt
eller hos den till vilken kommunen överlåtit sina uppgifter enligt färdtjänstlagen. En
sådan ansökan kan göras av den sökande eller av en legal företrädare för denna.
10. Försäkringar
Det är viktigt att enskilda personer och familjer (uppdragstagare) som engageras för
samhälleliga vårduppgifter så långt som möjligt skyddas mot skador som den
placerade eller den som får en insats kan förorsaka. Det kan bli fråga om skador på
såväl personer som egendom. I vissa fall kan skadorna bli både omfattande och
kostsamma. I en del fall kan det krävas höga ersättningar för att åtgärda och ersätta
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vad som skadats. Mot den bakgrunden är det viktigt att kommunen ser över sina
försäkringar och att den som är uppdragstagare ser över sitt försäkringsskydd.
10.1 Hemförsäkringen

De olika försäkringsbolagen kan skilja sig åt beträffande vad som ingår i hemförsäkringen. Familjehemmet bör därför uppmanas att kontakta sitt försäkringsbolag för
att kontrollera om försäkringen även omfattar den placerade och förutsättningarna för
detta t.ex. kan det krävas att barnet är folkbokfört i familjehemmet.
Om den placerade har förorsakat skador som omfattas av hemförsäkringen bör
familjehemmet göra en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag och även till socialnämnden. I de fall familjehemmet får ta egna försäkringar i anspråk bör socialnämnden ersätta dem för självrisken.
Det är viktigt att informera familjehemmet om att de ska göra anmälan vid varje
skadetillfälle och inte samlar på hög för att återkomma i efterhand med krav på
ersättning för sammanlagda kostnader för ett antal skador.
10.2 Kommunens ansvarsförsäkring

Ett viktigt komplement till familjehemmens hemförsäkring är den ansvarsförsäkring
som de flesta kommuner tecknat för bl.a. personer som placerats i familjehem.
Kommuner utan sådan försäkring tillämpar ett motsvarande ersättningssystem för
skador som orsakats av den placerade. Försäkringsvillkoren och självrisken kan
variera. Det är viktigt att kontrollera om försäkringen gäller utanför Sverige, t.ex. vid
en semesterresa eller behöver förstärkas vid en utlandsresa.
När det uppkommer en skada som kan omfattas av ansvarsförsäkringen bör familjehemmet omgående göra en anmälan till socialnämnden. Nämnden lämnar utan
egen värdering anmälan vidare till sitt försäkringsbolag eller motsvarande. Det ska
aldrig behöva uppstå en diskussion mellan nämnden och familjehemmet om huruvida
det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är en diskussion som
försäkringsbolaget får ta. Försäkringsbolaget (motsvarande) tar kontakt med familjehemmet, utreder om det rör sig om ett försäkringsärende och reglerar i så fall
detta.
Socialnämnden bör ha rutiner för hur och till vem försäkringsärenden ska anmälas.
Kommunens ansvarsförsäkring omfattar även skador som kan gälla kontaktfamiljer
och kontaktpersoner.
10.3 Barnets försäkringsskydd

Barn som är i förskola, skolbarnsomsorg och skola är vanligtvis olycksfallsförsäkrade
under tiden i verksamheten men ibland även på sin fritid. Nämnden bör kontrollera
vad som gäller beträffande det placerade barnet och vid behov komplettera
försäkringsskyddet.
Nämnden avgör själv om försäkringsskyddet även ska omfatta skador till följd av
sjukdom.
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10.4 Uppdragstagares försäkringsskydd

Uppdragstagare, t.ex. familjehem, omfattas inte i sitt uppdrag av sådana kollektiva
olycksfalls- eller arbetsskadeförsäkringar som gäller för anställda. De får själva efter
eget önskemål ordna med ett motsvarande försäkringsskydd.
Socialnämnden kan ersätta dem för premien i en privat försäkring liknande den
kollektiva olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.
10.5 Skador förorsakade av annan

Kommunens ansvarsförsäkring omfattar inte skador som förorsakats av besökande till
den placerade t.ex. barnets föräldrar, anhöriga, bekanta.
Om ett familjehem begär ersättning i ett sådant fall får socialnämnden ta ställning i
ersättningsfrågan. Det är inte självklart att nämnden ska ersätta sådana skador eller
förluster. En bedömning får då göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.
11. Socialnämndens ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet för barnet. Den
socialnämnd, som ansökt om vårdnadsöverflyttningen, har därför fått rätt att fortsätta
betala dem en skälig ersättning. Detta framgår av 6 kap. 11 § SoL och gäller oavsett
om familjehemsplaceringen skett med stöd av SoL eller LVU. Inget hindrar att detta
även tillämpas i det fall barnet varit placerat som en insats enligt 9 §8 LSS.
En skälig ersättning bör motsvara vad som tidigare utbetalts som
familjehemsersättning d.v.s. arvode och omkostnadsersättning. Denna ersättning ska
reduceras med pengar som kommer från annat håll avseende vård och omkostnader
t.ex. underhållsbidrag, underhållsstöd, pension, vårdbidrag, barnbidrag, avkastning av
kapital och socialförsäkringsförmåner.
När det gäller bistånd till andra kostnader än arvode och omkostnadsersättning får
vårdnadshavaren vända sig till sin vistelsekommun.
Barnet har heller inte rätt till arv efter en sådan vårdnadshavare.
En särskild förordnad vårdnadshavare får använda barnets tillgångar till barnets
försörjning och nytta på samma sätt som en förälder. Observera dock att barnets
tillgångar är spärrade gentemot den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Denne måste
därför ansöka om överförmyndares tillstånd för att ta ut pengar från barnets konto,
omplacera värdehandlingar m.m.
11.1 Underhållsbidrag

Barnets föräldrar är fortfarande försörjningsskyldiga för sitt barn och ska betala
underhållsbidrag till de särskilt förordnade vårdnadshavarna. Underhållsbidrag
beräknas enligt bestämmelserna i föräldrabalken.
Underhållsbidrag kan fastställas i dom eller genom avtal mellan barnets föräldrar och
de en särskild förordnad vårdnadshavare.
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11.2 Underhållsstöd

Om föräldrarna inte alls eller endast i begränsad omfattning betalar underhållsbidrag
kan de särskilt förordnade vårdnadshavarna ha rätt till underhållsstöd enligt
bestämmelserna i 18 kap. SFB.
De särskilt förordnade vårdnadshavarna ska i sådant fall göra ansökan om
underhållsstöd hos Försäkringskassan. Underhållstöd kan utbetalas i förhållande till
båda föräldrarna. Det innebär att två underhållsstöd per månad kan utbetalas, f.n. 2 ggr
Barn som är under 15 år får 1573 kronor per månad och 1723 kronor per från och med
månaden efter det att barnet fyller 15 år.

11.3 Barnpension och andra pensionsförmåner

Barnet har rätt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna är avlidna.
Barnpensionen utgår enligt bestämmelser i det allmänna pensionssystemet och är tänkt
att ersätta en del av den försörjning som den avlidne föräldern bidrog med. Det
förekommer även att barnet har pension från annat håll t.ex. privata
pensionsförsäkringar.
Den av barnets föräldrar som lever ska ansöka om och uppbära sådan pension för
barnets räkning. Barnets pensionsförmåner kommer att utbetalas till den efterlevande
föräldern om inget annat bestäms.
Om båda föräldrarna är avlidna ska barnets vårdnadshavare ansöka om pensionerna.
Ett barn vars förälder är försvunnen eller antas vara avliden kan ansöka om
efterlevandestöd. För att inte gå miste om ersättning i fall det av inkomna underlag
och handlingar inte kan styrka dödsfallet eller det inte kan göras sannolikt att
föräldern är avliden bör barnet samtidigt också söka om underhållsstöd. Ärendet om
efterlevandestöd avgörs först. Pensionsmyndigheten meddelar då Försäkringskassan
som i sin tur beslutar om underhållsstöd. Det är enbart en förmån som barnet kan få
efter samma förälder. Om föräldern lever ska underhållsstöd utgå, i annat fall ska
efterlevandestöd betalas ut. Om endera förmån betalas ut och inget nytt inträffar (t.ex.
dödsfall av föräldern vid senare tidpunkt) ska inga nya ansökningar skickas.
Det finns ingen möjlighet för kommunerna att uppbära barnets pensionsförmåner.
Om socialnämnden har anledning att misstänka att föräldrarna inte kommer att
förvalta barnpensionen på ett betryggande sätt, i enlighet med barnets behov och nytta,
är socialnämnden enligt 5 kap. 3 § p. 3 SoF skyldig att göra en anmäla till
överförmyndaren..
Överförmyndaren kan då besluta om en medförmyndare som får i uppdrag att förvalta
barnets tillgångar ensam eller tillsammans med barnets förälder, se 10 kap 8 §
föräldrabalken (1946:381) (FB).
Det är inte möjligt att träffa frivilliga överenskommelser om att den efterlevande
föräldern ska betala utöver vad kommunen lagligen har rätt att ta ut för barnets vård.
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11.4 Barnbidrag

Allmänt barnbidrag betalas ut till vårdnadshavaren.
11.5 Föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt till föräldrapenning.
Detta framgår av 11 kap. 4 § p. 3 SFB. Rättslig vårdnadshavare som inte är förälder
och som har vård om barnet har rätt till föräldrapenningförmåner på samma sätt som
ett barns föräldrar.
11.6 Vårdbidrag

Särskilt förordnad vårdnadshavare, som inte är ett barns förälder men som har vården
om barnet, har enligt 22 kap. 2 § p. 3 SFB samma rätt till vårdbidrag som en förälder.
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12.
Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU
och LSS för år 2019
Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor och inkluderar barnbidrag
alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt
den unge. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma
i uppdraget.
Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får
när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs dels av en åldersfördelad
schablon, som kallas grundkostnad, dels av tilläggskostnader som beräknas
individuellt.
Ålder

Grundkostnad
Kronor

0 -12
13 - 19

4 263 kr
4 844 kr

Tilläggskostnad högsta skattefria
inklusive grundkostnad
% av
Kronor
% av
prisbasbeloppet
prisbasbeloppet
110 %
6 006 kr
155 %
125 %
6 781 kr
175 %

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik
och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2019.
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.
Ålder
0 -12
13 - 19

Grundarvode
6 214 kr
8 061 kr

Exempel på förhöjt arvode
inklusive grundarvode
9 913 kr
11 778 kr
13 943 kr
9 913 kr
11 778 kr
13 943 kr

17 (20)

CIRKULÄR
2018-12-05

18 (20)

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och
LSS för år 2019
Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2019.
Beloppen är beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per månad
fr.o.m. januari 2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som
kan komma i uppdraget.
Grundkostnad
Kronor
4 844 kr

% av
prisbasbeloppet
125 %

Tilläggskostnad högsta skattefria
inklusive grundkostnad
Kronor
% av
prisbasbeloppet
6 781 kr
175 %

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2019. Ersättningen
grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell
lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3%
för år 2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget
kräver.
Grundarvode
9 913 kr

Exempel på förhöjt arvode
11 778 kr

13 943 kr

Vid förälder-/barnplaceringar utgår arvode - och omkostnadsersättning även för
barnet.
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Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2019
Omkostnadsersättning
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari
2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i
uppdraget.

Grundkostnad
Kronor
4 844 kr

% av
prisbasbeloppet
125 %

Tilläggskostnad högsta skattefria
inklusive grundkostnad
Kronor
% av
prisbasbeloppet
6 781 kr
175 %

Arvodesersättning
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik
och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2019.
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.
Grundarvode
9 913 kr

Exempel på förhöjt arvode
inklusive grundarvode
11 778 kr
13 943 kr

19 (20)

CIRKULÄR
2018-12-05

20 (20)

Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 2019
Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per månad fr.o.m. januari
2019. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i
uppdraget.
Fast omkostnadsersättning 1
1-2 platser
969 kr

% av
prisbasbelopp
25 %

3-4 platser
1 938 kr

Rörlig omkostnads
ersättning2
% av
prisbasbelopp
50 %

Enligt rekommendationer för
omkostnadsersättningar för respektive
ålder.

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik
och är per månad fr.o.m. januari 2019. Arvodet har räknats upp med 2.3% för år 2019.
Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg
utgår vid placering. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats
uppdraget kräver.
1 plats
13 943 kr

1
2

Då inga barn finns placerade
Då barn finns placerade

2 platser
20 125 kr

3-4 platser
27 869 kr
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Vård och omsorg
Elisabeth Melin

Socialnämnd
Individ-och familjeomsorg
Funktionsnedsättning LSS

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner
enligt SoL för år 2019
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och
kontaktfamiljer enligt SoL. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses
som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av
dessa ärenden.
Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för
arvode och omkostnader för år 2019.
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla kontaktfamiljer och
kontaktpersoner. Om uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning
bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Uppdragstagaren kommer
inte heller medges avdrag för ersättningen.
För mer information se Skatteverkets hemsida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella
frågeställningar.
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att privata
företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer och kontaktpersoner kan inte
konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.
Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan www.skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för Vård och omsorg

Åsa Furén-Thulin
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Ersättning till kontaktfamiljer enligt SoL år 2019
Omkostnadsersättning
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per dygn som barnet eller
den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½
dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i
uppdraget.
Ålder

Grundkostnad
% av
prisbasbelopp

Kr /dygn

% av
prisbasbelopp

Kr/dygn

0 – 12 år

105 %

134 kr

150 %

191 kr

13 < år

120 %

153 kr

170 %

217 kr

Arvodesersättning
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Ersättningen grundar sig
på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik
(2.3 % år 2019) och är per dag, 1/30 av månadsarvodet för familjehem. På lördagar,
söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande
mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för
de första 14 dagarna. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn.
Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.
Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive
grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 – 12 år

207 kr

331 kr

465 kr

13 < år

269 kr

393 kr

465 kr

CIRKULÄR Cnr
2018-12-05

3 (3)

Ersättning till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL
år 2019
Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknat på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Individuell bedömning måste
göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.
Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

388 kr

25 %

969 kr

40 %

1 550 kr

Arvodesersättning
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Beloppet är beräknat på
2019 års prisbasbelopp, 46 500 kr. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och
krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken
arbetsinsats uppdraget kräver.
Kategori

Arvode i procent av
prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst
en gång /vecka

10 – 35 %

388 kr – 1 356 kr

Kategori 2 kontakt flera
gånger /vecka

20 – 45 %

775 kr – 1 744 kr

Kategori 3 kontakt i stort
sett dagligen

30 – 55 %

1 163 kr – 2 131 kr

Gällande kontaktperson vid umgänge efter en dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner
och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om
bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i
den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t.ex.
behandlingsassistent.

1 (3)
2018-12-05

CIRKULÄR 18:62

Vård och omsorg
Elisabeth Melin

Socialnämnd
Individ- och familjeomsorg
Funktionsnedsättning LSS

Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i
kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och
kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer
bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för
handläggningen av dessa ärenden.
Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för
arvode och omkostnader för år 2019.
SKL har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad
och uppdragstagare ska tas bort helt. Anledningen är att Skatteverket har beslutat att
denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som
överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Om
uppdragsgivaren(socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som
skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller
medges avdrag för ersättningen. För mer information se Skatteverkets hemsida.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inte möjlighet att ge råd avseende
ersättningar i enskilda ärenden. Råd och stöd ges däremot avseende mer generella
frågeställningar.
SKLs rådgivning är enbart avsedd för företrädare för kommunen vilket innebär att
privata företag inte omfattas av SKLs rådgivning. Kontaktfamiljer/kontaktpersoner
kan inte konsultera SKL utan hänvisas till berörd kommun.
Tidigare års cirkulär finns att hämta i cirkulär basen på hemsidan cirkulärdatabas

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för Vård och omsorg

Åsa Furén-Thulin
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2019
Omkostnadsersättning
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor, och är per dygn som barnet eller
den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½
dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i
uppdraget.
.
Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive
grundkostnad

% av

Kr/dygn

% av

prisbasbelopp

Kr/dygn

prisbasbelopp

0 – 12 år

105 %

134 kr

150 %

191 kr

13 < år

120 %

153 kr

170 %

217 kr

Arvodesersättning
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. (2.3 % år 2019)
Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår
från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår
dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex.
skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Om
vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Individuell bedömning måste
göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.
Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive
grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 – 12 år

207 kr

331 kr

465 kr

13 – 19 år

269 kr

393 kr

465 kr

Vuxna

331 kr

393 kr

465 kr
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Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2019
Omkostnadsersättning
Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2019. Beloppen är
beräknade på 2019 års prisbasbelopp, 46 500 kronor. Individuell bedömning måste
göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.
.
Procent av prisbasbelopp

Kronor /månad

10 %

388 kr

25 %

969 kr

40 %

1 550 kr

Arvodesersättning
Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2019. Beloppet är beräknat på
2019 års prisbasbelopp, 46 500 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken
arbetsinsats uppdraget kräver.
Kategori

Arvode i procent av

Kronor/månad

prisbasbeloppet
Kategori 1 kontakt minst

10 – 35 %

388 kr – 1 356 kr

20 – 45 %

775 kr – 1 744 kr

30 – 55 %

1 163 kr – 2 131 kr

en gång /vecka
Kategori 2 kontakt flera
gånger /vecka
Kategori 3 kontakt i stort
sett dagligen

Ekonomisk uppföljning 2019
§ 131
19/SAN/181

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/181

Ekonomisk uppföljning 2019
Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning september 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. september och analys av
årets resterande månader. Heltid som norm är fortfarande en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom
det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för
att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på
800 tkr.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef

Ekonom

Beslutsunderlag
Månadsrapport september 2019
Övertid SAF 2017-2019

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport september 2019
Verksamhet (tkr)
Förvaltningsgemensamt
Särskilda boende
Hemtjänst
Verksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF)
LSS (f.d. BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-2 993
-1 593
-111 400
-113 100
-90 915
-90 915
-43 219
-44 919
-31 426
-30 026
-1 100
-1 200
-50 626
-50 326
-6 687
-5 487
-338 366
-337 566

Avvikelse Avvikelse %
1 400
46,8%
-1 700
-1,5%
0
0,0%
-1 700
-3,9%
1 400
4,5%
-100
-9,1%
300
0,6%
1 200
17,9%
800
0,2%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. september och analys av årets resterande månader. Heltid som norm är
fortfarande en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs
för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. Förvaltningen prognostiserar ett överskott på 800 tkr.
Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.
Särskilda boende: Cirka 850 tkr av underskottet avser löner inkl. köp av bemanningssjuksköterskor och 150 tkr gäller övriga kostnader. Hyresintäkterna
beräknas ha underskott på cirka -700 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.
Hemtjänst: Trots heltid som norm beräknas hemtjänsten ha budget i balans och det beror bland annat på minskade kostnader för övertid och
timvikarier.
Verksamheten för funktionshindrade: Prognosen har försämrats jämfört med delåret och det beror bland annat på en ny brukare som kräver personal
dygnet runt. Nästan hela underskottet avser löner på grund av överanställningar för äldre brukare och den nya brukaren som behöver extra resurser.
LSS (f.d. KSF): Överskottet beror bland annat på lägre kostnader på externa boenden och lägre behov av korttidsplatser för barn. Prognosen har dock
försämrats jämfört med delåret och det beror bland annat på brukare som under några månader kräver mycket personlig assistans insatser.
LSS (f.d. BIF): Underskottet beror på heltid som norm.
Individ- och familjeomsorg: Verksamheten prognostiserar överskott på öppenvård och underskott på placeringar och försörjningsstöd. Prognosen har
dock förbättrats jämfört med delåret och det beror på lägre prognos på placeringskostnader och vakanta tjänster under korta perioder.
Arbetsmarknadsenheten: Prognosen har förbättrats jämfört med delåret och det beror bland annat på lägre prognos på övriga kostnader och lägre
ferielönekostnader.

Försörjningsstöd mm (tkr)
Externa boende LSS
Placeringar IFO
Öppenvård IFO
Ekonomiskt bistånd
Totalt

Budget 2019 Prognos 2019
-9 499
-8 209
-17 989
-19 459
-7 474
-4 754
-5 000
-6 800
-39 962
-39 222

Avvikelse Avvikelse %
1 290
13,6%
-1 470
-8,2%
2 720
36,4%
-1 800
-36,0%
740
1,9%

Externa boende LSS: Överskottet på cirka 1,3 mnkr beror på lägre dygnskostnad för en ny brukare.
Placeringar IFO: Institutionsvård för vuxna prognostiserar underskott medan barn beräknas ha överskott. Institutionsvård totalt prognostiserar ett
litet överskott. Familjehemsplaceringar beräknas uppvisa ett underskott på cirka -1,6 mnkr.
Öppenvård: Överskottet på cirka 2,7 mnkr beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.
Försörjningsstöd: Prognosen har försämrats jämfört med delåret eftersom arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat något.
Prognos sjuksköterskor (tkr)
Överskott löner SSK
Kostnad köp av SSK
Nettounderskott

Belopp
4 000
-4 400
-400

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 4,4 mnkr (8 mnkr 2018). Verksamheten prognostiserar överskott på löner på cirka
4 mnkr (5 mnkr 2018). Nettounderskottet beräknas uppgå till -400 tkr (-3 mnkr 2018).
Investeringar (tkr)
Inventarier och data
Arbetstekniska hjälpmedel
Medicinskåp
Totalt

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

Avvikelse Avvikelse %
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Personalkostnadskurvor
Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Särskilda boende
exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst och Verksamheten för
funktionshindrade (VFF).

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat jämfört med samma period 2018.
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott.

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

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

Mohammed Ahmad Barkhad
Ekonom

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

Jan

Feb

Mar

Apr

1
564
367
69
92
49
0

1
384
263
79
93
7
0

3
500
253
72
135
24
2

5
470
256
99
105
14
0

1 141

828

989

949

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

967

849

646

749

Nov

0

Dec

0

Totalt
82
4 086
2 405
639
698
152
11
0

8 073

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

Jan
5
457
251
70
30
5
0
818

Feb Mar
Apr
Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
16
3
11
12
5
2
7
5
67
411
358
360 310 276 287
362 310
3 131
306
271
382 241 162 142
212 280
2 248
67
71
70
70
74
67
54
54
597
40
54
64
80
57
57
38
69
489
15
0
5
6
11
2
0
-2
41
0
0
0
0
0
3
0
0
4
854
757
892 720 585 560
673 716
0
0
0 6 576

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

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

2019-09-30 12:39

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

0
274
125
64
36
5
0

3
308
120
74
59
13
0

1
238
196
49
51
1
0

0
224
57
75
69
7
0

0
209
78
42
58
3
0

505

576

535

431

390

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

304

510

323

Nov

0

Dec

0

Totalt
26
2 068
922
446
495
45
3
0

4 006

Jan
Feb Mar
Apr
Maj Juni Juli Aug Sep Okt
Nov Dec Totalt
1 141 828
989
949 954 967 849
646 749
8 073
818 854
757
892 720 585 560
673 716
6 576
505 576
535
431 390 432 304
510 323
4 006
-313 -278
-222
-461 -330 -154 -257 -163 -392
0
0
0 -2 571

Diff 2019/2018 Diff i %
-41
-61%
-1 063
-34%
-1 325
-59%
-151
-25%
6
1%
4
9%
0
0%

Diff 2019/2017
-56
-2 018
-1 483
-193
-203
-107
0

Diff i %
-68%
-49%
-62%
-30%
-29%
-70%
0%

-39%

-4 059

-50%

-2 571

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 2,6 mnkr eller 39 % i jansep 2019 jämfört med samma period 2018.
Övertiden har också minskat med cirka 4,1 mnkr eller 50 %
i jan-sep 2019 jämfört med samma period 2017.

1
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Mål år 2020 för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om arbetet och prioriteringar i flerårsplanen 2020-2022.
Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar är sammanställda utifrån de olika verksamheterna inom
social-och arbetsmarknadsförvaltningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner flerårsplanen för år 2020 2022.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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1 Verksamhet och uppdrag
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Det består av
hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande
barn, hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende, äldreomsorg,
hälso- och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integrationoch arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet. Nämnden har
också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att
delta i samhällsplaneringen. Socialförvaltningen har som uppgift att, utifrån
individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller
rehabilitering för att de så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild
uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn.
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2 Utmaningar, aktiviteter och prioriteringar
Förvaltningen står inför stora utmaningar gällande personalrekrytering och
kompetenshöjning av den personal vi har inom verksamheterna för att kunna
behålla personalen. Kompetensbehoven behöver också ses över. Vi behöver arbeta
med att synas och göra mer reklam för våra olika yrkeskategorier. Verksamheterna
behöver visa upp sig och tala positivt om den verksamhet man representerar.
Förvaltningen behöver finna "nya" samverkanspartners och behålla och utveckla
samarbetet med befintliga samverkanspartners. Gemensamt behöver man fundera
på om det går att erbjuda insatser mer i samverkan och/eller på nya sätt. Inom
förvaltningens olika verksamheter behöver man ta till vara medarbetarnas
kompetens och arbeta med delaktighet för att varje medarbetare ska vilja och
kunna ta ansvar och utveckla verksamheten. Det är inte alltid de stora
förändringarna som leder till goda resultat, även små förändringar/förbättringar
kan ge goda resultat.
Ny lagstiftning kan leda till ett förändrat arbetssätt. År 2020 blir
Barnkonventionen lag i Sverige vilket leder till att förvaltningen behöver påbörja
ett arbete att efterleva lagen inom våra olika områden.
Digitaliseringen är ett område som behöver bevakas och arbetas med i ett
långsiktigt perspektiv. I en relativt snar framtid kommer vi behöva rekrytera
personal som kan hantera våra olika system och digitala hjälpmedel.
Hemtjänst
En ny organisation skapas på område Öster där ett särskilt boende och en
hemtjänstgrupp bildar en enhet under en projekttid om två år. En stor det av syftet
är att öka samarbetet och kunna samordna samt använda befintliga resurser på ett
optimalt sätt.
En utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för brukarna så att
fokus ligger på individens behov.
För att kunna möta det ökade behovet av dagvård för dementa, framför allt yngre
dementa vilka kommunen idag inte har någon verksamhet för, kommer en
omorganisation att genomföras för enheten "Dagcentraler, dagverksamheter och
anhörigstöd" i augusti 2019. Prognosen visar att det blir allt fler äldre och det är
viktigt att arbeta med förebyggande arbete och individens eget ansvar för sin hälsa
och att hålla sig aktiv så länge som möjligt. I enhetens omorganisation ingår också
att kunna arbeta utifrån ett mer tydliggjort fokus på förebyggande verksamhet och
anhörigstöd.
SÄBO
Det finns många utmaningar inom hälso- och sjukvården men också inom
omsorgen. Främsta utmaningen är personalbemanning. Det arbete som påbörjas
under hösten för personcentrerad vård kommer också att innebära en
kartläggning av kompetenskrav av alla professioner inom verksamheten.
Trygg hemgång via utredningsteam kommer förhoppningsvis leda till att trygghet
skapas och individers självständighet ökar.
Samverkan mellan olika vårdgivare är också en utmaning.
För att öka individers självständighet är digitalisering en viktig del i
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kvalitetsarbetet. Det handlar om en kulturförändring där personalen lätt kan
uppleva digitala hjälpmedel som ett hot. Digitala system och hjälpmedel blir också
en stor kostnad.
IFO
Enheten har nu en egen Familjehemsenhet och kan därmed styra mot att använda
fler egna familjehem i stället för att använda kostsamma konsulentdrivna företag
med familjehem. Enheten har minskat antalet ärenden där köp av extern
öppenvårdsinsats har skett och arbetar mer på hemmaplan med stöd av vårt eget
Familjeteam. Det leder till att familjebehandlarna haft ett ökat tryck för att kunna
arbeta mer intensivt på hemmaplan med familjer för att undvika att barn placeras
(eller korta ned placeringstiden) utanför det egna hemmet och de ärendena har
prioriterats. IFO ser ett fortsatt ökat behov av att hitta lösningar på hemmaplan för
att kunna minska antalet placeringar. Ett sätt att nå detta mål skulle kunna vara att
utöka enhetens öppenvård Familjeteamet.
Gällande ekonomiskt bistånd på Vuxenenheten går det att utläsa att det finns
flertalet flerbarnsfamiljer där förälder/föräldrarna står långt ifrån
arbetsmarknaden och som erhåller en betydande summa försörjningsstöd varje
månad. Detta påverkar storleken av det ekonomiska biståndet över tid.
Stegens öppenvård står inför utmaningen att hitta andra (nya) uppdragsgivare att
sälja vård- och behandlingsinsatser till. Utmaningen för missbrukshandläggarna är
att hitta alternativa behandlingsformer i Hallsbergs kommun som kan tillgodose
klienternas vårdbehov när Öppenvården Stegen av något skäl inte kan ta emot den
enskilde för vård och behandling.
VFF
Arbetet med verksamhetsutveckling fortsätter med fokus på kvalitet. Meningsfullt
arbete och rätt förutsättningar bidrar till en god arbetsmiljö och ökad trivsel.
Brukarna får större möjlighet att leva som andra vilket är lagens (LSS) ambition.
Våra brukare blir allt äldre och kräver allt mer resurser. Dessa faktorer
tillsammans tenderar att också öka budgetbehovet.
Utvecklingen av socialpsykiatrin är beroende av att alla led från utredning till
genomförandeplan fungerar i samklang med IBIC. Först då vi får fram de
utvecklingsmål som kan göra våra brukare mer självständiga och på sikt klara sig
utan boendestöd.
Till hösten kommer enhetschefer i södra Närke från kommunernas socialpsykiatri
och allmänpsykiatri träffas för att föra dialog kring samverkan och hur vi kan dra
nytta av varandra på ett mer effektivt sätt.
Arbetet med heltid som norm inom assistansen kommer fortsatt kräva mycket tid
av enhetschefen.
Nya brukare som tillkommit inom personlig assistans under året kräver ett
omfattade arbete. Schemaplanering utefter brukarens behov, beslutade timmar,
arbetstidslagen samt arbetsmiljö är ett pågående arbete för grupperna och
enhetschefen.
Regeringen avser att återkomma med förslag om att hjälp med samtliga moment
för andning och sondmatning kan ge rätt till assistans. Detta beräknas öka
kommunernas kostnader med 85 miljoner för 2020 och med 100 miljoner kronor
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årligen från 2021.
För 2020 höjs schablonbeloppet för assistansersättning med 1,5 procent. En
höjning som inte kommer att motsvara ökade lönekostnader och därmed påverka
kommunens kostnader.
AMI
Arbetsmarknads- och integrationsenheten avvaktar konsekvenserna av
arbetsmarknadsutredningen där kommunens framtida roll fortfarande är diffus.
SKL:s experter råder regeringen att kommunalisera Arbetsförmedlingens roll
ytterligare medan Svenskt Näringsliv inte anser att det vore en lämplig väg. Med
detta kommer det följa nya förutsättningar för samverkan med upphandlande
aktörer och nya bidragsformer.
När det gäller flyktingmottagandet är vi nära det årliga mottagandet redan vid
delår, det vill säga runt 70 personer. Den största utmaningen är att matcha mot
reguljär utbildning enligt den förordningsstyrda utbildningsplikten, där deltagarna
inom etableringen generellt sett inte kvalificerar sig till dessa utbildningar. Det
leder till att Arbetsförmedlingen, som inte längre har medel till utbildning,
förväntar sig att kommunen ska vara utbildningsanordnare. Det finns idag ingen
förordning som stöder detta eller någon ersättning för uppdraget.
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3 Planering av effektiviseringsåtgärder från 2020 och framåt
Förvaltningen står inför många olika utmaningar inför framtiden. En utmaning är
den förändrade lagen om utskrivningsklara där brukaren numera kommer hem
tidigare efter att de är utskrivningsklara från sjukhus. För att möta upp det kravet
har projektet Trygg hemgång permanentats och övergår från och med september
till ordinarie verksamhet. Metoden Trygg hemgång kommer att arbetas med i team
för utskrivningsklara tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och
biståndshandläggare.
Arbetet med Heltid som norm kommer också att bli en utmaning men även en stor
hjälp att täcka de behov av personal som finns. Utmaningen kommer bland annat
att bestå i att hitta nya arbetssätt för att kunna använda den mertid som heltider
genererar på ett optimalt sätt.
Inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård möter vi utmaningar som speglar
samhällets utmaningar. En ökad befolkningsmängd har föranlett fler anmälningar
och fler ärenden inom barn- och familjeenheten. Inom enheten har vi sett en
ökning av familjevåld och våld mot barn. Regeringen har tillsatt medel i form av
statsbidrag för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården och det har gjort
att IFO har kunnat stärka bemanningen inom enheten. Statsbidragen betalas ut till
kommunerna till och med 2020. Det är en utmaning för förvaltningen att ha kvar
de tjänster som har tillsatts med stöd av statsbidragen och det krävs en plan inom
IFO och i den politiska organisationen för att bibehålla den bemanning som krävs
för att kunna göra ett gott socialt arbete med barn och familjer i Hallsbergs
kommun.
Samarbetet som socialsekreterarna har med vården är bristfällig. Det är svårt att
ha en dialog med sjukvården och gemensamt arbeta för att hjälpa den enskilde att
komma ut på arbetsmarknaden. Utifrån detta kommer handläggarna att arbeta
mer aktivt med SIP (Samordnad Individuell Plan) för att därigenom få till ett bättre
samarbete med sjukvården gällande den enskildes planering.
Lokalfrågan är fortfarande aktuell för verksamheten för personer med
funktionsnedsättning. Ett flertal lokaler är inte är anpassade för verksamheten. Vi
ser att en lokal som är samlokaliserad med ungdomsfritids Svalan skulle kunna ge
samordningsvinster med daglig verksamhet Träffen.
Regionalt har Hallsbergs kommun sett generösa villkor för att få ett feriearbete,
både vad gäller ansökningsförfarande, antal årskullar, möjlighet till önskemål av
tidsperiod och önskat arbetsområde. Genom att ta bort en årskull som erbjuds
feriearbete tänker vi på förvaltningen kan ge en besparing på ca 400 tkr under
första året vilket vore lämpligt redan år 2020 och med en ökad effekt till ca 900 tkr
till år 2021.
Förslag:






Årskullar 16-17-åringar.
Kommunen erbjuder målgruppen en ferieplats utifrån antalet inkomna
platser. Om platserna inte räcker gäller prioriteringsordningen 17-åringar
därefter 16-åringar
Timlön 65 kr/timme inkl. semesterersättning
Feriearbetarna ska erbjudas 80 timmar feriearbete
18-åringar är välkomna att söka utannonserade sommarvikariat i
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kommunen
Alla ansökningar behandlas via sökfunktion via Hallsbergs kommuns
hemsida
Du ska söka 3 andra feriejobb och namnge dessa i ansökan för kommunalt
feriearbete, annars kommer du inte erbjudas ett feriearbete hos Hallsbergs
kommun
2 veckors feriearbete erbjuds
5-perioder erbjuds och ungdomarna får lämna önskemål om period
Förvaltningarna erbjuder platser och handledare och de anmäls via
Hallsbergs kommuns hemsida
Ungdomarna blir tilldelade en plats på en förvaltning
AMI sköter alla placeringar av ferieungdomar
Föreningar kan agera arbetsgivare och anmäler till AMI antalet
feriearbetare. De ersätts med ett feriebidrag efter utbetalad lön som
motsvarar kommunens villkor för ferietid och ferielön.
AMI erbjuder handledarutbildning för de handledare på förvaltningar som
önskar
AMI erbjuder jobbsökningsaktiviteter för de ungdomar som vill ha stöd
Ingen information från Arbetsförmedlingen om stimulansbidrag för att
erbjuda feriearbete 2020
AMI tar emot uppdrag för feriearbetande ungdomar som är underöveråriga, dvs utanför villkoren för feriearbete 16-17 år, som är pågående
ärenden på Individ- och familjeomsorgen. De kan också erbjudas utökad
ferieperiod.

Utifrån tidigare utfall och kostnader för 18-åringar som har erbjudits feriearbete i
Hallsbergs kommun, skulle det medföra ett ”överskott” på ca 400
tkr=effektivisering.
En genomlysning av våra verksamheter kan inledningsvis leda till en ökad kostnad
men kan ge effekt på längre sikt om effektiviseringar kan hittas. Svårt är dock att
avgöra hur stor effekt detta kommer att ge. Vore dock bra att göra en ekonomisk
satsning under år 2020 för att kunna hitta effektiviseringsåtgärder som kan ge
resultat under år 2021. Detta skulle också kunna vara ett arbete där vi ser oss om
och lär av andra "lyckade" kommuner utanför vårt eget län. Det skulle också
inledningsvis leda till en ökad arbetsinsats inom förvaltningen men det som kostar
tid ger förhoppningsvis tid på längre sikt.
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4 Mål
4.1 HÅLLBAR KOMMUN
Strategiskt mål:

4.1.1 Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet
ökar.
Nämndmål
Alla som har insatser av Socialoch arbetsmarknadsförvaltningen
ska känna sig trygga med
insatsen.
Alla barn, unga, vuxna och
familjer i kommunen ska
erbjudas goda livsvillkor och ska
så långt som möjligt erbjudas
stöd och tidiga insatser på
hemmaplan.

Enheter som serverar mat ska
erbjuda varierad kost som
serveras på ett aptitligt sätt samt
erbjuda matglädje i en bra
måltidsmiljö.

Indikatorer
Minst 90 % av de
personer som får insatser
ska uppleva trygghet med
insatserna.
Det förebyggande arbetet
ska stärkas genom att det
procentuella antalet av
besökare/deltagare i
social- och
arbetsmarknadsförvaltnin
gens egna
öppenvårdsverksamheter
/öppna verksamheter ska
öka mot föregående år.
Matsvinnet ska minska
med minst 5 % per år på
våra särskilda boenden.

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

4.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE
Strategiskt mål:

4.2.1 Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett
samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen
ska verka för ett lärande genom hela livet.
Nämndmål
Förbereda personer som står
utanför arbetsmarknaden eller
inte har behövlig förankring på
arbetsmarknaden så att de kan få
sin försörjning tillgodosedd
genom arbete eller studier.

Indikatorer
Alla som kan bidra till sin
egen försörjning ska göra
det. Minst 80 % av de
personer som uppbär
försörjningsstöd, med
arbetsförmåga, ska vara
självförsörjande inom sex
månader.

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

Datum
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4.3 ALLAS INFLYTANDE
Strategiskt mål:

4.3.1 Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med
kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.
Nämndmål
Insatserna inom Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska anpassas
utifrån den enskildes behov där
den enskilde ges möjlighet till
delaktighet.

Indikatorer
Minst 90 % av brukarna
inom social- och
arbetsmarknadsförvaltnin
gen ska vara nöjda med
graden av delaktighet.

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

4.4 GOD SERVICE
Strategiskt mål:

4.4.1 Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett
professionellt bemötande och god service.
Nämndmål
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningens
verksamheter ska erbjuda ett
professionellt och värdigt
bemötande.
Social- och
arbetsmarknadsförvaltningen ska
bidra till att förenkla kontakten
med våra verksamheter.
Verksamheten ska organiseras
utifrån brukarens/klientens
behov

Indikatorer
Minst 95 % av brukarna
inom social- och
arbetsmarknadsförvaltnin
gen ska vara nöjda med
personalens bemötande.
Förvaltningens del på
kommunens hemsida ska
uppdateras kontinuerligt
så att kontaktuppgifterna
är aktuella.
I 100 % av
genomförandeplanerna
ska det framgå när
brukaren/klienten önskar
insatsen.

Mål 2020

Mål 2021

Mål 2022

Datum

Sida
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5 Driftbudget
Belopp i tkr
Intäkter
Kostnader
varav
personalkostnader
varav kapitalkostnader
varav lokalkostnader
varav övriga kostnader
Nettokostnader

Bokslut
2018
83 618
-413 048
-289 311
-1 347
-28 815
-93 575
-329 430

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

75 221
-413 587
-298 588

75 973
-425 108
-307 459

76 733
-427 583
-311 869

77 500
-438 876
-320 685

-1 469
-28 851
-84 679
-338 366

-1 484
-29 140
-87 026
-349 135

-1 499
-29 431
-84 785
-350 850

-1 514
-29 725
-86 953
-361 376

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har år 2020 fått tillfällig ramförstärkning
på 2,5 mnkr. Förvaltningen fick också tillfällig ramförstärkning på 4,3 mnkr för år
2019 och 2020. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen får därmed minskad
rambudget på sammanlagt 6,8 mnkr fr.o.m. år 2021.
Fördelningen inom kategorierna intäkter, personal mm kan förändras efter
genomgång av detaljbudgeten eftersom förvaltningen kan behöva omfördela
budgeten.
Personalkostnaderna grundar sig på grundbemanningens månadslöner för alla
yrkeskategorier med uppräkning enligt beslutad lönebudget. Uppräkningen
motsvarar i genomsnitt 2,41 procent per år. I personalbudgeten ingår också
budget för vikarier, sjuklön, semestertillägg, och ob-tillägg.
Intäkter och övriga kostnader är uppräknade i genomsnitt med 1 procent per år.

Datum

Sida
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6 Investeringsbudget
Belopp i tkr
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventarier och data
Medicinskåp
Totalt

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

Budget 2020
-400
-1 100

Plan 2021
-400
-1 100

Plan 2022
-400
-1 100

-1 500

-1 500

-1 500

Budgeten för 2019 består av årets budget på 1,5 mnkr och överförd budget från
2018 på 700 tkr varav 334 tkr till medicinskåp och 366 tkr till inventarier och
data.
Fördelningen inom kategorierna arbetstekniska hjälpmedel och inventarier och
data kan förändras efter genomgång av detaljbudgeten eftersom förvaltningen kan
behöva omfördela budgeten.

Datum

Sida
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7 Personalplan
Personal SAF 2019-06-30
Antal anställda
Per den sista juni 2019 var totalt 617 (570) medarbetare anställd inom
förvaltningen (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) på
kollektivavtalsområde AB, BEA och PAN. Av dessa var 548 (88,8%) kvinnor och 69
(11,2%) män.
År

Totalt

Heltid

Deltid

20-29
30-39
40-49
50-59
60-67
Summa

91
140
155
164
67
617

59
92
96
98
22
367

32
48
59
66
45
250

2018-0630

Totalt

Heltid

Deltid

79
127
155
148
61
570

27
73
88
73
23
284

52
54
67
75
38
286

Sysselsättningsgrad
Av förvaltningens månadsanställda har 59,4 (50)% en heltidstjänst. Antalet
visstidsanställda är 87 (44) st medarbetare.

Information om Socialpsykiatrin
§ 133

Upphörande av gräs- och snöröjningsservice
§ 134
19/SAN/324

Tjänsteskrivelse
Datum:

Sida 1 av 2

Dnr:

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

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

Förslag till beslut

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

Version 1.3

Tjänsteskrivelse
Datum:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Anna Gustafsson

Förvaltningschef

Områdeschef

Bilagor

Version 1.3

Sida 2 av 2

Dnr:

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
§ 135
19/SAN/337

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/337

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019
Ärendebeskrivning

Statistik från Socialstyrelsen om hur äldre upplever hemtjänsten 2019 i riket och i Hallsbergs
kommun.

Förslag till beslut

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Anette Söderström

Förvaltningschef

Områdeschef

Beslutsunderlag
Brukarundersökning hemtjänst 2019

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

Resultat för Hallsberg
Hemtjänst

Deltagare
Totalt svarade 88 749 personer på årets enkät för äldre
med hemtjänst, vilket är 60,1% av de tillfrågade.
I Hallsberg svarade 182 personer, vilket är 51,6% av de
tillfrågade.

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

2

Kön och ålder hos kommunens
deltagare

32%

35%

65%

Män

65-79 år

Kvinnor

80 år eller äldre

68%

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

3

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare
Hur bedömer du ditt allmänna
hälsotillstånd?

Har du besvär av
ängslan, oro eller ångest?
6%

22%

27%

35%
58%

51%

Mycket gott/ganska gott

Nej

Någorlunda

Ja, lätta besvär

Ganska dåligt/Mycket dåligt

Ja, svåra besvär

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

4

Egenupplevd hälsa hos kommunens
deltagare forts.
Hur är din rörlighet inomhus?

23%

Bor du tillsammans med
någon annan vuxen?

24%

29%

Jag förflyttar mig själv utan
svårigheter
Jag har vissa svårigheter att
förflytta mig själv

48%

Ja
Nej

76%

Jag har stora svårigheter
eller kan inte alls förflytta mig
själv

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

5

Samtliga frågor med referensvärden

Andel positiva svar inom området
kontakter med kommunen
73

Är handläggarens beslut anpassat
efter dina behov?

75
74

57

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

50
30

64

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

59
54
0

Riket

20
Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
inflytande
Brukar personalen ta hänsyn till dina
åsikter och önskemål om hur hjälpen
skall utföras?

86
86
85

60

Brukar du kunna påverka vid vilka tider
personalen kommer?
56
54

0
Riket

20
Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hjälpens utförande
86
88
91

Hur tycker du personalen utför sina
arbetsuppgifter?

Brukar personalen komma på avtalad
tid?

84
83
84

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

82
84
82
66
62
61

Brukar personalen meddela dig i
förväg om tillfälliga förändringar? T.ex.
byte av tid/dag, förseningar,
personaländringar etc.
0
Riket

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
bemötande
Brukar personalen bemöta dig på ett
bra sätt?

97

97

96

0
Riket

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
trygghet och tillgänglighet
86
89
88

Hur tryggt eller otryggt känns det att bo
hemma med stöd från hemtjänsten?
Känner du förtroende för personalen
som kommer hem till dig?

90
92
93

Händer det att du besväras av
ensamhet?

47
45

Observera att det är nej svaren på frågan om
ensamhet som redovisas som positiva svar

56
77
77
80

Hur lätt eller svårt är det att få kontakt
med hemtjänstpersonalen vid behov?
Observera att det är de brukare som svarat mycket
lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva svar
på denna fråga

Riket

0

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Andel positiva svar inom området
hemtjänsten i sin helhet
Hur nöjd eller missnöjd är du
sammantaget med den hemtjänst
du har?

88

90

92

Observera att det är de brukare som svarat mycket
nöjd eller ganska nöjd som redovisas som positiva
svar på denna fråga

0
Riket

20

Örebro län

40

60

Hallsberg

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019

80

100
Procent
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Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens
brukarundersökning
§ 136
19/SAN/345

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/345

Arbetsmarknads- och integrationsenhetens brukarundersökning
Ärendebeskrivning

Resultat från arbetsmarknads- och integrationsenhetens brukarundersökning.

Förslag till beslut

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Anna Gustafsson

Förvaltningschef

Områdeschef AMI

Beslutsunderlag
AMI – brukarundersökning
AMI – brukarundersökning, resultat SFI
AMI, brukarundersökning, serviceutbildning

Brukarundersökning
Arbetsmarknadsenheten

2019

FÖRDELNING AV SVARANDE
Series2

Series1
Series2

Antal och andel kvinnor
18
25%

Antal och andel män
6
75%

Antal och andel 56-64 år
4
17%

Antal och andel 46-55 år
3
12%
Axis Title

Antal och andel 36-45 år
5
21%

Antal och andel 25-35 år
8
33%

17%

33%

21%

12%

17%

75%

25%

3

4

4

5

6

8

Axis Title

18

Series1

Antal och andel 16-24 år
4
17%

1. Får du tydlig information om målet med din träning på AMI?

Alltid

4%

Oftast

29%

Sällan
67%

Aldrig

4. Bemöter personalen dig på ett bra sätt?

12%

Alltid
Oftast

88%

6. Vet du hur du kan framföra synpunkter, klagomål och beröm på verksamheten?

Ja
Nej

100%

7. Besöker du Hallsbergs kommuns hemsida?

17%
29%

29%

25%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

9. Upplever du att du får det stöd och vägledning du behöver?

21%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

79%

10. Upplever du tillräckligt med stöd av arbetsledaren i din träning?

25%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

75%

13. Upplever du att du kan ta ett arbete på öppna arbetsmarknaden?

8%

4%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

17%

71%

Brukarundersökning
Arbetsmarknadsenheten

2019

FÖRDELNING AV SVARANDE

21

11

10

8

7
5

32%
Antal och andel kvinnor

68%
Antal och andel män

Antal och andel 56-64 år

Antal och andel 46-55 år

Antal och andel 36-45 år

Antal och andel 25-35 år

1. Får du tydlig information om målet med din träning på AMI?

4%

29%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
67%

2. Upplever du att du kan påverka din träning på AMI?

4%
17%

46%

Alltid
Oftast
33%

Sällan
Aldrig

3. Upplever du delaktighet när du och din arbetskonsulent gör din handlingsplan?

4%

29%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
67%

4. Bemöter personalen dig på ett bra sätt?

12%

Alltid
Oftast

88%

5. Trivs du på AMI?

8%

21%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
71%

6. Vet du hur du kan framföra synpunkter, klagomål och beröm på verksamheten?

Ja
Nej

100%

7. Besöker du Hallsbergs kommuns hemsida?

17%
29%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

29%

25%

8. Tar du hänsyn till AMI:s riktlinjer för trivsel och ordning?

12%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
88%

9. Upplever du att du får det stöd och vägledning du behöver?

21%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
79%

10. Upplever du tillräckligt med stöd av arbetsledaren i din träning?

25%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig
75%

11. Upplever du utveckling i din träning?

12%

33%

54%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

12. Upplever du att du själv kan hantera dina jobbsökningsaktiviteter?

8%
8%

25%

58%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

13. Upplever du att du kan ta ett arbete på öppna arbetsmarknaden?

4%
8%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

17%

71%

14. Har du genom utbildning på AMI lärt dig mer om arbetmarknaden, samhället och arbetets villkor?

8%

33%
58%

Alltid
Oftast
Sällan
Aldrig

Brukarundersökning
Integrationsenheten/SFI

2019

FÖRDELNING AV SVARANDE

Arabiska

Series1
Series2

Antal andel arabiska
52
57%

Antal andel tigrinja
16
18%

25%

18%

57%

16

23

Axis Title

52

Tigrinja

Antal andel bl.a.
Axis dari
Titleoch kurdiska
23
25%

1. Har SO-undervisningen gett dig ökade kunskaper om att leva och bo i Sverige?

Ja
Nej
41%
53%

7%

Ej
deltag
it

2. Ger SFI-utbildningen mig ökade möjligheter till arbete eller studier?

15%

Ja
Nej
Ej deltagit

21%

64%

3. Upplever du att du får ett bra bemötande i samhället?

11%

Ja
Nej
Ej deltagit

9%

80%

4. Känner du dig trygg att vistas i Hallsbergs kommun?

5%
9%

Ja
Nej
Ej deltagit

86%

Kommentarer :
• Jag vill ha ett arbete i Hallsberg.
• För mig är allt bra.
• Jag kan inte studera hela mitt liv , jag hoppas att få jobb snart.
• Det finns ingen säkerhet i Hallsberg och det är mycket stöld här. Vi anmäler till polisen men det hjälper inte, mycket
droger och vi är rädda för våran barn och ungar .
• Vi känner att vi är främlingar i kommunen och det är inte så mycket respekt till oss som nyanlända och vi kännar att vi är
inte välkomna.
• Vi har bra lärare i skolan och vi har stort behöv till språket .
• Allting passar bra
• SFI är bra för språket men jag får inget jobb , och jag kan inte komma igång i samhället för att jag behöver att prata med
andra och jag tror att det räcker inte med bara skolan , vi måste jobba och integrera oss i samhället
• Vi har problem med de killarna som står vid ICA och röker och ha mycket med droger
• Vi behöver bostäder i Hallsberg

Sjukfrånvaro SAF 2019
§ 137
19/SAN/147

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/147

Sjukfrånvaro SAF 2019
Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaro inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2019.

Förslag till beslut

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

Ärendet

Statistik över sjukfrånvaron i stort samt fördjupning hemtjänst område väster månaderna jan-aug
samt jan-sept 2019.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Statistik sjukfrånvaro SAF jan-aug, jan-sept
Statistik sjukfrånvaro Hemtjänst Väster jan-aug, jan-sept

Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen,
sammanställning för januari – augusti 2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
10,51 %

Februari
11,33 %

Mars
9,45 %

April
8,96 %

Maj
7,35 %

Juni
6,12 %

Juli
6,18 %

Aug
7,22 %

Maj
6,54 %

Juni
5,60 %

Juli
5,06 %

Aug
6,95 %

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
9,44 %

Februari
10,26 %

Mars
8,48 %

April
7,91 %

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

jan – augusti 2018
7,49 %
8,35 %
8,60 %
8, 31 %

jan - augusti 2019
7,22 %
7,90 %
7,30 %
7,55 %

Sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltingen,
sammanställning för januari – september 2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
10,51 %

Februari
11,33 %

Mars
9,45 %

September Oktober
8,35 %

April
8,96 %

November

Maj
7,35 %

Juni
6,12 %

Juli
6,18 %

Aug
7,22 %

Juni
5,60 %

Juli
5,06 %

Aug
6,95 %

December

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
9,44 %
September

Februari
10,26 %

Mars
8,48 %

Oktober

April
7,91 %

November

Maj
6,54 %
December

8,02 %

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

jan – september 2018
7,50 %
8,29 %
8,67 %
8,31 %

jan – september 2019
7,15 %
8,00 %
7,35 %
7,60 %

Sjukfrånvaro hemtjänst väster
Sammanställning för januari – augusti 2018-2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
14,83 %

Februari
7,90 %

Mars
8,84 %

April
11,65 %

Maj
9,65 %

Juni
8,13 %

Juli
7,10 %

Aug
9,17 %

Maj
11,10 %

Juni
8,76 %

Juli
4,47 %

Aug
10,29%

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
13,29 %

Februari
14,39 %

Mars
13,92 %

April
10,91 %

Sjukfrånvaron åldersindelat
jan – augusti 2018
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

9,59 %

jan - augusti2019

10,65 %

Sjukfrånvaro hemtjänst väster
Sammanställning för januari – september 2018-2019

Sjukfrånvaron totalt per månad 2018
Januari
14,83 %

Februari
7,90 %

Mars
8,84 %

September Oktober
13,01 %

April
11,65 %

November

Maj
9,65 %

Juni
8,13 %

Juli
7,10 %

Aug
9,17 %

Juni
8,76 %

Juli
4,47 %

Aug
10,29%

December

Sjukfrånvaron totalt per månad 2019
Januari
13,29 %
September
12,12 %

Februari
14,39 %

Mars
13,92 %

Oktober

April
10,91 %

November

Maj
11,10 %

December

Sjukfrånvaron åldersindelat
jan – sept 2018
<=29 år
30-49 år
>=50 år
Totalt

9,98 %

jan – sept 2019

10,81 %

Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
§ 138
19/SAN/148

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:19/SAN/148

Statistik individ- och familjeomsorgen 2019
Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – september 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

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

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Statistik IFO september 2019
Statistik IFO jan-feb 2019
Statistik IFO 2017-2018
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Namnändring demensdagverksamheten
§ 139
19/SAN/325

Tjänsteskrivelse
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Dnr:19/SAN/325

Namnändring demensdagverksamheten
Ärendebeskrivning

Dagverksamheten för demenssjuka personer heter idag Ängarnas café. Detta misstolkas ibland och
det händer att det kommer in besökare i verksamheten som vill köpa fika eftersom de tror att det är
ett café. För att tydliggöra verksamheten och dess innehåll önskas ett namnbyte. För att inte behöva
ändra för mycket föreslås att Ängarnas café byter namn till Ängarnas dagverksamhet.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta
- att dagverksamheten demensdagvård byter namn till Ängarnas dagverksamhet snarast.

Ärendet

Ändring av namn på demensdagverksamheten.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Anette Söderström

Förvaltningschef

Områdeschef

Beslutsunderlag
Namnändring demensdagverksamheten

HALLSBERGS

i?;‚

KOMMUN

Datum

2019-10-04
Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

Namnändring Demensdagverksamheten
Bakgrund
ldag heter demensdagverksamheten, Ängarnas café och ligger

anslutning

Det finns

till

med

pilar

som

i

Ett

besvikna och tycker

blir

antagande är

vägen

till

demensdagverksamheten

fä

köpa

fika

dä de tror

vi

har otydlig information.

tidigare

namngav verksamheten

att

kommer det

in

det är ett café.

för att det skulle Iäta

med en demenssjukdom som har svärt att
vad en dagverksamhet innebär och att man istället har beskrivit det som ett

trevligt

tolka

man

att

visar

"Ängarnas café". Detta misstolkas och ofta

stär det

besökare verksamheten och önskar

Mänga

i

värdcentralen samt värd och omsorgsboendet Kullängen.

ett antal skyltar

och pä dessa

lokaler

i

och inbjudande för personer

café.

Idag har

vi

en gemensam enhet för vära dagverksamheter och har vi behov av att

tydliggöra verksamhetensinnehäll sä gör

verksamheten

enligt rutin

som

det vid ett hembesök eller ett besök

vi

gäller för samtliga

i

dagverksamheter.

Förslag

För att tydliggöra verksamheten skulle det vara önskvärt
att inte

behöva förändra för mycket sä det

föresläs att Ängarnas café byter

namn

till

blir

med

namnbyte. För

ett

missförständ pga. ett namnbyte

Ängarnas dagverksamhet.

Anette Bremen
Enhetschef

0582685445
anette.broman@hallsberg.se

Telefon 0582-68 50 00
Hallsbergs

|

Fax 0582-58 50 62

kommun, 694 80

]

socialforvaltning@hallsberg.se

Hallsberg

|

|

www.hallsberg.se

Besöksadress Västra Storgatan 6—8

Återrapportering av den interna kontrollen
kvartal 3, 2019
§ 140
19/SAN/155

Tjänsteskrivelse
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Dnr:19/SAN/155

Återrapportering av den interna kontrollen kvartal 3, 2019
Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrapporterar den interna kontrollen för tredje kvartalet 2019 i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att
- godkänna förvaltningens återrapportering av den interna kontrollen för tredje kvartalet 2019
- godkänna förslag på åtgärder för de brister som upptäcktes vid den interna kontrollen under
tredje kvartalet 2019.
- överlämna uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen i enlighet med
kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Ärendet

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska
omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en
riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får
allvarliga konsekvenser ska prioriteras.
Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning.
Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.
Återrapporteringen för tredje kvartalet 2019 uppvisar mindre avvikelser på flera kontrollmoment.
Förslag på åtgärder finns i bifogad återrapportering.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Jaana Jansson

Josefin Bäck

Förvaltningschef

Nämndsekreterare

Beslutsunderlag
Återrapportering internkontroll kvartal 3

Internkontrollrapport Q3
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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1 Internkontroll i Hallsbergs kommun
1.1 Styrande dokument
Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation
med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens
rapporteringsskyldighet.
Av riktlinjerna framgår följande:
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta
om sådana.
Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och
kommunstyrelsen.
Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda
interna kontrollplanen.
Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation

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

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

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

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en
god intern kontroll kan upprätthållas.
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

1.3 Riskbedömningsmatris

4

3

6

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

10 11 17

18 19

4

2

12 13 14

1

5

Sannolikhet

Konsekvens

4

Sannolik (det är mycket
troligt att fel uppstår)

3

Möjlig (det finns en möjlig
risk)

2

Mindre sannolik (risken är
mycket liten)

1

Osannolik (risken är så gått
som obefintlig)

Allvarlig (uppfattas som
allvarlig för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och/eller Hallsbergs
kommun)
Lindrig (uppfattas som liten
för intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)
Försumbar (är obetydlig för
intressenter och/eller
Hallsbergs kommun)

9

3

7

8

15 16

Sannolikhet

2

1

1

2

3

4

Konsekvens

11
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Allvarlig

8

Kännbar Totalt: 19
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Område
Ekonomi

1
2

3

Personal

4
5
6

Administration

7
8

Verksamhetsspecifik

9
10
11
12
13

Risk
Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk
uppföljning

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
4. Allvarlig

Riskvärde
12

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

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Att återsökning av statsbidrag ej sker
regelbundet

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Att ingångna avtal inte följs

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

4. Sannolik
3. Möjlig

3. Kännbar

12

Att ingen anmälan sker till enhetschef efter 200
dagar.

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

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

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

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

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd
försvinner

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Att narkotiska preparat hos brukare försvinner
Kontrollera lyftar enligt plan

4. Sannolik

16

Att de boende i SÄBO inte får möjlighet att gå ut
varje dag, om de vill.

4. Sannolik

4. Allvarlig

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Att alla kommunbosatta inte är registerförda och
har en introduktionsplan per hushåll
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3. Möjlig

4. Allvarlig

4. Allvarlig

3. Kännbar

12

16

9
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Område

14
15
16
17
18
19

Risk
Att alla deltagare inte är registrerade i
verksamhetssystemet.

Sannolikhet
3. Möjlig

Konsekvens
3. Kännbar

Riskvärde
9

Att utbetalning inte endast görs till
bidragsberättigad person

2. Mindre sannolik

4. Allvarlig

8

Att utbetalning inte görs till rätt person.

Att anmälningarna inte hanteras omedelbart

2. Mindre sannolik

8

Att förhandsbedömningar inte sker inom två
veckor

4. Sannolik

4. Allvarlig

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Att utredningar inte är avslutade inom fyra
månader.
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4. Sannolik

4. Allvarlig

4. Allvarlig

16

16
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2 Uppföljning
Område:

2.1 Ekonomi
Risk:

2.1.1 Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning
Kontrollmoment
Prognos
Vad ska kontrolleras och hur?
Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning.
Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Områdeschef

Uppföljning
Prognos uppföljning Q1
Prognos uppföljning Q2
Prognos uppföljning Q3

Status
Mindre avvikelser
Inga avvikelser

Inga avvikelser

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-10-07

Uppföljningen/rapporteringen avser juli 2019,
augusti 2019 och september 2019.
Alla enhetschefer har under dessa månader följt
rutiner för ekonomisk uppföljning.
Genomförande av den interna kontrollen görs
genom att enhetschefer går igenom enhetens
ekonomi vid månadsmöte tillsammans med
förvaltningsekonom. Därefter går områdeschef

2019-07-08
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Uppföljning

Prognos uppföljning Q4

Risk:

Status

Ej kontrollerad

Slutdatum

2020-01-06

Kommentar
igenom områdets ekonomiska uppföljning
tillsammans med förvaltningsekonom.
Kontrollen sker månadsvis.

2.1.2 Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt reglemente och förteckning, att
obligatoriska uppgifter inte finns på leverantörsfakturor
Kontrollmoment
Att attestförteckning är uppdaterad, attester sker enligt reglemente och förteckning
Vad ska kontrolleras och hur?
genom stickprov

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent

Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturor
Vad ska kontrolleras och hur?
Genom stickprov

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Ansvarig funktion?
Ekonomiassistent
Uppföljning
Attester Uppföljning Q1
Attester Uppföljning Q2

Status
Inga avvikelser
Inga avvikelser

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
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Uppföljning
Attester uppföljning Q3
Attester uppföljning Q4

Uppgifter leverantörsfakturor Q1
Uppgifter leverantörsfakturor Q2
Uppgifter leverantörsfakturor Q3

Uppgifter leverantörsfakturor Q4

Risk:

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Mindre avvikelser
Mindre avvikelser

Mindre avvikelser

Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-10-07

Kommentar

2020-01-06
2019-04-08
2019-07-08
2019-10-07

2020-01-06

Verifikationsnr: 20223373,
Återhämtningskompetens i Sverige AB,
fakturanr 2019018, summa 5063 kr. Står inte
på fakturan att företaget innehar F-skattsedel.
Kollat allabolag.se. Företaget har F-skattsedel.
Informerat företaget om att informationen
saknas på fakturan

2.1.3 Att återsökning av statsbidrag ej sker regelbundet
Kontrollmoment
Att återsökning av statsbidrag sker regelbundet
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Återsökning uppföljning Q1
Återsökning uppföljning Q2
Återsökning uppföljning Q3
Återsökning uppföljning Q4

Status
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Ej kontrollerad
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Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06
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Risk:

2.1.4 Att ingångna avtal inte följs
Kontrollmoment
Att ingångna avtal följs
Vad ska kontrolleras och hur?
Stickprov

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Årsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Metod
Stickprovskontroll har gjorts på konto 6469 och 4633 och 14 fakturor har valts ut. Av de 14 fakturor avser 7 förbrukningsmaterial för
hela nämndens verksamheter och 7 avser köp av platser inom socialtjänsten
Uppföljning
Kontroll av avtal

Resultat

Status

Mindre avvikelser

Slutdatum
2019-12-31

Kommentar

Inom konto 6469 förbrukningsmaterial framkom att tre av sju fakturor inte hade något giltigt avtal. Två av fakturorna och största delen
av den tredje fakturan ligger dock inom tillåten direkt upphandling på enstaka produkter med låga belopp där avtal saknas. En liten del
av den tredje fakturan avser däremot möbler som köptes hos annan leverantör än den vi har avtal med. Kostnaden för möblerna
motsvarar 2 237 kr.

Inom konto 4633 köp av huvudverksamhet framkom att en av sju fakturor inte hade något giltigt avtal. Den fakturan avser dock speciell
placering som företagen vi har avtal med inte kunde erbjuda.
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Område:

2.2 Personal
Risk:

2.2.1 Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas ut till rätt person och för rätt period
Kontrollmoment
Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Löneutbetalningar uppföljning Q1
Löneutbetalningar uppföljning Q2
Löneutbetalningar uppföljning Q3
Löneutbetalningar uppföljning Q4

Risk:

Status
Mindre avvikelser
Mindre avvikelser
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06

2.2.2 Att ingen anmälan sker till enhetschef efter 200 dagar.
Kontrollmoment
Att anmälan sker till enhetschef efter 200 dagar
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
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Kontrollmoment

Enhet

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Personalhandläggare

Uppföljning
Konverteringslistan uppföljning Q1
Konverteringslistan uppföljning Q2
Konverteringslistan uppföljning Q3
Konverteringslistan uppföljning Q4

Område:

Status
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06

2.3 Administration
Risk:

2.3.1 Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller inte återrapporteras till nämnden
Kontrollmoment
Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
i Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Uppföljning
Verkställighet uppföljning Q1

Verkställighet uppföljning Q2
Verkställighet uppföljning Q3
Verkställighet uppföljning Q4

Risk:

Status
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06

2.3.2 Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet och återrapport
Kontrollmoment
Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Nämndsekreterare

Uppföljning
Tidsangivelser uppföljning Q1
Tidsangivelser uppföljning Q2
Tidsangivelser uppföljning Q3

Tidsangivelser uppföljning Q4

Status
Inga avvikelser
Inga avvikelser

Mindre avvikelser

Ej kontrollerad

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-10-07

På vissa ärenden saknas tydliga tidsangivelser
för återrapportering.

2019-07-08
2020-01-06
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Område:

2.4 Verksamhetsspecifik
Risk:

2.4.1 Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner
Kontrollmoment
Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd
Vad ska kontrolleras och hur?
Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor
Allkontroll ska göras

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Uppföljning
Narkotiska preparat uppföljning Q1
Narkotiska preparat uppföljning Q2

Narkotiska preparat uppföljning Q3
Narkotiska preparat uppföljning Q4

Risk:

Status
Större avvikelser
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06

2.4.2 Att narkotiska preparat hos brukare försvinner

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Att räkna narkotiska preparat hos brukare
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Sjuksköterska

Uppföljning
Preparat hos brukare uppföljning Q1

Preparat hos brukare uppföljning Q2
Preparat hos brukare uppföljning Q3
Preparat hos brukare uppföljning Q4

Risk:

Status
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-04-08

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06

2.4.3 Kontrollera lyftar enligt plan
Kontrollmoment
Kontroll av lyftar
Vad ska kontrolleras och hur?
Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollfrekvens?
Q4 (vartannat år) Senast utförd 2018

Hur dokumenteras kontrollen?
Dokumentation av hjälpmedelstekniker
Ansvarig funktion?
Hjälpmedelstekniker

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Uppföljning
Lyftar uppföljning Q4 2020

Risk:

Status
Ej kontrollerad

Slutdatum
2020-12-31

Kommentar

2.4.4 Att de boende i SÄBO inte får möjlighet att gå ut varje dag, om de vill.
Kontrollmoment
Att de boende i SÄBO får möjlighet att gå ut varje dag om de vill.
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Uppföljning
Utevistelse uppföljning Q1

Slutdatum
2019-04-08

Ansvarig funktion?
Enhetschef

Utevistelse uppföljning Q2
Utevistelse uppföljning Q3
Utevistelse uppföljning Q4

Risk:

Status
Mindre avvikelser
Ej kontrollerad

Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Kommentar

2019-07-08
2019-10-07
2020-01-06

2.4.5 Att alla kommunbosatta inte är registerförda och har en introduktionsplan per hushåll
Kontrollmoment
Se över registreringar och introduktionsplaner
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Uppföljning
Registrering, introduktionsplaner Q3
Registrering introduktionsplaner Q4

Risk:

Enhet

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-10-07

Kommentar

2020-01-06

2.4.6 Att alla deltagare inte är registrerade i verksamhetssystemet.
Kontrollmoment
Kontroll av registrering i verksamhetssystem
Kontrollfrekvens?
Halvårsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Registrering i verksamhetssystem Q3
Registrering i verksamhetssystem Q4

Risk:

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-10-07

Kommentar

2020-01-06

2.4.7 Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Att bidrag går till bidragsberättigad person
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av bidrag Q3
Kontroll av bidrag Q4

Risk:

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-10-07

Kommentar

2020-01-06

2.4.8 Att utbetalning inte görs till rätt person.
Kontrollmoment
Att utbetalning görs till rätt person
Kontrollfrekvens?
Kvartalsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av utbetalning Q3
Kontroll av utbetalning Q4

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport

Slutdatum
2019-10-07

Kommentar

2020-01-06
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Risk:

2.4.9 Att anmälningarna inte hanteras omedelbart
Kontrollmoment
Att anmälningar hanteras omedelbart
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Kontroll av hantering av anmälningar vuxen
Q3
Kontroll av hantering av anmälningar vuxen
Q4
Kontroll av hantering av anmälningar barn Q3

Kontroll av hantering av anmälningar barn Q4

Risk:

Status
Inga avvikelser

Slutdatum
2020-01-06

Inga avvikelser

2019-10-07

Ej kontrollerad

Ej kontrollerad

Kommentar

2020-01-06
2019-10-07

2.4.10 Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor
Kontrollmoment
Att förhandsbedömningar skett inom två veckor
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Internkontrollrapport
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Kontrollmoment
Ansvarig funktion?
Enhetschef
Uppföljning
Kontroll av förhandsbedömningar vuxna Q3
Kontroll av förhandsbedömningar vuxna Q4
Kontroll av förhandsbedömningar barn Q3
Kontroll av förhandsbedömningar barn Q4

Risk:

Enhet

Status
Inga avvikelser
Ej kontrollerad

Mindre avvikelser
Ej kontrollerad

Slutdatum
2019-10-07

Kommentar

2020-01-06
2019-10-07
2020-01-06

2.4.11 Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader.
Kontrollmoment
Att utredningar avslutats efter fyra månader
Kontrollfrekvens?
Månadsvis

Enhet
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Hur dokumenteras kontrollen?
I Stratsys
Ansvarig funktion?
Enhetschef

Uppföljning
Uppföljning av utredningar Q3

Status
Mindre avvikelser
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Slutdatum
2019-10-07

Kommentar
Antal utredningar som ej avslutats efter fyra
månader: juli 10 st, augusti 7 st, september 9 st.
Samtliga utredningar har fattats beslut inom
utredningstiden och klienterna har
kommunicerats muntligt beslut. En
socialsekreterare har valt att avsluta sin
anställning i juni och lämnade då 17 oskrivna
utredningar efter sig. Dessa utredningar har
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Uppföljning

Uppföljning av utredningar Q4

2.5 Slutsatser av uppföljning

Status

Ej kontrollerad

Slutdatum

2019-10-07

Kommentar
under sommaren hanterats av semestervikarier
och är därmed nu skrivna. 1:e socialsekreterare
skall bevaka att socialsekreterare får extra stöd
i att hantera sin dokumentation. 1:e
socialsekreterare är nu sjukskriven och
enhetschef skall då även ansvara för 1:e
socialsekreterares arbetsuppgifter så att
handläggarna får handläggarstöd i sina
ärenden.

Anvisning
Här skrivs slutsatser av internkontrollarbetet i sin helhet.

2.6 Åtgärder

Anvisning
Här anges övergripande åtgärder för det fortsatta internkontrollarbetet.
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Information från
förvaltningschef/områdeschef
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§ 143

Sida

SAMMANTRÄDESTIDER SAN 2020

1(1)

Datum

2019-11-05
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen

Sammanträdestider SAN 2020

Utskick till BU

BU
kl 08:30

Utskick till
SAN

SAN
kl 13:00

24 januari

29 januari

6 februari

6 mars

11 mars

20 mars

11 februari
OBS: tisdag
08:30-12:00
25 mars

14 april
Obs: tisdag

24 april

29 april

13 maj

22 maj

27 maj

verksamhetsbesök

9 april
8 maj

verksamhetsbesök

29 maj

3 juni

11 juni

16 juni

7 augusti

12 augusti

21 augusti

26 augusti

11 sept

16 sept

25 sept

verksamhetsbesök

1 oktober
Obs: torsdag

9 oktober

14 oktober

23 oktober

28 oktober

30 oktober

3 november
Obs: tisdag

13 november

18 november

11 december

16 december

verksamhetsbesök

27 november

2 december

Hemsida

E-post

Hallsbergs kommun

www.hallsberg.se

socialforvaltning@hallsberg.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 6-8

0582-68 50 00

0582-68 50 62

212000-1926

Information om meddelanden
§ 144

Verksamheterna Träffen och Fyrklövern
§ 146

