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Beslutande ledamöter 
 

Veronica Wallgren (S)
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Robert Topalian (S)
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Jimmy Olsson (SD)
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

1 – Sammanträdets inledning Föredragande  

Ärendebeskrivning 

1. Sammanträdets öppnande.

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av justerare.

4. Anmälan av jäv. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

2 – Dataskyddsombud Föredragande Birgitta Rydén 13:10

Ärendebeskrivning 

Utbildning i personuppgiftsansvar. Genomgång av granskningsrapport.

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen. 
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3 - Ekonomisk uppföljning 2020 (20/SAN/25) Föredragande Jaana Jansson 13:40

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. februari och analys av 
årets resterande månader. Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm, även 
nattpersonalen. Två gånger om året kommer all personal som arbetar deltid att erbjudas heltid. 
Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget 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 underskott på -2,6 mnkr.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna den ekonomiska uppföljningen för februari 2020

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning februari 2020
 Månadsrapport februari 2020
 Övertid SAF 2018 - 2020
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

4 - Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs 
kommun 2019 (20/SAN/75)

Föredragande Marjut Alfalk 13:55

Ärendebeskrivning

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse patientsäkerhetsberättelse 2019
 Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

5 - Återrapportering ekonomiskt bistånd för 
perioden december-19 till februari-20 
(20/SAN/81)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 14:15

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande 
ekonomiskt bistånd.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse återrapportering ekonomiskt bistånd
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

6 - Återrapportering icke-verkställda beslut 
(20/SAN/26)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 14:30

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att minska antalet icke-verkställda beslut samt hur området arbetar för att rekrytera 
uppdragstagare.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse icke verkställda beslut
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

7 - Statistik individ- och familjeomsorg 2020 
(20/SAN/71)

Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 15:05

Ärendebeskrivning

Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari – februari 2020. Statistiken visar för 
vuxna antal insatser om ekonomiskt bistånd, inledda utredningar enligt SoL 11:1 ekonomi 
(nyansökan), anmälningar samt ansökningar (ej ekonomiskt bistånd). Statistiken visar för barn 
bland annat ansökningar, anmälningar, inledda utredningar och orsak vid orosanmälan.

Förslag till beslut

Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden 
godkänner informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen jan-feb 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse statistik individ- och familjeomsorgen jan-feb 2020
 Statistik IFO, januari och februari 2020
 IFO statistik jan-feb 2019
 Statistik IFO mars - dec 2019
 IFO statistik 2017-2018
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

8 - Rapport Heltid som norm (18/SAN/261) Föredragande Anette Söderström 
15:15

Ärendebeskrivning

Slutrapport om resultatet av införande av Heltid som norm inom Social-och 
arbetsmarknadsförvaltningen till och med 2019-12-31

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna slutrapporten för Heltid som norm. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Slutrapport om heltid som norm
 Slutrapport om införande av Heltid som norm
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Sammanträdesdatum  2020-03-25  

9 - Öppenvården Stegen (20/SAN/78) Föredragande Maria Johansson 
Engdahl 15:30

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att marknadsföra Öppenvården Stegen

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse Stegen
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Sammanträdesdatum  2020-03-25  

10 - Arbetsmiljökommitté SAF (20/SAN/80) Föredragande Jaana Jansson 15:40

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och 
tillbud.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse arbetsmiljökommitté, SAF
 Arbetsmiljökommitté SAF. arbetsskador och tillbud 2019
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11 - Kvalitetsberättesle 2019 (20/SAN/79) Föredragande Helena Blomberg 15:50

Ärendebeskrivning

Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå:
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits,
• vilka åtgärder som vidtagits samt
• vilka resultat som uppnåtts

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna kvalitetsberättelsen för 2019.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse kvalitetsberättelse 2019
 Kvalitetsberättelse 2019
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

12 - Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för 
tillsyn enligt alkohollagen under 2020. 
(20/SAN/76)

Föredragande Jaana Jansson 16:00

Ärendebeskrivning

Enligt alkohollagen 9 kap 2§ ska kommunen för sin tillsyn ta fram en tillsynsplan. Tillsynsplanen 
ligger till grund för kommunens tillsyn under året. Tillsynsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen för 
deras kännedom.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att 
anta tillsynsplanen för 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse tillsynsplan för alkoholtillsyn
 Tillsynsplan enligt alkohollagen
 Barnkonsekvensanalys
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13 - Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för 
tillsyn enligt Tobakslagen, lag (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter,  under 
2020. (20/SAN/77)

Föredragande Jaana Jansson 16:10

Ärendebeskrivning

Enligt tobakslagen ska kommunen för sin tillsyn ta fram en tillsynsplan. Tillsynsplanen ligger till 
grund för kommunens tillsyn under året. Tillsynsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen för deras 
kännedom.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att 
anta tillsynsplanen för 2020.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse tillsynsplan för tillsyn enligt tobakslagen
 Tillsynsplan för tillsyn av tobak och likande produkter
 Barnkonsekvensanalys
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14 – Frågor till ordförande/förvaltningschef Föredragande  16:20

Ärendebeskrivning 

Frågor ska vara inkomna senast 24 mars kl 12:00
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15 – Information från förvaltningschef Föredragande Jaana Jansson 16:30

Ärendebeskrivning 

Muntlig information

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

16 – Information om meddelanden Föredragande  16:40

Ärendebeskrivning 

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid sammanträdet:

1. Handlingsplan för social välfärd 19/SAN/343

2. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, 
kvalitet och effektivitet med äldre i fokus. 20/SAN/32

3. Basal hygien vid kommunal vård och omsorg. 20/SAN/32

4. Brukarenkäter 2019 - Verksamheten för funktionshinder. 20/SAN/56

5. Protokoll specifika samverkansrådet. 20/SAN/32-6

6. Beslut, IVO. 10/SAN/32-27

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna informationen om meddelanden. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

17 – Redovisning av delegeringsbeslut Föredragande  16:45

Ärendet i korthet

Följande delegeringsbeslut redovisas på sammanträdet: 

1. Individärenden 15 - 62 §§.

2. Utredning avseende ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker enligt alkohollagens 7 kap 5 
§. 2020/SAN/010

3. Utredning avseende ansökan om tillstånd att  servera alkoholdrycker enligt alkohollagens 7 kap 5 
§. 2020/SAN018

4. Tillstånd för servering av alkoholdrycker. 2020/SAN002

5. Beslut om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen. 2020/SAN009

6. Begränsade öppettider på dagcentralerna, ordförandebeslut. 20/SAN/95

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut. 
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KALLELSE
Sammanträdesdatum  2020-03-25  

18 – Faderskapsutredning Föredragande  16:50

Ärendebeskrivning 

Handling läggs på bordet vid sammanträdet. 

Förslag till beslut 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att 
godkänna faderskapsutredningen
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Ekonomisk uppföljning 2020

3

20/SAN/25
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/25 

Ekonomisk uppföljning 2020

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. februari och analys av 
årets resterande månader. Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm, även nattpersonalen. 
Två gånger om året kommer all personal som arbetar deltid att erbjudas heltid. Heltid som norm är 
en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget 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 underskott på -2,6 mnkr.  

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
den ekonomiska uppföljningen för februari 2020

Ärendet 
Ekonomisk uppföljning februari 2020

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef Ekonom

Beslutsunderlag 

Månadsrapport februari

Övertid SAF 2018 - 2020
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Månadsrapport februari 2020

Verksamhet (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Förvaltningsgemensamt -5 293 -3 293 2 000 37,8%

Vård- och omsorgsboende -94 999 -96 899 -1 900 -2,0%

Hemtjänst -112 977 -113 377 -400 -0,4%

Verksamheten för funktionshindrade -78 504 -81 304 -2 800 -3,6%

Individ- och familjeomsorg -52 643 -52 643 0 0,0%
Arbetsmarknad och integration -6 929 -6 429 500 7,2%

Totalt -351 345 -353 945 -2 600 -0,7%

Den ekonomiska rapporten visar helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. februari och analys av årets resterande månader. 
Alla verksamheter har nu gått in i heltid som norm även nattpersonalen. Två gånger om året kommer all personal som arbetar 
deltid att erbjudas heltid. Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget 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 underskott på -2,6 mnkr.  

Förvaltningsgemensamt: Överskottet avser huvudsakligen ej fördelat budget.

Vård- och omsorgsboende: Cirka 1,3 mnkr av underskottet avser löner inkl. köp av bemanningssjuksköterskor. Hyresintäkterna 
beräknas ha underskott på cirka -400 tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård. Övriga 
kostnader beräknas redovisa ett underskott på cirka -200 tkr.

Hemtjänst: Cirka 250 tkr av underskottet avser löner. Hyresintäkterna för Sköllergården beräknas ha underskott på cirka -150 
tkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård eller växelvård.

Verksamheten för funktionshindrade: Underskottet beror på överanställningar för äldre brukare och en brukare som behöver 
mycket extra resurser. 

Individ- och familjeomsorg: Verksamheten har budget i balans trots att försörjningsstödet beräknas öka jämfört med förra året.

Arbetsmarknadsenheten: Överskottet beror bland annat på löner.
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Försörjningsstöd mm (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Externa boende LSS -8 395 -8 395 0 0,0%

Placeringar IFO -18 162 -17 632 530 2,9%

Öppenvård IFO -6 101 -5 461 640 10,5%
Försörjningsstöd -7 516 -8 796 -1 280 -17,0%

Totalt -40 174 -40 284 -110 -0,3%

Prognos sjuksköterskor (tkr) Belopp

Överskott löner SSK 2 700
Kostnad köp av SSK -3 300

Nettounderskott -600

Investeringar (tkr) Budget 2020 Prognos 2020 Avvikelse Avvikelse %

Arbetstekniska hjälpmedel -300 -300 0 0,0%

Inventarier och data -1 200 -1 200 0 0,0%

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

Kostnaden för köp av sjuksköterskor beräknas uppgå till cirka 3,3 mnkr (4,7 mnkr 2019). Verksamheten prognostiserar överskott på 
löner med cirka 2,7 mnkr (4,5 mnkr 2019). Nettounderskottet beräknas uppgå till -600 tkr (-153 tkr 2019). 

Placeringar IFO: Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha ett överskot på cirka 200 tkr. Familjehemsplaceringar prognostiserar ett 
överskott på cirka 300 tkr.

Öppenvård IFO: Överskottet beror på att verksamheten jobbar med hemmaplanslösningar i stället för placeringar.

Försörjningsstöd: Underskottet beror bland annat på att arbetslösa och sjukskrivna utan statlig ersättning har ökat.
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Personalkostnadskurvor

Vid beräkning av prognosen av personalkostnader används en 
framräknad lönekurva över årets 12 månader. Beroende på olikheter i 
de olika verksamheterna används 3 olika lönekurvor; Vård- och 
omsorgsboende (Vobo) exkl. sjuksköterskor, Hemtjänst inkl. Esslatorp 
och Sköllergården samt Verksamheten för funktionshindrade (VFF) exkl. 
personlig assistans.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Mohammed Ahmad Barkhad

Förvaltningschef Ekonom

Kostnaden för försörjningsstöd har ökat jämfört med samma period 2019. 
Försörjningsstöd beräknas redovisa ett underskott.

Institutionsvård för vuxna och barn beräknas ha en budget i balans.
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Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

SAF övertid 2018 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 5 16 21

Vård- och omsorgsboende 457 411 868

Hemtjänst 251 306 556

Verksamheten för funktionshindrade 100 107 207

Individ- och familjeomsorg 5 15 20

Arbetsmarknad och integration 0 0 0

Totalt 2018 818 854 1 672

SAF övertid 2019 (tkr)

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

Förvaltningsgemensamt 0 3 3

Vård- och omsorgsboende 274 308 582

Hemtjänst 125 120 245

Verksamheten för funktionshindrade 100 132 233

Individ- och familjeomsorg 5 13 18

Arbetsmarknad och integration 0 0 0

Totalt 2019 505 576 1 081

SAF övertid 2020 (tkr)

Område Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Diff 2020/2019 Diff i % Diff 2020/2018 Diff i %

Förvaltningsgemensamt 0 0 0 -3 -100% -21 -100%

Vård- och omsorgsboende 138 120 258 -324 -56% -610 -70%

Hemtjänst 107 114 220 -25 -10% -336 -60%

Verksamheten för funktionshindrade 132 139 271 39 17% 64 31%

Individ- och familjeomsorg 1 -14 -13 -31 -172% -33 -165%

Arbetsmarknad och integration 4 1 6 6 ##### 6 #####

Totalt 2020 382 360 742 -339 -31% -930 -56%

 

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

Övertid 2018 818 854 1 672

Övertid 2019 505 576 1 081

Övertid 2020 382 360 742

Differens 2020 och 2019 -123 -216 -339

Kommentar:
Övertiden har minskat med cirka 339 tkr eller 31 % i 
jan-feb 2020 jämfört med samma period 2019.

Övertiden har också minskat med cirka 930 tkr eller 
56 % i jan-feb 2020 jämfört med samma period 2018.

2020-03-06 08:11 1
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Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs 
kommun 2019

4
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/75 
20/SAN/75

Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2019

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2019 

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
Patientsäkerhetsberättelsen 2019.

Ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén 
med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat 
av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Marjut Alfalk

Förvaltningschef   Medicinskt ansvarig

Beslutsunderlag: 
Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun år 2019
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Kontakt 
E-post: socialforvaltning@hallsberg.se 
Telefon: 0582-68 50 00 

 
 

Datum: 2020-03-01 
Ärendenummer:   

Författare: Marjut Alfalk  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen  
 
 
 
 
 
 
 

Patientsäkerhetsberättelse 
för Hallsbergs kommun 
År 2019 
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Datum 

2020-03-01 
      

      
Sida 

2(25) 
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Sammanfattning 

Hälso-och sjukvården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och 

organiserad för att skapa förutsättningar för en säker vård. Patienten ska känna 

sig trygg, säker och delaktig i kontakten med vården. Likaså ska varje medarbetare 

kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges.  

Stort fokus har under året legat på den tidigare framtagna processen i 

avvikelsehantering för att säkerställa kvalitén och förebygga vårdskador. 

Processen har implementerats för all personal genom utbildning.  

Avvikelsemodulen där avvikelser rapporteras har utvecklats under året. 

Händelseanalyser har genomförts då allvarligare händelser inträffat för att finna 

bakomliggande orsaker till händelserna.  

Likaså har stort arbete ägnats åt ”Trygg hemgång”. Målet med ”trygg hemgång” är 

att den enskilde ska kunna återvända till hemmet efter vistelse på sjukhus eller 

korttidsplats på ett tryggt och säkert sätt och därmed bevara möjligheten att 

kunna bo kvar hemma. 

Teamarbetet kring patienten är en förutsättning för att nå hög patientsäkerhet 

samt arbeta mot gemensamma mål. Detta arbete har fungerat väl på vissa 

områden, men inte alla då belastningen för sjuksköterskor har varit tung på vissa 

områden. Som ett led i detta är process för in/utskrivning i hemsjukvården 

framtagen för att säkerställa att kommunen har rätt patienter inskrivna.  

Digitala lås är installerade på narkotikaskåp i våra tre akut- och buffertförråd för 

bättre narkotika kontroll. Likaså har LSS gruppboende, hemtjänst samt vård och 

omsorgs boenden fått läkemedelsskåp.  

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och följsamhet till föreskriften, 

riktlinjer samt rutiner är gjord under året för alla akut- och buffertförråd. 

Lokal överenskommelse om omfattning och formerna för läkarmedverkan är 

framtagen med Hallsbergs vårdcentral. Liknande arbete har påbörjats med 

Pålsboda vårdcentral. 

Kompentensutveckling för chefer, legitimerade (sjuksköterska, arbetsterapeut) 

samt omvårdnadspersonal under året har handlat om hygien, palliativ vård samt 

inkontinens. Egenkontroller utifrån processer och rutiner för patientsäkerhet har 

kontinuerligt följts upp med chefer samt legitimerade.  

Demensvårdsutvecklare är anställd under 2019 för att driva arbetet inom 

demensvård.  

Framöver behöver Hallsberg utveckla arbetet med kvalitets- och ledningssystem 

för att säkra kvalitet samt planera, leda och utveckla verksamheter. 

Medicintekniska produkter behöver kvalitetssäkras.  

Palliativa -, demens- samt diabetesvård behöver utvecklas. 
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Vidare behöver kunskap, registrering, uppföljning säkerställas gällande de olika 

kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD, samt Palliativa registret för att kvalitetssäkra 

vården.  

1 Inledning 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet 

och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara så detaljerad att det går att bedöma hur 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 

utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 

 

STRUKTUR 

2 Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.   

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska arbeta för att 

förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30) 

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder 

till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen uppnås samt vidta de 

åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 

Vårdgivaren ska utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade 

kunnat medföra en vårdskada och ge patienter och deras närstående möjlighet 

att delta i patientsäkerhetsarbetet. Vårdgivaren ansvara för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

Vårdgivaren ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. 

 

 

Page 34 of 134



 
Datum 

2020-03-01 
      

      
Sida 

6(25) 
 

 

2.1 Social- och arbetsmarknadsnämndens mål 2019 
I Hallsbergs kommun ska alla människor känna sig trygga. Vår offentligt 

finansierade välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk och 

religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov. 

Nämndmål: Alla som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska 

känna sig trygga med insatsen.  

Indikator: 85 % av patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården ska 

uppleva trygghet. 

Verksamheter inom äldreomsorgen ska registrera 100 % riskbedömningar med 

planerade åtgärder. 

2.2 Regionala mål södra länsdelen (Sammanhållen vård och 
omsorg för äldre) 

2.2.1 Förebyggande arbetssätt och rehabilitering 

Förebyggande arbete för att förhindra fallskador, trycksår, undernäring samt dålig 

munhälsa med stöd av kvalitetsregistret Senior alert ska erbjudas alla med 

hemsjukvård, alla som bor i särskilt vård- och omsorgsboende och alla som vistas 

på korttidsboende. Målet är att minska fall och trycksår.  

Rehabiliteringsmodulen i Senior alert ska användas i relevanta verksamheter vid 

slutet av 2019. Fler patienter görs delaktiga i sin rehabiliteringsprocess genom 

bedömningsinstrumentet COPM (Canadian Occupational Performance Measure). 

Fler patienter ska får sin blåsdysfunktion utredd i Senior alert. Påbörja användning 

av modulen 2019.  

Arbetet med vårdhygien ska följas upp av alla verksamheter genom årliga 

mätningar. Detta för att vårdrelaterade infektioner ska minska. 

2.2.2 Mål: God vård vid demenssjukdom  

Alla personer med BPSD-symtom (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid 

Demens) ska bedömas enligt NPI (Neuropsychiatric Inventory) och registreras i 

BPSD registret.  

Personal ska ha kunskap och grundläggande utbildning om demensvård/ 

omvårdnad enligt DemenSams utbildningsmodell. 

2.2.3 MÅL: Sammanhållen vård och omsorg  

Samtliga kommuner i södra länsdelen använder strukturerat beslutsstöd för 
bedömning och ställningstagande till vårdnivå vid de flesta situationer då 
patienten försämrats. Beslutsstöd ska användas till 100 % 

Utbildade instruktörer i klinisk bedömning och beslutsstöd ska finnas i samtliga 

fyra kommuner. 

All vårdplanering inför utskrivning sker enligt beslutad ViSam modell 

(samverkansmodell för planering och informationsöverföring). 
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Utbildning i SBAR (SBAR är en fastställd modell för hur kommunikationen ska ske 

mellan yrkesgrupper). 

All samordnad individuell planering (SIP) sker enligt beslutad ViSam modell.  

Vårdplanering sker vid de flesta tillfällen via video på distans. 

NPÖ (nationell patientöversikt) ska användas av all legitimerad personal i 

kommunen för att inhämta information i samband med övertagande av 

vårdansvar. 

2.2.4 Mål: God vård vid livets slut  

70 % täckningsgrad för registrering av förväntade dödsfall i Svenska 

Palliativregistret.  

Förbättra värdet med 5 % för indikatorerna: 

 Dokumenterat brytpunktssamtal 

 Ordinerad injektion stark opioid vid smärtgenombrott 

 Ordinerad injektion ångestdämpande vid behov  

 Smärtskatta sista levnadsveckan 

 Dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan 

 Utan trycksår (grad 2-4) 

 Mänsklig närvaro i dödsögonblicket 

 

Alla verksamheter använder e-utbildning i Allmän palliativ vård.  

3 Organisatoriskt ansvar för 
patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

Hallsbergs kommun, social och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver hälso- och 

sjukvård under verksamheterna Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt inom 

funktionshinderområdet. 

3.1 Vårdgivare  
Vårdgivaren tillika socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten 

på ett sätt som leder till att god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen upprätthålls 

(Patientsäkerhetslagen 2010:659). Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett 

ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 

2011:9). Denna föreskrift ska även tillämpas i det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet enligt 3 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659). 

Vårdgivaren ska årligen dokumentera patientsäkerhetsarbetet i en 
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patientsäkerhetsberättelse. Vårdgivaren ska fortlöpande dokumentera arbetet 

med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och bör varje år upprätta en 

sammanhållen kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9). 

3.2 Förvaltningschef 
Förvaltningschef har ett övergripande ansvar för patientsäkerhet, kvalitet och god 

vård inom sitt område. I detta ansvar ingår implementering av kontroll av 

följsamhet av de riktlinjer och rutiner MAS/MAR (medicinskt ansvarig) fastställer 

för verksamheten. 

3.3 Medicinskt ansvarig, MAS/MAR 
Medicinskt ansvariga har övergripande ansvar för att utarbeta riktlinjer och 

rutiner utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter samt uppföljning, kontroll och 

tillsyn av dessa så att kraven på kvalitet, hög patientsäkerhet och god vård 

tillgodoses. I ansvaret ligger också att skriva en patientsäkerhetsberättelse innan 1 

mars. 

3.4 Områdeschef 
Områdeschefen har ett övergripande ansvar för att leda och följa upp det 

systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet och är ansvarig för resultatet 

inom sitt verksamhetsområde.  

Områdeschef ansvarar för att regelbundet under året rapportera verksamhetens 

resultat och förbättringsåtgärder till medicinskt ansvariga och verksamhetschef 

för hälso- och sjukvården. Områdeschefen ansvarar för att de processer, riktlinjer 

och rutiner som fastställts blir implementerade i verksamheten. Områdeschefen 

ska säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med de processer, 

riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

3.5 Enhetschef 
Enhetschefen har ansvar för att leda, bedriva och följa upp det systematiska 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet inom sin enhet och är ansvarig för 

resultatet.  

Enhetschefen ansvarar för att under året dokumentera hur det systematiska 

kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivs samt vilka resultat som uppnås. 

Resultat och förbättringsåtgärder ska regelbundet rapporteras till områdeschef 

och medicinskt ansvariga. Enhetschefen ansvarar för att verksamhetens personal 

arbetar enligt de processer, riktlinjer och rutiner som ingår i ledningssystemet. 

3.6 Personal inom vård- och omsorg och funktionsstöd  
All personal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet och kvalitet 

upprätthålls genom att arbeta i enlighet med de processer, riktlinjer och rutiner 

som ingår i ledningssystemet och medverka i verksamhetens patientsäkerhet och 

kvalitetsarbete. 
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3.7 Expertfunktioner 
Hygiensjuksköterska från vårdhygien, Region Örebro län deltar i vissa aktiviteter 

som t ex. hygienrond. Denna har ansvar gentemot kommunerna och i uppdraget 

ingår att bistå med utbildning, rådgivning och konsultation i hygienfrågor. 

Hemrehabiliteringssjukgymnast arbetar med rehabilitering av patienter över 65 

år. Är anställd på Hallsbergs vårdcentral. 

Handrehabilitering. Två arbetsterapeuter har till uppdrag att behandla personer 

med handskador utifrån överenskommelse med länet. Patienterna remitteras av 

läkare. 

Hjälpmedelstekniker. En hjälpmedelstekniker finns inom social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen som ansvarar för kommunens hjälpmedelsförråd. 

Arbetsuppgifterna består av service, underhåll samt leverans av kommunens egna 

hjälpmedel som sängar, lyftsystem, större hygienhjälpmedel som legitimerade 

förskriver. Hjälpmedelstekniker ansvarar också för kontroll av lyftar vartannat år. 

Förflyttningsinstruktör utbildas av externt företag. I kommunen finns 11 

instruktörer, som i sin tur utbildar baspersonal i förflyttningsteknik. 

4 Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Ett väl fungerande samarbete med länets kommuner och Region Örebro län är en 

förutsättning för ett framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete.  

Regionala samverkansrådet är ett organ för information, samråd och samverkan i 

frågor som är av gemensamt intresse. Till rådet är ett tjänstemannastöd i form av 

en chefsgrupp knutet för samverkan social välfärd och vård.  

I varje länsdel finns en grupp med representanter från Region Örebro läns 

länsdelsverksamheter, inklusive psykiatrins öppenvård och representanter från 

kommunerna. Länsdelsgruppernas uppgift är att stödja det lokala 

utvecklingsarbetet, bland annat utifrån handlingsplanen "Sammanhållen vård och 

omsorg för äldre". 

Medicinskt ansvariga i länet har regelbundna träffar som samordnas av Region 

Örebro län (enheten vård, välfärd och folkhälsa). Dessa träffar ska vara ett forum 

för gemensamma ställningstaganden i kommunal hälso- och sjukvård mot målet - 

en god och säker vård på lika villkor samt att det finns patientsäkra processer i 

länet.  

I länet sker samverkan inom palliativ vård genom det palliativa rådet, som ska 

säkerställa en palliativ vård på lika villkor, oavsett bostadsort. Rådet ska också 

sörja för att den palliativa vården utvecklas i samma takt som övrig hälso- och 

sjukvård.  
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Arbetsterapeuter från kommunen samt Region Örebro läns sjukgymnaster 

samverkar kring det gemensamma ansvaret att kommunens invånare erbjuds 

rehabilitering. 

Lokalt samarbete i Hallsberg sker med primärvård, öppenvårdpsykiatrin samt 

apotek. 

5 Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienterna och deras närstående erbjuds att medverka i patientsäkerhetsarbetet 

genom att medverka på rond samt samtal med läkare, sjuksköterska och 

omvårdnadspersonal. Anhörigträffar hålls två gånger per år inom hemtjänst samt 

vård- och omsorgsboende. Samverkan med patient och anhörig sker också vid 

inskrivningssamtal, genomförandeplan samt kartläggningar. Patient och anhöriga 

blir informerade om möjligheten att lämna synpunkter och klagomål på vården 

samt ge sin beskrivning och upplevelse av händelser. 

6 Hälso- och sjukvårdspersonalens 
rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. och SOSFS 7 kap. 

Lagstiftningen reglerar vilka som har skyldighet att rapportera vårdskada eller risk 

för vårdskada. 

Avvikelser är ett samlingsbegrepp på allt som avviker från de krav och mål som 

gäller för verksamheten enligt lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade.  

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att bidra till att hög patientsäkerhet 

upprätthålls. Personalen ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskada samt 

händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. Detta görs i 

verksamhetens avvikelsemodul eller direkt till chef. Personalen ansvarar för att 

snarast skriva in en avvikande händelse i verksamhetens avvikelsemodul samt 

redogöra för händelsen. Enhetschef för verksamheten analyserar tillsammans 

med personal bakomliggande orsaker till händelser för lärdom och spridning av 

erfarenheter i verksamheterna. Medicinskt ansvarig gör en övergripande 

uppföljning av avvikelser i patientsäkerhetsberättelsen.  

 

6.1 Synpunkter och klagomål 
SOSFS 2011:9 5 kap. och 7 kap. 

Synpunkter och klagomål som kommer direkt till verksamheten, eller via 

Patientnämnd och Inspektion för vård och omsorg (IVO) lämnas alltid till enhets-
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/områdeschefen/MAS som ansvarar för att synpunkter och klagomål handläggs 

och återkopplas snarast till den som inkommit med ärendet och verksamheten. 

Resultatet redovisas i kvalitetsberättelsen.  

7 Egenkontroll 
SOSFS 2011:9 5 kap. och 7 kap. 

Egenkontroller som genomförts för att öka patientsäkerhet 

Egenkontroll ska göras av enhetschef i samverkan med teamet utifrån 

egenkontrollplan.  

Egenkontroll genomförs också av legitimerade samt hjälpmedelstekniker. 

Resultatet följs upp av områdeschef, MAS och MAR fyra gånger per år genom 

verksamhetsuppföljning. Resultatet och analys redovisas under rubrik Resultat 

och analys. 

 

 

Egenkontroll Omfattning Källa 

Vid bedömd risk ska brukarna ha en 

åtgärdsplan 

4 gånger per 

år 

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Riskbedömning av fall 
4 gånger per 

år 

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Riskbedömning av trycksår 
4 gånger per 

år 

Kvalitetsregister 

Senior Alert 

Beslutsstöd ska användas till 100% 
4 gånger per 

år 
Förbättringstavla 

Förbättra god vård vid livets slut – 

Palliativa registret 

4 gånger per 

år 
Palliativa registret 

Minska antalet frakturer 
4 gånger per 

år 
Avvikelsesystemet 

Hygienrond 1 gång per år Förbättringstavla 

Stickprov hygien av hygienombud 
4 gånger per 

år 
Förbättringstavla 

Nattfasta 
4 gånger per 

år 
Förbättringstavla 

Skallutbildningar 1 gång per år Förbättringstavla 
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Avvikelser/synpunkter/klagomål 
4 gånger per 

år 

Avvikelsesystemet, 

Patientnämnd, IVO 

Öka användandet av SBAR 
4 gånger per 

år. 
Förbättringstavla 

Kontroll av narkotika i akut- och 

buffertförråd/patient 

1 gånger per 

månad 
Internkontroll 

Kontroll av medicintekniska 

produkter 
1 gång per år Förbättringstavla 

Besiktning av lyftselar 
2 gånger per 

år 
Förbättringstavla 

Besiktning av lyftar 1 gång per år Förbättringstavla 

Läkemedelsgenomgångar 
1 gånger per 

år 
Förbättringstavla 

 

8 Process – åtgärder för att öka 
patientsäkerheten  

SFS 2010:659 3 kap. 

Strategin för Hallsbergs kommun för att öka patientsäkerheten är att strukturerat 

utifrån mål kartlägga, vidta åtgärder samt utvärdera resultat. Analyser och 

diskussioner förs på socialnämndens och ledningsgruppens sammanträden. De 

olika kvalitetsredovisningarna används i planering av mål och budget för 

verksamheten. Verksamhetsberättelse görs årligen som uppföljning av de olika 

enheternas verksamhet. Egenkontroller har upprättats utifrån patientsäkerhet 

som följs upp under året både med chefer samt legitimerade. Resultaten följs upp 

av områdeschef och MAS/MAR genom verksamhetsuppföljning.  

Våra verktyg att mäta patientsäkerheten är nationella kvalitetsregistren Senior 

Alert, Palliativa registret samt BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid 

demens). Syftet är att möjliggöra lärande, utveckling och ständigt 

förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården och omsorgen samt bidra till en 

likvärdig och jämlik vård och omsorg.  

I Senior Alert görs riskbedömningar, åtgärder och utvärdering angående trycksår, 

fall, undernäring och munhälsa. I Palliativa registret registreras hur vården av en 

person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slutskede. 

Resultatet används för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som 

behöver förbättras. I BPSD görs registrering samt bedömning med hjälp av 

skattningsskala som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och 

hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom. En analys av eventuellt 
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tänkbara orsaker genomförs, en bemötandeplan utformas och individanpassade 

åtgärder sätts in. 

Avvikelserapportering analyseras och förebyggande åtgärder sätts in för att 

minska risken för upprepning. Enhetschef ansvarar för att ta emot samt 

riskbedöma avvikelser. Detta görs på både individ- och verksamhetsnivå.  

För att den medicinska bedömningen vid akuta tillstånd ska bli strukturerad och 

för att patienten ska få optimal vård på rätt vårdnivå använder sig sjuksköterskor 

av beslutsstöd.  

SBAR används och syftar till att informationsöverföringen i vårdkedjan blir 

systematisk och säker. Riskerna minskar för att information glöms bort eller 

misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador.  

Teamarbete kring patienten för att få en gemensam helhetsbild av 

brukarens/patientens behov och insatser samt att nå en god kvalitet och skapa 

trygghet för brukare/patient samt arbeta mot gemensamma mål görs genom 

teamträffar. På teamträff deltar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, 

arbetsterapeut och enhetschef. Vid behov kan annan kompetens delta. Teamet 

ska träffas för att gå igenom bland annat avvikelser och hitta lösningar till 

förbättring. Samtliga yrkeskategorier delar med sig av sin kunskap och erfarenhet 

för att utveckla verksamheten. Teamets samlade kompetens har stor betydelse 

vid till exempel fallriskutredning och vid fallhändelseutredning, 

avvikelsehantering.  

Extern kvalitetsgranskning av läkemedelshantering och följsamhet till föreskriften, 

riktlinjer samt rutiner utförs varje år. 

 

8.1 Riskanalys 
SOSFS 2011:9 3 kap 

Riskanalys har gjorts vid större förändringar i verksamheten. 

Under 2019 har riskanalys gjorts i samband med införande av digitala lås till 

narkotikaskåp i akut- och buffertförråden som öppnas med SITHS-kort.  

8.2 Utredning av händelser – vårdskador 
HSLS-FS 2017:40 3 kap och SOSFS 2011:9 7 kap.  

Enhetschef tar regelbundet del av, riskbedömer, utreder och följer upp avvikande 

händelser som rapporteras i avvikelsesystemet. Detta görs såväl på individ- som 

verksamhetssnivå. 

Bakomliggande orsaker till händelsen identifieras genom händelseanalys för att 

minska risken eller eliminera sannolikheten att den negativa händelsen inträffar 

igen. Utredningen utgår från systemsyn - samspel mellan människa-teknik-

organisation, och inte utifrån att leta efter syndabockar. Ett samspel mellan dessa 

tre faktorer är ofta orsaken till att avvikelser inträffar. 
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Vid hög allvarlighetsgrad görs en vidare utredning av MAS/MAR/områdeschef och 

därefter görs eventuell Lex Maria eller Lex Sarah anmälan till Inspektionen för 

vård- och omsorg - IVO.  

8.3 Informationssäkerhet 
HSLS-FS 2016:40 7 kap.  

Loggkontroller för att upptäcka felaktig eller obehörig åtkomst till personuppgifter 

utförs i verksamhetssystemet Pro Capita samt NPÖ varje månad genom stickprov.  

Avvikelse har inträffat 2019 genom intrång i patientjournal i Pro capita. 

Patienterna är vidtalade och logguppgifter har lämnats ut enligt rutin till de 

patienter som önskat. Rutiner kring sekretess samt behörigheter finns i 

kommunen sedan tidigare. Avvikelsen har lett till utredning som lett till 

arbetsrättsliga åtgärder. Utredning visar också att utbildning behövs kring 

sekretess och informationssäkerhet. 

Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring har inte gjorts under 

2019. Avvikelser kring dokumentation har ökat sedan föregående år. Det handlar 

framförallt om utebliven dokumentation av sjuksköterska vilket är en risk för 

felaktig eller utebliven insats.  

8.4 Skydds och begränsningsåtgärder 
Riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder för Örebro läns kommuner har 

tidigare introducerats i verksamheten. Syftet med denna är att ge förtydligande 

och vägledning vid användandet av skydds- och begränsningsåtgärder.  

En begränsande åtgärd är att anse som en skyddsåtgärd och därmed tillåten 

endast under förutsättningar att den enskilde samtycker till åtgärden och att 

syftet med åtgärden är att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde. 

Riskanalys och bedömning i teamsamverkan görs i varje enskilt fall. Denna riktlinje 

inkluderar HSL, SoL och LSS.  

Enhetschef är huvudansvarig för att riskbedömning genomförs, dokumenteras och 

följs upp om insatsen utförs enligt SoL eller LSS. 

Arbetsterapeut eller sjuksköterska är huvudansvarig då skydds- och 

begränsningsåtgärder är förskrivna eller ordinerade enligt HSL.  

Kontinuerlig uppföljning är av stor vikt. 

8.5 Samverkan vid utskrivning från sluten vård 
2018 kom lag för samverkan vid utskrivning från sluten vård. Syftet med denna lag 

är att minska vårdtiderna för personer som är utskrivningsklara på sjukhuset. För 

att nå syftet måste samverkan runt individen utvecklas. En överenskommelse 

mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län är framtagen.  
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8.5.1 Trygg hemgång 

I Hallsbergs kommun jobbar vi för att den enskilde ska kunna återvända till 

hemmet efter vistelse på sjukhus eller korttidsplats på ett tryggt och säkert sätt, 

och därmed bevara möjligheten att kunna bo kvar hemma. Syftet är att skapa 

trygghet och hjälp till självständighet för att öka livskvalitén för den enskilde och 

därmed minska risken för ett beroende av omvårdnad- eller sjukvårdsinsatser. 

Det multiprofessionella utredningsteamet bestående av biståndshandläggare, 

arbetsterapeut, sjuksköterska, fysioterapeut, omvårdnadspersonal och läkare är 

verktyg för att nå resultat.  

8.6 Hygien 
Hallsbergs kommun tillhandahåller arbetskläder för att upprätthålla god hygienisk 

standard. Hygienombud finns på alla områden och boenden för att höja 

kunskapsnivån för vårdhygieniska frågor. Hygienrond ska utföras en gång per år 

på alla vård- och omsorgsboenden samt hemtjänst och gruppboende. 

Handlingsplan för vinterkräksjuka och influensa ska upprättas av enhetschef 

tillsammans med teamet årligen.  

8.7 Läkemedel 
Hantering av läkemedel är ett av de mest författningsreglerade områdena inom 

hälso- och sjukvården. En instruktion innehållande övergripande riktlinjer för 

läkemedelshantering som är gemensam för länets kommuner är framtagen och 

används i Hallsbergs kommun. Utöver detta finns en lokal läkemedelsnära rutin 

för Hallsbergs kommun med syftet att ge tydliga direktiv om kommunens 

läkemedelshantering. 

Rutinen ska säkra kvaliteten och säkerställa att arbetet utförs på samma sätt i våra 

verksamheter. Dokumentet innehåller även rutin för kassering av diverse 

material. 

8.8 Utbildning 
Hallsbergs kommun har en plan för påfyllnadsutbildningar för personal inom 

hemtjänst, vård- och omsorgs boenden samt funktionshinderområdet. Några av 

utbildningarna som kan nämnas är inom området hygien, demens, diabetes, 

palliativvård, lyftteknik samt SBAR (strukturerat kommunikationsverktyg mellan 

omvårdnads och hälso- och sjukvårdspersonal)  

En instruktör i beslutsstöd finns för att fortbilda sjuksköterskor att bedöma rätt 

vårdnivå för patienter. 

Primärvården kompetensutvecklar både legitimerade och omvårdnadspersonal i 

t.ex., diabetes och provtagning.  

Hallsbergs kommun har arbetat för att all personal ska genomgå inköpt 

webbutbildning i palliativvård. Sammanlagt inom vård- och omsorg, hemtjänst 

samt LSS har 218 personer genomfört utbildningen från sept 2016 - 27 aug 2019. 
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Under året har chefer, legitimerade samt omvårdnadspersonal fått föreläsning av 

Regionens smittskyddsläkare samt hygiensköterska om influensa, vinterkräksjuka 

och multiresistenta bakterier. 32 personal deltog på utbildningen. 

 Kontinuerlig fortbildning av omvårdnadspersonal sker av sjuksköterska och 

arbetsterapeut beroende på patienternas behov. 

9 Resultat och analys  

Egenkontroll  

9.1 Avvikelser 2019  
Nedan redovisas inkomna avvikelser, vilket lagrum de sorteras under samt antal 

avvikelser som registrerats för respektive avvikelsetyp. 

Avvikelsetyp 2016 2017 2018 2019 
 

Lagrum           
    

Fall 852 901 812 853 
 

HSL 
    

Läkemedel 571 598 588 504 
 

HSL 
    

MTP (medicintekniska produkter) 14 10 13 33 
 

HSL 
    

Specifik omvårdnad/rehab 25 10 25 13 
 

SOL 
    

Trycksår 6 2 4 3 
 

HSL 
    

Dokumentation 7 3 14 20 
 

HSL/SOL 
    

Vårdkedja  4 7 24 42 
 

HSL/SOL 
    

Allmän omvårdnad/service/träning 40 61 88 125 
 

SOL 
    

Larm 17 28 35 44 
 

SOL 
    

Hot och våld 26 45 41 50 
 

SOL 
    

Narkotika kontroll    4 
 

HSL 
    

     
 

 
    

 

9.2 Fall  
Totalt inrapporterades 853 fall under året vilket är 41 fler fall än 2018.  

Drygt hälften av dessa fall orsakade ingen skada.  
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Vid 6 tillfällen kontaktades läkare och vid 23 tillfällen skickades patient till sjukhus.  

Fallen resulterade i 4 frakturer vilket är 6 färre än föregående år.  

159 fall ledde till blåmärken eller småsår.  

Fallen sker under hela dygnet, men majoriteten inträffar under natten i samband 

med gående förflyttning i sovrummet. Ingen annan är inblandad i de flesta fall 

förutom patienten själv. Vid 337 fall fanns ingen form av hjälpmedel inblandad. 

Vid 315 fall var gånghjälpmedel inblandat. Vid ett tillfälle inträffade fallet med 

grensele/bord/ eller bälte, vid ett tillfälle inträffade fall i samband med lyft som 

hjälpmedel. De flesta fall sker i ordinärt boende (393 st. eller 46 %) samt 

demensboende (328 st. eller 37,8 %) Åtgärd som oftast vidtas är kontakt med 

sjuksköterska (39,5 %).  

9.3 Trycksår  
Tre trycksår har uppkommit inom kommunal vård 2019 vilket är en minskning från 

föregående år. 2018 rapporterades fyra trycksår. Samtliga av dessa patienter har 

en vårdplan för trycksår samt pågående ordinationer i form av tryckavlastande 

åtgärder. Trycksår är rapporterade från korttidsvården samt vård- och 

omsorgsboende. 

Riktlinje angående förskrivning av behandlande madrasser är implementerad för 

sjuksköterskor. Riktlinjen tar även upp det förebyggande arbetet för att förhindra 

trycksår.  

9.4 Läkemedelshantering  
Totalt rapporterades 504 läkemedelsavvikelser 2019 vilket innebär en sänkning 

jämfört med 2018. 270 (53,5 %) av dessa avvikelser ledde inte till komplikationer.  

I avvikelsen dokumenterar rapportören orsaken till avvikelsen vilket ofta handlar 

om bristande kontroll och försumlighet. Det är framförallt inom hemtjänsten (51 

%) som dessa avvikelser sker. 121 (24 %) läkemedelsavvikelser sker på 

demensboende. 49 (9,7 %) avvikelser sker på gruppboende LSS. 

Fler än hälften av avvikelser som berör läkemedelshantering visar främst att 

patienten inte fått sina läkemedel enligt ordination (63,2%).  

Det kan också handla om att läkemedel förväxlats eller getts på fel tid. Vidare kan 

avvikelserna beröra felaktigt delad dosett/APO-dos eller felaktig/oklar ordination.  

Avvikelser för felaktigt delad dosett och utebliven dosettdelning har minskat med 

54 % från föregående år. 

 26 avvikelser gällde insulin, vilket är 15 fler än föregående år.  

 32 avvikelser gällde Waran/Fragmin vilket är 5 färre än föregående år.  

Av de inrapporterade läkemedelsavvikelserna ledde 8 fall till läkarkontakt vilket är 

några färre än året innan. Dessa ledde till mindre obehag eller komplikationer för 

patienten. Åtgärd som oftast vidtas är kontakt med sjuksköterska.  
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Anledningen till minskning av läkemedelsavvikelser torde vara den mer stabila 

sjuksköterskebemanningen dagtid samt att det nu är endast sjuksköterskeuppgift 

att dela dosett. 

Narkotikakontroll har gjorts i akut- och buffertförråd varje månad enligt rutin. 

Stöld av kasserade narkotikapreparat har förekommit i akut- och buffertförråd 

första kvartalet på Väster. Detta upptäcktes då en sjuksköterska fattade misstanke 

om att journalförd kasserad narkotika inte kasserats. Utredning visade att man 

inte följt rutinen för kassering av narkotiska preparat samt att en inhyrd 

sjuksköterska kunde härledas till händelsen. Perioden för inhyrning avslutades och 

en polisanmälan upprättades. 

Kassering av narkotika ska alltid dubbelsigneras och båda ska vara på plats när 

kassering sker. 

Rutinen har aktualiserats för alla sjuksköterskor. 

Loggbara lås är installerade under 2019 på narkotikaskåpen i akut- och 

buffertförråden för bättre kontroll.  

Narkotikasvinn hos patient har rapporterats sista kvartalet inom hemtjänsten 

Söder. Rutinen för läkemedelshantering har reviderats gällande hantering och 

kontroll av narkotika hos patient. 

Fortsatt arbete behöver ske i form av kontroller av narkotika i akut- och 

buffertförråden samt hos patient av ansvarig sjuksköterska en gång i månaden.  

 

9.5 Avvikelseprocess 
En avvikelseprocess har tagits fram för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

under 2018 med tillhörande handbok för avvikelsehantering. Handboken tar upp 

information, registrering, utredning samt uppföljning av avvikelser, synpunkter 

och klagomål. Vidare beskrivs anmälan till IVO och läkemedelsverket samt hur 

uppföljning ska ske. Utbildningstillfällen har hållits för chefer, legitimerade och 

omvårdnadspersonal. Fokus under utbildningen har varit det systematiska 

kvalitetsarbetet som leder till god kvalitet, säkerhet samt ökad trygghet för 

patienterna genom egenkontroll, ständiga förbättringar samt delaktighet och 

ansvar. Det har också blivit tydligare vem som ansvara för vad i processen, 

personalens skyldighet att rapportera avvikelser samt syftet med 

rapporteringsskyldigheten.  

9.6 Senior Alert  
Täckningsgraden för registrering av riskbedömningar med planerade åtgärder i 

Senior Alert ska vara 100 %. Målet är att minska fall och trycksår.  

I Hallsbergs kommun fick 189 patienter en riskbedömning i senioralert under 2019 

vilket är 93 st. fler registreringar än 2018. 87 % av dessa hade minst en bedömd 

risk. 84 % av dessa hade en åtgärdsplan vid risk vilket är en ökning med 6 % från 

föregående år.  

Page 47 of 134



 
Datum 

2020-03-01 
      

      
Sida 

19(25) 
 

 

Bedömningsinstrumentet blåsdysfunktion samt rehabiliteringsprocess genom 

COPM – (bedömningsinstrument för arbetsterapeuter) har inte implementerats 

under 2019 då fokus under året varit att komma igång med registreringar gällande 

fall, trycksår, undernäring och munhälsa. 

9.7 Svenska palliativa registret 
Svenska palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare 

registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. 

Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför 

vården.  

170 personer har avlidit under 2019 I Hallsbergs kommun enligt uppgift från 

skattemyndigheten.  

34 st. av dödsfallen som är registrerade i Palliativa registret är registrerade av 

hemsjukvården i Hallsbergs kommun.  

Täckningsgraden för registrering av förväntade dödsfall i Svenska palliativa 

registret ska vara minst 70 %. Hallsbergs kommun har uppnått täckningsgraden 50 

% under 2019 vilket är en höjning med 4 % från föregående år.  

Målet med den palliativa vården är att patienten och närstående är informerade 

om situationen. Patienten ska vara lindrad från smärta och andra besvärande 

symtom och läkemedel ska vara ordinerat vid behov. 

Omvårdnad ska ske där patienten vill dö och vara personcentrerad. Ingen ska dö 

ensam och anhöriga ska få stöd. 

Patienter i livets slutskede saknar av olika skäl förmågan att delta vid ett 

brytpunktssamtal. 28 av 34 närstående har deltagit i ett brytpunktssamtal i 

hemsjukvården. 

I hemsjukvården används idag inte ett validerat smärtskattningsinstrument vid 

bedömningen av smärta, utan en professionell bedömning görs utifrån personens 

uttryckssätt och beteende. 

Munvård utförs alltid i livets slutskede, men dokumenteras sällan. 
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Redovisning av kvalitetsindikatorer för hemsjukvård i Hallsbergs kommun: 

Kvalitetsindikator  2018      2019 Målvärde 

Dokumenterat brytpunktssamtal 63,6%      76,5% 98% 

Ordinerad injektion stark opioid vid 

smärtgenombrott 
97%          98% 98% 

Ordinerad injektion ångestdämpande 

vid behov 
87,9%       97,1% 98% 

Smärtskatta sista levnadsveckan 21,2%       20,6% 100% 

Dokumenterad munhälsobedömning 

sista levnadsveckan 
45,5%        47,1% 90% 

Utan trycksår (grad 2-4)  97%           91,8% 90% 

Mänsklig närvaro i dödsögonblicket  97%          94,1% 90% 

 

9.8 BPSD  
BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att minska 

förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar och andra 

BPSD-symptom (BPSD står för "beteendemässiga och psykiska symptom vid 

demens").  

Hallsbergs kommun har ingen BPSD utbildare i kommunen idag men ca 10-15  

administrativa registrerare. 

41 registreringar har gjorts i BPSD- registret vilket är några färre än 2018. Inget 

systematiskt sätt att följa upp BPSD bedömningarna finns idag. 

 

 

Kvalitetsindikatorer 201

8 

2019 

 Andelen personer som har 

olämpliga läkemedel 

48 % 54 % 

 Andel personer som verkar 

smärtfria 

66 % 50 % 

 Andel personer som har 

bemötandeplan 

80 % 100 % 

 Andel personer som har fått 

läkemedelsöversyn genomförd 

97 % 100 % 

 Andel personer med Alzeimers 

sjukdom som har 

symptomlindrande 

demensläkemedel 

 Underlaget är <10 
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9.8.1 Utbildning demens 

Demens ABC är Svenskt Demenscentrums webbutbildning baserad på 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer om personcentrerad omvårdnad. 

63 personal har genomgått utbildningen Demens ABC i Hallsbergs kommun under 

2019.  Statistik visar att vi har en uppåtgående trend och är 32:a bästa kommun av 

290 kommuner på utbildad personal i förhållande till antal förväntade dementa 

personer i kommunen.  

 

På varje enhet finns ett team med arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska 

och enhetschef som har regelbundna teamträffar. I teamarbetet ska arbete ingå 

med Senior alert och på vård- och omsorgsboende även BPSD bedömningar. 

I dessa team finns idag inte speciell demenskunskap utan behov och önskan finns 

om handledning i framförallt bemötande och de vardagliga aktiviteterna. 

Kommunens demenssjuksköterska arbetar inte strukturerat med handledning 

gentemot teamen på områdena utan handleder omvårdnadspersonal och chefer i 

mån av tid. 

 

Projektplan är framtagen under 2019 för att tydliggöra hur vård- och omsorg ska 

arbeta för att utveckla demensvården i Hallsbergs kommun utifrån de nationella 

demensriktlinjerna. Syftet är att skapa en trygg och säker demensvård i alla 

vårdnivåer, som i hemmet, på dagverksamhet och på vård- och omsorgsboende. 

En demensvårdsutvecklare är anställd för att driva arbetet tillsammans med en 

arbetsgrupp utifrån utvecklingsområdena uppföljning, multiprofessionella team, 

stödinsatser och utbildning.  

  

9.9 Sammanhållen vård och omsorg 
Hallsbergs kommun har en utbildad instruktör/sjuksköterska i beslutsstöd och 

SBAR. Instruktören ska utbilda kommunens sjuksköterskor en ggr/år. Detta har 

inte gjorts under 2019, men planeras till 2020. 

Mätning utförs specifika veckor fyra gånger per år med syfte att beslutsstöd ska 

öka. Första mätningen gjordes december 2019. 7 stycken beslutsstöd 

rapporterades. 

Omvårdnadspersonal ska en ggr/år genomföra webbutbildning gällande SBAR 

enligt utbildningsplan, samt använda sig av SBAR-kort som hjälp vid rapportering 

och informationsöverföring. Omvårdnadspersonal på flera områden har 

genomgått webbutbildningen i SBAR, diskuterat verktyget på APT samt erhållit 

kort. 

NPÖ (nationell patientöversikt) används av sjuksköterskor för att inhämta 

information i samband med övertagande av vårdansvar. 

ViSam modell används vid utskrivning från sjukhus och vid SIP (samordnad 

individuell planering).  
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9.10 Hygien  
Den lokala rutinen för det vårdhygieniska arbetet i Hallsbergs kommun är 

reviderad under 2019 både gällande hygienrond samt stickprov av dom basala 

hygien- och klädriktlinjerna och är känd för samtliga chefer. Under hygienrond 

förs protokoll för brister och åtgärder, vem som är ansvarig samt när åtgärder är 

vidtagna.  

 

Vård- och omsorgsboende: 

Hygienrond har gjorts på samtliga vård- och omsorgsboenden. Alla boenden har 

fått goda resultat på det vårdhygieniska arbetet. Ombud har gjort stickprov för 

kontroll av följsamhet gällande basala kläd- och hygienriktlinjer.  

 

Hemtjänst:  

Hygienrond har gjorts på samtliga områden. Ombud har gjort stickprov för 

kontroll av följsamhet gällande basala kläd- och hygienriktlinjer. Det som 

framkommit och som åtgärdas är bristen på skåp och förvaring. Basala hygien- 

och klädriktlinjen repeteras på arbetsplatsträffar. 

Gruppboende LSS/daglig verksamhet 

Hygienrond genomförd på samtliga boenden och också på daglig verksamhet 

Fyrklövern. 

 

PPM-mätning (Punktprevalens mätning) 

(punkt = vid ett tillfälle, prevalens = förekomst)  

För att uppfylla kraven på kvalitet och patientsäkerhet bör registrering av 

vårdrelaterade infektioner, med uppföljning och erfarenhetsåterföring ingå i 

organisationens systematiska kvalitetsarbete. Hallsbergs kommun har inte följt 

upp vårdrelaterade infektioner under 2019 i form av PPM-mätningar. Istället har 

vårdrelaterade infektioner lagts in i avvikelsemodulen under slutet av 2019. I 

denna avvikelse rapporteras urinvägsinfektioner, lunginflammationer, infektioner 

i central venkateter samt hudinfektioner.  

PPM- mätning för trycksår samt uppföljning av vårdrelaterade infektioner 

planeras till 2020. 

9.11 Läkemedelsgenomgångar  
Målet är att alla personer med påbörjad eller pågående hemsjukvård ska erbjudas 

enkel läkemedelsgenomgång årligen.  

En fördjupad läkemedelsgenomgång bör erbjudas samtliga patienter i 

hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende en gång årligen. Patienter med få 
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läkemedel som vid enkel läkemedelsgenomgång konstaterats välmående och inte 

har läkemedelsrelaterade problem behöver inte erbjudas fördjupad 

läkemedelsgenomgång. 

Resultat ska redovisas och innehålla antal utförda läkemedelsgenomgångar. 

Läkemedelsgenomgångar initieras av sjuksköterska och utförs tillsammans med 

läkare. Regionens uppföljningsportal visar att Hallsbergs vårdcentral registrerat 

227 läkemedelsgenomgångar. Av dessa är 176 enkla och 51 fördjupade. Detta 

innebär en ökning med 87 genomförda läkemedelsgenomgångar. Det är 

framförallt dom enkla läkemedelsgenomgångarna som ökat. 

På Pålsboda vårdcentral har 121 enkla läkemedelsgenomgångar gjorts under 

2019. 

9.12 Medicintekniska produkter  
Egenkontroll av undersökningsutrustning såsom blodtrycksmätare, droppställning, 

stetoskop, termometer med mera har inte följts under 2019. Detta kräver 

förteckning av samtliga produkter samt att arbetsuppgiften ska fördelas till 

apparatansvariga. Detta arbete har inte prioriterats på grund av chefsbyte inom 

hälso- och sjukvården samt brist på ordinarie sjuksköterskor. 

På alla områden och boenden är alla lyftselar kontrollerade under 2019.   

Planering för kontroll av lyftar vartannat år är gjord, men har inte påbörjats under 

2019.   

Arbetet med medicintekniska produkter kommer att fortsätta under 2020 med 

egenkontroller samt implementering av rutiner och riktlinjer inom området. 

Antal avvikelser har ökat gällande medicintekniska produkter från föregående år. 

Det rör sig mest om individuellt förskrivna hjälpmedel som rullstol, men också 

omvårdnadshjälpmedel som tillbehör till säng. Oftast sker ingen skada för patient. 

Vid två tillfällen har läkare kontaktats. Avvikelserna sker mest i ordinärt boende, 

vård- och omsorgsboende för demens samt gruppboende LSS.  

Orsaken till avvikelserna är framförallt brister i uppmärksamhet och rutiner. 

9.13 Händelser och vårdskador 

9.13.1 Lex Maria 

Två avvikelser har lett till Lex Maria anmälan och skickats till IVO (inspektionen för 

vård och omsorg).  

En händelse handlade om ett fall på demensboende som ledde till allvarlig 

vårdskada för patienten som senare avled. Utredning är gjord, anhöriga har 

kommit till tals och åtgärder är vidtagna i form av beslut om demenscentrum med 

samlad kompetens inom demensområdet. En demensvårdsutvecklare är anställd.  

Den andra händelsen handlar om förväxling av insulin som hade kunnat medföra 

en allvarlig vårdskada om händelsen inte upptäckts omedelbart och åtgärder 

vidtagits. Utredning är gjord och anhöriga har kommit till tals. Åtgärder är 
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vidtagna i form av uppföljning av enhetschef med personal gällande 

förhållningssätt kopplat till arbetsro vid iordningsställande av medicin i patientens 

hem. Även rutin är reviderad om märkning/förvaring av insulinpennor. 

IVO (inspektionen för vård och omsorg) har avslutat båda ärendena och bedömer 

att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda, anmäla händelser samt vidta 

åtgärder för händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada.  

9.13.2 Avvikelser i vårdkedjan 

Under 2019 har 24 avvikelser i vårdkedjan rapporterats från Hallsbergs kommun 

till Regionen. Detta är fler än föregående år. 

Hälften av dessa avvikelser handlar om brister i utskrivningsprocessen det vill säga 

när inneliggande patient på sjukhus ska skrivas ut till den kommunala vården. 

Bristerna har handlat om otillräcklig information i regionens och kommunens 

gemensamma verksamhetssystem Life Care. Detta har lett till bristfällig 

information om patienter som skrivits ut från slutenvården.  

Avvikelser i vårdkedjan har också skickats till primärvården samt närpsykiatrin. 

Dessa handlar om kommunikation samt bemötande mellan läkare och 

sjuksköterska, egenvård, informationsöverföring.  Samtliga avvikelser är 

besvarade med vidtagna åtgärder.  

18 avvikelser är riktade mot Hallsbergs kommun. Dessa har kommit från 

ambulansen, slutenvården samt primärvården och handlar om felaktiga 

beställningar av ambulanstransport, omvårdnad av patient samt 

utskrivningsplanering. Avvikelserna är besvarade samt åtgärdade. 

9.13.3 Patientnämnden  

Under 2019 fick patientnämnden in två ärenden gällande synpunkter och 

klagomål avseende hälso- och sjukvård i Hallsbergs kommun. Ingen av dessa 

ärenden är skickade till Hallsbergs kommun för begäran om svar. 

9.14 Teamträffar 
Syfte med teamträffarna är att få en gemensam helhetsbild av 

brukarens/patientens behov och insatser samt att uppnå en god kvalitet och 

skapa trygghet för brukare/patient. Aktuella kvalitetsregister, avvikelser och 

skydds- och begränsningsåtgärder gås igenom. 

På teamaträff deltar omvårdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

enhetschef. Vid behov kan annan kompetens delta. 

Teamträffar har fungerat väl på de flesta områden. På hemtjänstområde samt 

LSS- gruppboenden Söder har teamträffar fungerat mindre bra då sjuksköterska 

sällan deltar på grund av hög arbetsbelastning. 

9.15 Nattfasta 
Rutin finns sedan tidigare för registrering av nattfasta på vård- och 

omsorgsboenden.  
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Den sjuke individens nutritionsvård ska betraktas på samma sätt som annan 

hälso- och sjukvård. Därför behöver också nutritionsvården följa samma krav på 

utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning.  

En lång nattfasta verkar nedbrytande på kroppen och har en negativ inverkan på 

muskelmassa, immunförsvar och fettdepåer. Nationella riktlinjer anger att 

nattfastan inte ska vara längre än 11 timmar.  

Flera enheter har gjort denna mätning under 2019. Arbete pågår för att bryta 

nattfastan. 

 

 

10 Mål och strategier för 2020 
 Utifrån den Nära vården, utveckla och förtydliga arbetsmetoder för att 

bibehålla oberoende för den enskilde, förtydliga det förebyggande 

arbetet och alltid utgå från den enskildes delaktighet och inflytande i sin 

vardag. 

 Att team registrerar, tar fram och analyserar data från avvikelsesystemet, 

kvalitetsregister (Senior Alert, BPSD, Palliativa registret) och att statistik 

används i det fortsatta förbättringsarbetet. 

 Börja användandet av modulen för blåsdysfunktion/inkontinens i Senior 

Alert 

 Börja användandet av rehabiliteringsmodulen COPM i Senior Alert. 

 Identifiera hälso- och sjukvårdens viktigaste processer och leda arbetet 

utifrån dessa. 

 Fortsätta att göra riskanalyser för både patientsäkerhet och arbetsmiljö 

vid förändringar i verksamheten. 

 Implementering av riktlinjer/rutiner gällande MTP (medicin tekniska 

produkter)  

 Utveckla demensvård, palliativ vård, diabetes vård samt förebyggande 

arbete av trycksår. 

 Granskning av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring. 

 

 

 

Page 54 of 134



Återrapportering ekonomiskt bistånd för 
perioden december-19 till februari-20

5

20/SAN/81
   

Page 55 of 134



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 2
Dnr:20/SAN/81 

Återrapportering ekonomiskt bistånd för perioden  
december-19 till februari-20

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få återrapporterat beslutsorsaker gällande 
ekonomiskt bistånd.

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

Ärendet 
Många som uppbär ekonomiskt bistånd idag är arbetslösa och saknar andra inkomstkällor. 
Exempelvis kan det vara en person med språksvårigheter och som har svårt att få arbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. Socialsekreterarna arbetar kontinuerligt med att få ut dessa personer i 
språkpraktik genom AMI för att förbättra deras kunskaper i det svenska språket och öka 
möjligheterna till arbete och egenförsörjning. 

Individ- och familjeomsorgen har märkt en skillnad och försämring under 2019 utifrån att 
Arbetsförmedlingen inte längre arbetar lika aktivt med personer i arbetslöshet. Vår uppfattning är att 
det tar lång tid för arbetslösa personer att få tid med sin handläggare på Arbetsförmedlingen, vilket 
medför större ansvar för socialsekreterarna att göra upp en planering med den enskilde för att den 
ska ha rätt till försörjningsstöd. 

En annan målgrupp som idag uppbär ekonomiskt bistånd är personer som är långtidssjukskrivna. 
Flertalet av dessa är sjukskrivna för psykisk problematik och saknar andra inkomster. Anledningen till 
att de saknar sjukpenning är för att många aldrig har arbetat och skapat sig en så kallad SGI 
(sjukpenningsgrundande inkomst) och har därmed inte rätt till sjukpenning. Många av dem har även 
fått avslag på sina ansökningar om varaktig sjukersättning. Socialsekreterarna arbetar med att 
samordna insatser tillsammans med sjukvården för att möjliggöra för dessa personer att komma ut i 
arbete eller kunna erhålla annan ersättning om de har rätt till det. Samarbete har även påbörjats 
med Hallsbergs vårdcentrals rehabkoordinator för att hjälpa människor ut i anpassad sysselsättning. 

Ytterligare en målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd är familjer som har någon form av 
ersättning, antingen etableringsersättning eller föräldrapenning. Dessa familjer består av flera barn 
vilket gör att familjernas inkomster inte räcker för att försörja en familj. Socialsekreterarna arbetar 
för att förbereda dessa personer att vara självförsörjande när inkomsterna i form av etablering och 
föräldrapenning upphör. I varje ärende där det förekommer barn beaktas barnens situation och 
föräldrarnas ekonomiska förutsättningar att tillgodose barnens behov av mat, kläder och så vidare. 

Det finns även människor som av olika sociala skäl uppbär ekonomiskt bistånd. De kan exempelvis 
vara utsatta för våld av närstående eller stå långt ifrån arbetsmarknaden och inte ha rätt till annan 
ersättning, exempelvis högfungerande personer inom LSS-kretsen. 
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Personer som genomgår vård och behandling för exempelvis missbruk uppbär också ekonomiskt 
bistånd i många fall. Socialsekreterarna bedömer att den närmsta vägen till egen försörjning är att 
fullfölja behandlingen för sitt missbruk. Det ska även finnas en planering för personen där denne på 
sikt ska komma ut i praktik genom kommunens arbetsmarknadsenhet för att närma sig målet 
självförsörjning. 

Beslutsorsaker ekonomiskt bistånd under perioden december 2019 till februari 2020

Under perioden 191201 - 200228 har följande beslutsorsaker föranlett ekonomiskt bistånd:

Arbetslös utan ersättning               180 beslut (68 personer)

Arbetslös otillräcklig inkomst 88 beslut (40 personer)

Arbetshinder sociala skäl                          46 beslut (20 personer)

Arbetar deltid otillräcklig inkomst           7 beslut (5 personer)

Etablering otillräcklig inkomst                     18 beslut (9 personer) 

Etablering väntar på inkomst                   2 beslut (2 personer)

Föräldrapenning otillräcklig inkomst           12 beslut (6 personer)

Föräldrapenning väntar på inkomst         7 beslut (1 personer)

Sjukskriven utan inkomst                             140 beslut (51 personer)

Sjukskriven otillräcklig inkomst                      5 beslut (1 personer)

Vård och behandling                                       22 beslut (10 personer)

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Maria Johansson Engdahl Sandra Leontiou

Områdeschef enhetschef
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Analys av anledningen till och åtgärder för att kunna verkställa icke-
verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgens olika enheter

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att minska antalet icke-verkställda beslut samt hur området arbetar för att rekrytera 
uppdragstagare.

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

Ärendet 
Hallsbergs kommun och IVO har en gemensam samlad bild av svårigheterna med att verkställa beslut 
och orsakerna till detta. De insatser som kommuner i Sverige fortfarande har svårast att verkställa är 
beslut som gäller boende samt kontaktperson och kontaktfamilj. Orsakerna till långa väntetider är 
framförallt att det, när det gäller boende, saknas långsiktig planering och därmed saknas även 
tillräckligt med boendeplatser. Till uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj är det svårt att 
rekrytera personer som matchar de behov den enskilde har. 
Enligt lag ska kommuner kvartalsvis rapportera in antal beslut om bistånd (SoL) och antal beslut om 
insatser (LSS) som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen ska göras till IVO, 
kommunrevisorer och kommunfullmäktige. Denna rapporteringsskyldighet, framförallt den interna 
till revisorer och fullmäktige, har medfört att politiker och tjänstemän har en tydlig bild av 
situationen gällande verkställande av beslut och vilka utmaningar som finns enligt Inspektionen för 
vård och omsorg.

I vissa fall får enskilda vänta mycket länge innan de får den insats som de blivit beviljade. Att beslut 
inte verkställs inom skälig tid innebär konsekvenser för den enskilde, men även för dennes 
omgivning. Till exempel kan det innebära att ungdomar som beviljats bostad får vänta med att flytta 
hemifrån, vilket i sin tur kan medföra att möjligheten att få bli mer självständig dröjer. Det kan också 
handla om barn som bedöms vara i behov av kontaktfamilj för extra stimulans och föräldrar som 
behöver avlastning, där väntan för med sig en ökad ansträngning för hela familjen och behoven av 
insatser riskerar att bli mer omfattande. När kommunen inte verkställer beslut i tid innebär det att 
enskilda, vuxna och barn, får vänta på insatser som de har beviljats och bedömts ha behov av.

Medarbetare som arbetar med verkställigheten på biståndsenheten gick i december 2019 med i 
rekryteringsgruppen som består av olika enhetschefer i Hallsbergs kommun som tillsammans arbetar 
med frågor rörande verkställighet och personal. Syftet är att den vägen finna fler ledsagare och 
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kontaktpersoner men även potentiella kontaktfamiljer och familjehem. Rekryteringsgruppen träffas 
en gång i månaden och gör upp och planerar för nya event och sätt att nå ut till potentiella 
uppdragstagare. Bland annat har och kommer rekryteringsgruppen den närmaste tiden medverka på 
campusmässan, jobbmässan och besöka platser så som Alléskolan. 

Nya broschyrer har skapats av handläggarna och dessa placeras regelbundet ut på offentliga platser. 
Handläggarna uppsöker och fördelar broschyrer och affischer till idrottsföreningar och vid lokala 
samlingspunkter. En annons har lagts ut i januari-februari 2020 där vi söker ledsagare och 
kontaktpersoner. IFO har även en annons ute på kommunens hemsida och via Facebook (länk till 
hemsidan) sedan mitten av januari. Vi har hittills fått in åtta intresseanmälningar. Fyra av dem har 
efter mer information varit fortsatt intresserade och har kallats/är kallade till möte för utredning som 
uppdragstagare. Två av dem är färdigutredda och har bedömts som lämpliga att ta emot uppdrag. 
Dessa är efter matchning tilltänkta till två ungdomar vars insatser skulle ha blivit icke-verkställda 
inom en månad om de inte tillsätts. Vi inväntar i dagsläget registerutdrag på två kontaktpersoner där 
vi utifrån övrig utredning bedömer dem som lämpliga uppdragstagare. 

Medarbetare på IFO som arbetar med verkställigheten träffas även varje vecka för att bland annat se 
över behoven av kontaktpersoner och ledsagare. Ett mål som är uppsatt är att varje vecka ringa till 
befintliga ledsagare/kontaktpersoner för att se om de eventuellt kan tänka sig fler uppdrag men även 
till personer som är beviljade ledsagning/kontaktperson och som inte fått sina beslut verkställda. 
Syftet med det senare är att ärenden med gynnande beslut kontinuerligt följs upp på IFO så att vi vet 
om personens behov förändras och dessa samtal dokumenteras. Vidare så informeras även övriga 
biståndshandläggare/socialsekreterare om behovet av kontaktpersoner/ledsagare för att på den 
vägen kunna nå ut till fler personer då samtliga handläggare ständigt träffar olika människor via 
bland annat samverkan. 

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

Intresset från allmänheten för att ta uppdrag har varit lågt de senaste åren. 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 och hösten 2019 hölls intervjumöten 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. Intervjumöten hålls kontinuerligt av 
handläggare när intresseanmälningar för uppdrag inkommer till IFO.
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Rekryteringssatsningar som skett för att kunna tillsätta IFO:s beviljade insatser har utförts genom 
annonsering via kommunens hemsida, sociala medier, genom affischering på offentliga platser samt 
institutioner och genom rekryteringsförsök på exempelvis köpcenter och universitet. Två större 
rekryteringsinsatser har under det senaste året arrangerats gällande kontaktpersoner, ledsagare, 
kontaktfamiljer och familjehem. Vid dessa rekryteringstillfällen fanns det medarbetare från IFO:s alla 
områden representerade på ett köpcentrum och en mässa som pågick under flera dagar. En annan 
åtgärd vi har vidtagit för att få bättre överblick över IFO:s insatser, rekrytering till dessa och därmed 
få bättre kontroll var att återta Familjehemsenheten till Hallsbergs kommun och därmed avslutades 
det tidigare samarbetet med Kumla kommun.  

IFO arbetar även 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 innefattar att cheferna tillsammans med 1:e socialsekreterare och sakkunniga ska 
arbeta mer med nya handläggare samt befintliga handläggare för att informera om det metodiska 
arbetet med verkställighet och hur vi ska 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 som 
kan finnas för att vi ska bli en mer attraktiv kommun att vilja ta uppdrag för.

Enhetscheferna granskar kontinuerligt våra ärenden och de beslut vi fattar på våra enheter och det 
finns inga indikatorer på att verksamheterna gör felaktiga bedömningar i våra aktuella utredningar 
samt ärenden och vi fattar därmed inte beslut byggda på fel grunder. Ett sätt att fortsätta säkra detta 
framöver är att chefer och handläggare har en mer öppen diskussion i tjänstemannagrupper om hur 
vi tänker och tolkar lagtext och insatserna kontaktperson, ledsagare, kontaktfamilj och familjehem på 
IFO:s enheter. 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. 

Individ- och familjeomsorgen har under långa perioder haft svårt att rekrytera personal de senaste 
två åren och då har annan lagstadgad myndighetsutövning prioriterats när personella resurser har 
saknats. Detta är dock något som medarbetare och chefer gemensamt arbetar med fortlöpande och i 
många fall kan andra stödjande insatser beviljas under tiden tills den beviljade insatsen kan 
verkställas.

Biståndsenheten har dagens datum femton ärenden med gynnande beslut som saknar 
uppdragstagare. Alla dessa ärenden är inte rapporterade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
eftersom att de inte har varit icke-verkställda i över tre månader. Vuxenenheten kunde vid senaste 
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rapporteringen till IVO återrapportera fyra ärenden till myndigheten som verkställda. Sedan 
september 2019 har åtta beslut verkställts på Vuxenenheten. 

Vid senaste rapporteringen till IVO var det fyra ärenden med beslut tagna av handläggarna på Barn- 
och familjeenheten som rapporterades som icke-verkställda. Dessa ärenden avser tre insatser 
kontaktperson och en insats kontaktfamilj. Barn- och familjeenheten har inte verkställt något beslut 
som tidigare har rapporterats som icke-verkställt sedan september 2019. Däremot har enheten 
tillsatt andra insatser med uppdragstagare som har matchat behovet och det har inneburit att IFO 
inte fått fler icke-verkställda beslut.

Rekrytera och matcha är svårt

IVO har vid inspektioner i fem utvalda kommuner granskat hur kommunerna arbetar med sitt 
planeringsansvar samt vilka åtgärder kommunerna vidtagit eller planerar att vidta för att komma till 
rätta med de långa väntetiderna. Svårigheterna med att rekrytera kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer anser flera handläggare i kommunerna dels beror på att det krävs mer resurser än 
vad som oftast finns att tillgå i kommunerna, dels att det generellt är svårt att få privatpersoner som 
vill ställa upp på denna typ av frivilliginsats. 
”Det finns många olika uppdrag där kommunen söker uppdragstagare och generellt tror jag att 
många har väldigt mycket för sig på sin fritid.” 

Flera handläggare anser att det inte alltid har funnits tillräckliga resurser för att ägna sig åt 
rekryteringen. Oftast har de handläggare som rekryterar en del av sin tjänst avsatt för rekrytering. 
”I praktiken använder jag mer arbetstid än vad som är avsatt /…/ det tar tid att tillsätta 
kontaktpersoner.” 

En av anledningarna till att rekryteringen tar tid är att det är svårt att matcha uppdragstagare med 
den enskilde och hans eller hennes behov. Det handlar inte bara om att rekrytera tillräckligt många 
som är intresserade. De som är intresserade måste vara lämpliga för uppdragen. Det är vanligt att 
den enskildes behov ställer särskilda krav på kompetens både hos kontaktpersoner och hos 
kontaktfamiljer; det kan bland annat handla om viss nivå på kunskap gällande 
funktionsnedsättningar. I många fall krävs det även en särskild mognad hos dem som får uppdrag. 
Därutöver finns det ibland även särskilda önskemål från dem som beviljats kontaktperson eller 
kontaktfamilj som kan påverka rekrytering och matchning. 
En av de intervjuade socialsekreterarna berättar att det är viktigt att vara tydlig med vad som 
förväntas av en kontaktperson så att de går in i uppdraget med rätt förväntningar. Annars är risken 
stor att det inte fungerar. En av de intervjuade kommunerna har bland annat som krav att 
kontaktpersoner ska kunna ha ett uppdrag under minst sex månader.

Slutligen upplever flera av handläggarna att brist på personella resurser inte bara medför att 
rekryteringen blir lidande. Det är även svårt att hinna med uppföljningen vilket i sin tur påverkar 
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möjligheten att göra rimliga planeringar. (Källa: Inspektionen för vård och omsorg, På väg att 
snabbare verkställa beslut, Tillsyn av fem kommuners arbete med att verkställa beslut)

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef
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Statistik individ- och familjeomsorg 2020

Ärendebeskrivning 
Statistik från individ- och familjeomsorgen januari – februari 2020 

Förslag till beslut 
Social och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner 
informationen om statistik från individ- och familjeomsorgen jan-feb 2020.

Ärendet 
Statistik från individ- och familjeomsorgen månaderna januari – februari 2020. 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.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef   Nämndsekreterare

Beslutsunderlag: 

Statistik IFO januari och februari 2020

Statistik IFO mars – dec 2019
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2020 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad. 

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept l Ukt I Nov Dec S:a 
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 218 224 442 

Inledda utredningar Sol 11:1 Ekonomi (nyansökan) 43 18 61 

Anmälningar vuxen 17 16 33 

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 8 14 

Barn- och unga •"I Jan I Feb I Mars I April Maj Juni Juh Aug I Sept I 0kt Nov Dec S:a 
Ansökningar 8 15 23 

Anmälningar 116 99 215 

Inledda utredningar 37 31 68 

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 63 64 127 

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 

Orsak vid anmälan: 
I 

l 
-

� 
L _, 

Orsak oro för barn och ungdom 61 40 101 

Orsak oro för barn och ungdom -eget beteende 15 17 32 

Orsak oro för barn och ungdom -missbruk förälder 18 17 35 

Orsak oro för barn och ungdom -psykisk ohälsa 9 9 18 

Orsak oro för barn och ungdom -våld 13 16 29 

Hur inkom anmälan? 
-

C 
. - - r-

Anhörig 8 7 15 

Anonym 11 4 15 

Den enskilde 0 1 1 

Domstol 0 0 0 

Egen förvaltning 11 10 21 

God man/förvaltare 0 0 0 

HVB/famlljehem 0 0 0 

IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 

Kriminalvård 2 1 3 

Migrationsverket 2 1 3 

Polis 16 21 37 

Privatperson 6 1 7 

Sjukvården 23 16 39 

Skola/förskola 24 21 45 

IAklagare 0 0 0 

Ovrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 13 16 29 
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2019 OBS! Antalet justeras månadsvis på grund av verksamhetstekniska skäl och måste ses som en fingervisning från månad till månad.

Vuxna Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Antal insatser om ekonomiskt bistånd 149 163 175 177 173 169 171 175 182 201 1735

Inledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi (nyansökan) 47 28 32 37 31 30 33 40 50 35 363

Anmälningar vuxen 23 21 23 11 3 6 22 9 15 16 149

Ansökningar vuxen (ej ek. bistånd) 6 3 7 8 3 1 8 7 6 4 53
Barn- och unga Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec S:a
Ansökningar 11 9 19 9 7 3 6 9 15 9 97

Anmälningar 97 115 81 103 72 84 72 95 108 96 923

Inledda utredningar 40 47 31 23 22 28 29 33 39 38 330

Antal utredningar med 90 dagar utredningstid 79 73 69 117 114 71 60 51 47 57 738

Försenade omprövningar/överväganden 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Orsak vid anmälan:

Orsak oro för barn och ungdom 47 35 46 40 53 29 37 53 39 379

Orsak oro för barn och ungdom – eget beteende 12 11 14 5 6 11 22 27 27 135

Orsak oro för barn och ungdom – missbruk förälder 14 18 23 14 8 9 18 14 8 126

Orsak oro för barn och ungdom – psykisk ohälsa 7 4 9 6 0 8 2 1 2 39

Orsak oro för barn och ungdom – våld 35 13 11 7 17 15 16 13 20 147
Hur inkom anmälan?
Anhörig 10 7 9 2 9 5 3 1 5 51
Annan kommun 4 6 10 22 42
Anonym 4 2 4 4 4 6 0 1 7 32
Den enskilde 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Domstol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egen förvaltning 14 3 9 8 11 7 7 6 7 72
God man/förvaltare 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
HVB/famlljehem 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IVO (inspektionen för vård och omsorg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kriminalvård 1 0 0 0 7 0 3 0 0 11
Migrationsverket 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4
Polis 23 10 21 12 16 11 12 25 24 154
Privatperson 3 2 2 2 2 0 4 6 0 21
Sjukvården 8 13 14 16 4 12 21 14 17 119
Skola/förskola 45 38 21 1 12 21 33 32 26 229
Åklagare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrigt (elbolag, hyresvärd, annan kommun) 0 0 13 4 16 10 12 23 8 86
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Rapport Heltid som norm

Ärendebeskrivning 
Slutrapport om resultatet av införande av Heltid som norm inom Social-och 
arbetsmarknadsförvaltningen till och med 2019-12-31

Förslag till beslut 
Att godkänna rapporten 

Ärendet 
Avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal innehåller tydliga mål om att 
införa heltid som norm. Arbetsgivarna ska senast 2017 ha en plan som arbetas fram tillsammans med 
Kommunal om hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. En årlig uppföljning ska ske och 
planen sträcker sig fram till 2021.

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun fattade beslut 2017-12-05 om att

1. Under 2018 och 2019 succesivt införa heltid som norm på Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) fick i uppdrag att verkställa beslutet att erbjuda 
heltider för de anställda som så önskar.

Målet är att antalet heltidsanställda ska öka och delmålet är att 60 % av alla anställda inom vård och 
omsorg ska vara anställda på heltid 2019. Målet är nästan uppnått då 59 % procent nu arbetar heltid 
mot ca 28 % innan arbetet med heltid som norm startade. 

Övertids- och timvikarie kostnader har minskat väsentligt. Sjukfrånvaron har endast minskat 
marginellt och i den här rapporten har ingen utredning gjorts om hur heltid som norm påverkar 
sjuktalen. 

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Anette Söderström

Förvaltningschef Områdeschef hemtjänst

Beslutsunderlag

Slutrapport Heltid som norm

Page 71 of 134



Uppdragsgivare:  

RAPPORT
Sida

1(10)
Datum

2020-01-22

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Slutrapport Heltid som norm
Resultatet, till och med 2019-12-31, av att införa 
Heltid som norm inom Vård och omsorg, Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Anette Söderström
Områdeschef hemtjänst

Karin Knutsson
Projektledare

Page 72 of 134



Datum

2020-01-22
     

     
Sida

2(10)

Sammanfattning
Avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal innehåller 
tydliga mål om att införa heltid som norm. Arbetsgivarna ska senast 2017 ha en 
plan som arbetas fram tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare 
som arbetar heltid ska öka. En årlig uppföljning ska ske och planen sträcker sig 
fram till 2021.

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun fattade beslut 2017-12-05 om att
1. Under 2018 och 2019 succesivt införa heltid som norm på Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen fick i uppdrag att verkställa beslutet att 
erbjuda heltid för de anställda som så önskar.

Målet är att antalet heltidsanställda ska öka och delmålet är att 60 % av alla 
anställda inom vård och omsorg ska vara anställda på heltid 2019. Målet är 
nästan uppnått då 59 % procent nu arbetar heltid mot ca 28 % innan 
arbetet med heltid som norm startade. 

Övertids- och timvikarie kostnader har minskat väsentligt. Sjukfrånvaron 
har endast minskat marginellt och i den här rapporten har ingen utredning 
gjorts om hur heltid som norm påverkar sjuktalen. 
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1 Inledning och/eller bakgrund
Avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal innehåller 
tydliga mål om att införa heltid som norm. Arbetsgivarna ska senast 2017 ha en 
plan som arbetas fram tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare 
som arbetar heltid ska öka. En årlig uppföljning ska ske och planen sträcker sig 
fram till 2021.

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun fattade beslut 2017-12-05 om att1 
2. Under 2018 och 2019 succesivt införa heltid som norm på Social- och 

arbetsmarknadsförvaltningen. 
3. Övriga förvaltningar påbörjar införandet om heltid som norm under åren 

2020 tom maj 2021
4. All nyrekrytering kommer vara heltidstjänster och alla som arbetar deltid 

erbjuds heltid
5. Berörda medarbetare får erbjudande om heltid var 6:e månad

2 Uppdraget

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen (SAF) fick i uppdrag att verkställa att 
erbjuda heltid för de anställda som så önskar. I uppdraget ingår även att ta fram 
förslag till arbetstidsmodeller som innebär individuellt påverkningsbart schema 
utifrån verksamhetens behov. Under införande perioden har förvaltningen fått ett 
budgettillskott om 3 300 tkr och därefter ska kostnaden för utökningen rymmas 
inom budgetram. 

3 Mål

 Antalet heltidsanställda ska öka 

 Delmålet är att 60 % av alla anställda inom vård och omsorg ska 
vara anställda på heltid 2019

4 Syfte

 Att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder bra och trygga 
anställningar

 Att schema ska både tillgodose verksamhetens behov och vara 
hälsosamma för medarbetare

1 §147 – Heltidsarbete som norm (17/KS/63)
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5 Arbetsmetod
SAF anställde under perioden 2017-01-09 -- 2019-12-31 en projektledare för att 
implementera heltid som norm. 

5.1 Handlingsplan SKL
SKL och Kommunal har slutit avtal om att heltid ska vara norm och att fler ska 
arbeta heltid. I samband med detta upprättades en handlingsplan mellan SKL och 
Hallsbergs kommun för hur införandet av Heltid som norm ska gå till. 

5.2 Styrgrupp
En styrgrupp tillsattes med Förvaltningschef, Projektledare, områdeschefer för 
vård och omsorg samt personalchef. Uppdraget var att styra och ta fram riktlinjer 
för projektet. Beslut fattades om Tillämpningsföreskrifter. 

5.3 Arbetsgrupper/Fokusgrupper 
Projektledaren startade fokusgrupper med personal från alla enheter inom vård 
och omsorg. Gruppens uppdrag var att diskutera arbetssätt och schemaläggning, 
mycket tid ägnades åt att diskutera hur det påverkade personalen, 
verksamheterna samt konsekvenser för brukarna, t ex kontinuiteten. 
Tillämpningsföreskrifterna diskuterades och synpunkter fördes mellan 
arbetsgrupp och styrgrupp. 

5.4 Samverkan
Samverkan har skett med fackliga organisationer både på enhetsnivå och på 
förvaltningsnivå. Kommunal har också deltagit i de utbildningar som SKL har 
anordnat om Heltid som norm.

5.5 Information
Projektledare har deltagit på APT i samtliga arbetsgrupper, på en del arbetsplatser 
flera gånger. Information har lämnats om hur och vad som ska göras. På 
kommunens intranät har en flik lagts upp där all information om projektet Heltid 
som norm finns. All personal har tillgång till intranätet. 

En broschyr, Heltid som norm, som är en informationsbroschyr om införandet av 
Heltid som norm, har tagits fram och delats ut till all personal. Även den finns 
tillgänglig på intranätet. 

5.6 Utbildning
I samtliga arbetsgrupper har så kallade schemaadministratörer utsetts. De har fått 
utbildning av Projektledare i hur man sammanställer och beräknar ett schema. 
Även alla medarbetare har fått utbildning om hur man lägger schema i systemet. 
Alla Enhetschefer har fått utbildning i schemaläggning av projektledare. 
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En inspirationsdag tillsammans med det företag som äger schemaprogrammet har 
hållits där fackliga företrädare, schemaadministratörer, ekonom och chefer bjöds 
in. 

5.7 Handlingsplan till Enhetschef 
Projektledare och områdeschef hemtjänst har upprättat en handlingsplan som 
hjälp och stöd för enhetschefer för införandet. Handlingsplanen innehåller 
checklistor för vad och när saker ska göras. 

5.8  Bemanningsenhet
I och med införandet av heltid som norm har ett väsentligt mycket större ansvar 
och mer arbete lagts på äldreomsorgens Bemanningsenhet. All så kallad resurstid 
som blir övertalig i den egna verksamheten ska, via systemen, läggas över till 
Bemanningsenheten. De två Bemanningsplanernarna har ansvar för att se var det 
eventuellt fattas personal och i så fall boka in resurspassen där. Detta kräver att 
de arbetar i och är systemansvariga för schema- och bokningssystem. Det kräver 
också att de har god kännedom om verksamheterna, deras behov och om 
personalen. 

6 Utgångsläge
Andelen heltidsanställda i Vård och omsorg inom SAF var låg innan förvaltningen 
gick in i heltid som norm, plats 212 i rankingen för riket. Många personal arbetade 
extra och fick då gå in på mertid och eller övertid. Detta medförde, förutom 
fördyrade kostnader, också en väsentligt mycket sämre arbetsmiljö för personalen 
som ju inte kunde planera sin arbetstid och därmed inte heller sin fritid. Detta 
innebar också att arbetstider bröt mot arbetstidslagen och medförde stress hos 
personalen, bland annat för sin privatekonomi. En annan negativ effekt var att det 
krävdes mycket arbete från bemanningsenhet, chefer och assistenter att lösa 
bemanningskraven. 

Mycket timvikarier användes i alla verksamheterna, vilket inte alltid är positivt ur 
verksamhetssynpunkt, då timvikarierna ofta slutar och ersätts med nya som inte 
hade vana och erfarenhet, de flesta har inte heller utbildning och 
brukarkontinuiteten blev lidande. 
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6.1 Antal anställda med hel- respektive deltid inom vård och 
omsorg, maj 2017

Område Antal 
anställda

Varav heltid i % Varav deltid i %

Hemtjänst, E-torp, DV 154 29 71
Särskilt boende 153 23 77
Gruppboende VFF 60 30 70
LSS Personlig ass (SAF) 30 27 73
Socialpsykiatri 12 67 33
Summa 409 28

6.2 Turbyten
Statistik har tagits fram över hur många turbyten som gjorts under 2017. Siffrorna 
visar att det görs många turbyten, 1 356 st. Turbyten innebär att en personal 
byter arbetspass med en annan personal. Det innebär problem för planeringen, då 
den planerade personalen kanske har bytts mot en annan person med annorlunda 
delegeringar. Det kan också innebära att man bryter mot arbetstidslagen då 
schemat är lagt utifrån den från början. 

7 Resultat
Sammantaget har 133 personer hittills gått upp till heltid inom vård och omsorg. 
Antalet årsarbetare har därmed utökats med 26,12 och antalet timmar per vecka 
ökats med 976,43 timmar. Andelen heltidsanställda inom vård och omsorg har nu 
ökat från ca 28 % till 59 %. Område Vobo och all nattpersonal gick in heltid som 
norm under senare delen av 2019, vilket förklarar den något lägre siffran 
heltidsanställda. 

Detta motsvarar en kostnad av ca 13 miljoner kronor på årsbasis. Under 2019 har 
kostnaderna inte ökat i den omfattningen eftersom heltid som norm införts 
succesivt under året. Från och med 2020 är hela vård och omsorg, inklusive 
nattpersonal, inne i heltid som norm och antalet årsarbetare kommer att öka allt 
eftersom nya medarbetare anställs istället för de som slutar och de som ännu inte 
valt att tacka ja till heltid kanske gör det. 

Alla personalgrupper arbetar med påverkningsbara scheman utifrån 
verksamhetens behov med varierande framgång. Den stora ökningen av 
arbetstimmar gör att personal måste arbeta över större områden och i andra 
grupper för att ta tillvara arbetstiden och för att i möjligaste mån minska 
merkostnaden. 
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7.1 Antal anställda med hel- respektive deltid inom vård och 
omsorg, december 2019

Område Antal 
anställda

Varav heltid i % Varav deltid i %

Hemtjänst, E-torp, DV2 156 60 % 40 %
Vobo3 151 56 % 44 %
VFF4 123 61 % 39 %
Summa 430 59 % 41 %

7.2 Timvikariekostnad 2018 vs 2019

Övertidskostnad 2018 tkr 2019 tkr Diff tkr
Diff % 
2019/2018

Vobo 14 713 15 615 902 6,1 %
Hemtjänst 11 230 9 692 -1 538 -13,7 %
VFF 5 037 5 536 499 9,9 %
LSS 1 835 1 987 152 8,3 %
Total 32 815 32 830 15 0,0 %
Månadsavlönade på Vobo har minskat med cirka 600 tkr på grund av att tjänster vakans 
hölls, vilket är en del av förklaringen till att tim vikarie kostnader har ökat. 

7.3 Övertidskostnader 2018 vs 2019

Övertidskostnad 2018 tkr 2019 tkr Diff tkr
Diff % 
2019/2018

Vobo 4 057 2 657 1 400      -35 %
Hemtjänst 2 755 1 173 1 582 -57 %
VFF 1 544 1 219 325 -21 %
Total 8 356 5 049 3 307 -40 %

7.4 Heltid som norm 2019 SAF
Heltid som norm (tkr) Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 
Förvaltningsgemensamt -600 -539 61
Vobo 0 -723 -723
Hemtjänst -747 -4 394 -3 647
VFF 0 -254 -254
LSS (f.d. KSF) 0 -229 -229
LSS (f.d. BIF) 0 -87 -87
Totalt -1 347 -6 225 -4 878

2 Hemtjänst, Esslatorp och dagverksamheter
3 Vård- och omsorgsboende
4 Verksamheten för funktionshinderfrågor
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7.5 Turbyten
Än så länge kan man inte se att antalet turbyten har minskat nämnvärt. En del 
enheter har gått in sent på året och underlaget blir då för litet att dra slutsatser 
av. 

8 Analys och tolkning
Att förändra sitt schema innebär ofta en påverkan även på personalens privatliv 
och det är därför väldigt svårt för många att göra den förändringen. Vård och 
omsorg arbetar ofta efter ”gamla” scheman som sett likadana ut i många år. Det 
har också funnits mycket oro bland många personal för hur det ska bli. T ex oro 
för när de ska arbeta, att de inte vet hur schemat ser ut längre fram, men också en 
stor oro för var de ska arbeta. 

Utifrån att arbetstiden har öket väsentligt och personalens arbetsdagar förlängts 
har en del tjänster inte ersatts utan istället används mertiden. 

Förlängda arbetsdagar innebär att verksamheten får mer övertalig tid på 
eftermiddagar som är svårt att använda i verksamheten. Vid frånvaro som t ex 
sjukdom och semester kortas arbetsdagen där det kan utifrån verksamhetens 
behov. Kvarvarande ”övertalig” tid försöker man att planera ut på andra 
arbetsplatser, vilket inte alltid går utifrån att även de har övertalighet på 
eftermiddagstid. 

9 Slutsatser 
Även om Social-och arbetsmarknaden nu har gått in i heltid som norm i alla 
enheter så återstår ett stort arbete. Heltidsanställda kommer att succesivt öka 
med tiden, allt eftersom nyanställningar sker och den personal som fortfarande 
arbetar deltid eventuellt tackar ja till erbjudande om heltidsanställning. 

På alla enheter kommer det att finnas mycket mer arbetstid efter Heltid som 
norm, men inte fler anställda än tidigare. Det är och kommer att fortsätta vara en 
utmaning att schemalägga den tiden så att den kommer verksamheten tillgodo 
och att det blir ett hälsosamt schema för medarbetare. Att kunna göra det inom 
budgetram kommer att bli en stor utmaning. Allteftersom fler och fler 
medarbetare börjar arbeta heltid kommer det att bli mycket så kallad resurstid att 
lägga ut, mycket av den tiden kommer att vara eftermiddagstid, då man för att få 
ett fungerande schema, måste lägga längre arbetspass på varje medarbetare, och 
det inte är där det största behovet finns. 

Det är positivt att så mycket av övertiden kunnat minskas inte bara för att det är 
en dyr merkostnad utan för att det främjar medarbetares hälsa då de inte 
behöver ”rycka” in på övertid utan i större omfattning har en planerad arbetstid. 
Ett stressmoment som många uttrycker har varit att ständigt ”jaga” extraturer för 
att få ekonomin att gå ihop. Antalet timmar som bemannats av timvikarier och 
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också minskat väsentligt. Det är positivt ur kontinuitetssynpunkt för våra brukare 
som i större omfattning träffar den ordinarie personalen. 

För att i så hög grad som möjligt kunna använda den mertid som blir i schemat 
kommer vård och omsorg att behöva hitta andra arbetssätt, t ex tidigare- och eller 
senarelägga besök hos brukare. Arbetet behöver också jämnas ut över veckans 
alla dagar så att det inte blir skillnad på vardag och helg. 

Det finns olika varianter av schemaläggning framför allt utanför offentlig sektor, t 
ex så kallade industrischeman där dygnets 24 timmar delas upp i tre arbetspass 
och all personal rullar runt på det. Ett annat alternativ är att en del personal bara 
arbetar dagtid och resten arbetar kväll och natt. Ytterligare en variant är att korta 
nattpersonalens arbetspass från nuvarande 10 timmar. Detta är dock stora 
förändringar som kommer att kräva mycket arbete, diskussioner och samverkan 
för att i så fall kunna genomföras. En ordentlig analys av sådana arbetssätt måste i 
så fall också göras och utvärderas för att se om det är en sådan förändring som 
ger den största nyttan.

Detta ska ju ställas emot brukarnas behov och önskemål om, hur och när de vill ha 
sina insatser och besök. 
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Öppenvården Stegen

Ärendebeskrivning 
Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar att få redovisat hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
arbetar för att marknadsföra Öppenvården Stegen

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

Ärendet 
Det har vid samtal med jurist på SKR framkommit att det föreligger hinder för att Hallsbergs kommun 
ska kunna sälja behandlingsinsatser till privata aktörer. Vid efterforskning har det framkommit att 
kommunerna inte kan sälja tjänster, detta då offentliga aktörer, när de är aktiva på en marknad, ofta 
har andra förutsättningar än privata företag. En kommun går till exempel inte i konkurs, utan har 
möjlighet att fortsätta att driva säljverksamheter som riskerar att gå med förlust. Offentliga aktörer 
kan också sälja varor eller tjänster samtidigt som de har uppgift att bevilja tillstånd till företag och 
konsumenter som agerar på samma marknad. Detta gör att risken är stor att konkurrensen snedvrids 
när offentliga aktörer säljer varor och tjänster i konkurrens med privata företag. 

För närvarande arbetar Individ- och familjeomsorgen med möjligheten till radioreklam för 
Öppenvården Stegen. Detta då vi anser att det är ett sätt att nå ut till flera privatpersoner och 
anhöriga i kommunen för att de i ett tidigare stadium ska få kunskap om att det finns stöd och hjälp. 
Detta också med syftet att Stegens verksamhet ska bli mer känt för en större målgrupp. Vi anser 
också att detta kan utgöra ett långsiktigt sparande då personer kan få hjälp i ett betydligt tidigare 
stadium och då kan tillgodose sig öppenvårdsinsatser istället för institutionsplacering.

Öppenvården Stegen kommer även att medverka vid Hallsbergsmässan under våren 2020, vilket ger 
oss möjlighet att marknadsföra verksamheten ytterligare.

Vi har också arbetat med att uppdatera Stegens broschyrer som ska läggas ut på olika offentliga 
platser, exempelvis vårdcentralen och biblioteket.

Vad säljer Öppenvården Stegen just nu?

Vi säljer idag insatser i form av stödsamtal, drogtest/provtagning och behandlingsinsats. Sedan Kumla 
avslutade sitt samarbete med Hallsbergs kommun i augusti 2019 har Stegen sålt tjänster för 127 000 
kronor.

Rekryteringen

Det pågår idag rekrytering för att tillsätta den vakanta tjänsten drogterapeut. Målet är att tjänsten är 
tillsatt den 1 juni 2020.

Framtiden

Under de år som Öppenvården Stegen har funnits har många personer samt deras familjer blivit 
hjälpta på olika sätt. Detta i form av behandlingsinsatser samt anhörigstöd både i grupp och enskilt. 
Resultatet är inte bara drogfrihet utan en annan samhällsvinst är att personer som arbetar har 
kunnat återgå till arbete, personer har kunnat återfå kontakt med sin familj och vänner och hela 
familjer har återfått en stabil och bra vardag.
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Framtidssynen för Öppenvården Stegen är att fortsatt kunna arbeta individuellt samt i grupp med 
människor som är i behov av stöd för att därigenom kunna nå individuella, samhälls- och ekonomiska 
vinster.

Utifrån att vi nu har sett hinder med att sälja vårdinsatser till privata aktörer, vilket var en plan för 
finansiering av Stegens verksamhet i dess nuvarande form, så behöver vi ha en dialog om hur 
finansieringen av samt hur verksamheten ska se ut i framtiden.

Arbete på ”hemmaplan” med att hjälpa personer med missbruksproblematik samt anhöriga i ett 
tidigt stadium ger i de flesta fall bättre livskvalité för den enskilde och deras familjer och det är 
dessutom ett långsiktigt sparande. Detta då de personer som inte får hjälp i ett tidigt stadium kan 
vara i behov av mer ingripande insatser i form av exempelvis institutionsvård, som både är kostsamt 
och i många fall inte ger det önskade resultatet. 

Genom att i ett tidigt stadium kunna möta och hjälpa personer med missbruksproblematik har vi 
över tid också sett att det kan medföra att framtida placeringar av barn och unga kan motverkas. 
Kommunen kan med tidiga insatser arbeta med hela familjen, vilket vi även ser är ett 
kostnadseffektivt sätt att arbeta över tid och barnen får vara kvar i sin hemmiljö där bland annat 
skola och vänner finns. Öppenvården Stegen hjälper personer över längre tid än om kommunen 
skulle köpa insatser från annan extern aktör. För att personer med missbruksproblematik ska kunna 
garanteras komma ur sitt missbruk behöver de många gånger hjälp under en lång tid.  Korta lösningar 
och insatser i form av externa inköpta öppenvårdsplatser är ingen garanti för att personen kan få 
stöd och hjälp under en lång tid då den insatsen är begränsad. Sammanfattningsvis kan personen 
genom Stegens verksamhet känna sig trygg och säker i stödet och vården under lång tid, vid köp av 
insatser finns inte den möjligheten.

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Maria Johansson Engdahl

Förvaltningschef Områdeschef
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Arbetsmiljökommitté SAF

Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljökommittén följer i samverkan upp sjukfrånvaro och inrapporterade arbetsskador och 
tillbud.

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

Ärendet 
Återrapportering från arbetsmiljökommittén gällande kvartal fyra 2019 samt helår 2019.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Josefin Bäck

Förvaltningschef   Nämndsekreterare

Beslutsunderlag: 

Arbetsmiljökommitté SAF, arbetsskador och tillbud 2019
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Arbetsmiljökommitté 
Kvartal 4 2019 +

Helår 2019

Samverkan SAF
2020-02-05
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Arbetsskador 

Kvartal 4 2019: 
(2018 inom parantes)
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Arbetsskador 

Helår 2019: 
(2018 inom parantes)
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Tillbud 

Kvartal 4 2019: 
(2018 inom parantes)
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Tillbud 

Helår 2019: 
(2018 inom parantes)
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Sjukfrånvaro

2019-02-05

Kvartal 4 2019:
Total sjukfrv %: 8,68
Sjufrv kvinnor %: 8,75
Sjukfrv män %: 8,24

Helår 2019:
Total sjukfrv %: 7,64
Sjufrv kvinnor %: 7,91 
Sjukfrv män %: 5,86
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Kvalitetsberättesle 2019

Ärendebeskrivning 
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
har bedrivits,
• vilka åtgärder som vidtagits samt 
• vilka resultat som uppnåtts

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
kvalitetsberättelsen för 2019.

Ärendet 
Redovisning av social- och arbetsmarknadsnämndens kvalitetsarbete under 2019.

Nämnden önskade vid redovisningen av 2018 års kvalitetsberättelse att kostnader framtagna från 
KKIK (kommunens kvalitet i korthet) ska redovisas både i kostnad/brukare och kostnad/invånare för 
hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Inga av dessa mått finns redovisade i Kolada för 2019.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Blomberg

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Kvalitetsberättelse 2019
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Inledning 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 
2012.  

Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, 
där det ska framgå:  

• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits, 

• vilka åtgärder som vidtagits samt  

• vilka resultat som uppnåtts 
 

Kvalitetsarbetet under 2019  

Gemensamt 
En gemensam rekryterings- och urvalsgrupp som täckte områdena Vård- 
och omsorgsboenden, hemtjänst samt LSS arbetade under våren aktivt för 
att täcka sommarsemestrar i form av personal och kompetens till rätt 
verksamhet. Gruppen arbetade utefter behov i verksamheterna. Under 
vintern inkluderades också IFO i rekryteringsgruppen. 

 
Individ – och familjeomsorgen (IFO)   
 
Under 2019 har IFO börjat implementera en ny metod som heter iRisk som 
både Socialstyrelsen och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola har 
varit behjälpliga med. Hallsbergs kommun är en av elva kommuner i 
Sverige som är utvald som pilotkommun under införandet av iRisk. 
IFO har under året haft fortsatt samarbete med AMI och SFI gällande 
samhällsorientering för nyanlända med fokus på information om barn och 
barns behov. Man har även haft stödinsatser samt insatser för 
anhörigfamiljer till kommunens ensamkommande barn och ungdomar.   
Familjeteamet har fortsatt driva barnhjälpsgruppen Tåget som är en 
stödverksamhet för barn som lever i familjer med missbruk och/eller 
psykisk ohälsa med gott resultat enligt de utvärderingar som har gjorts.  
 
Projektet samverkan IFO/skola har startat i februari 2019 med syfte att 
minska antalet elever med hög skolfrånvaro och för att minska antalet 
anmälningar till socialtjänsten från skolan. Projektet har beviljats medel 
under två år. 
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Hemtjänsten 
 
Alla områden har nu gått in i Heltid som norm inklusive nattpersonalen. Ett 
stort arbete pågår med schemaläggning för att kunna använda mertiden där 
den behövs i verksamheten. 
Förberedelser har gjorts för att kunna starta e-tillsyn (tillsyn via kamera) och 
startar med tre kameror till att börja med. Hittills har två stycken kameror 
installerats varav en på Esslatorp. 
Område hemtjänst arbetar vidare med att nå måluppfyllelse med 100 % för 
detaljerade och individanpassade genomförandeplaner. Redan vid 
välkomstsamtalet för ny brukare, där kontaktperson och eventuellt 
verksamhetsstödjare deltar, så efterfrågas brukarens individuella behov. 
Kontaktpersonen följer en nyinrättad rutin för ny brukare och checklista, 
som bl a innehåller en välkomst folder med information. 
Esslatorps vårdboende har fått ett nytt digitalt larm, samt digitala 
läkemedelsskåp i den boendes lägenhet. Digitala läkemedelsskåp är även 
installerat i ordinärt boende. WiFi har installerats på alla dagcentraler och på 
Esslatorp. 
Några elcyklar har köpts in, dels i syfte att minska bilkostnader och dels ur 
ett miljöperspektiv. Under förutsättning att det slår väl ut, vilket det har 
gjort hittills, så kommer fler cyklar att köpas in. 
 
Vård och omsorgsboende (VoBo) 
 
Alla boenden har teamträffar och teamledning i varierande omfattning. 
Riskbedömningar har ökat. Området följer upp resultat i form av olika 
egenkontroller varje månad samt en djupare analys efter varje kvartal. Målet 
var att under 2019 ska alla verksamheter analysera sina egna resultat samt 
gemensamt arbeta med ständiga förbättringar. Arbetssättet börjar att sätta 
sig. 
I januari månad tog området över verkställigheten från myndighetssidan. 
Det betyder att erbjudande av lägenhet på särskilt boende eller korttidsplats 
ges av områdets chefer, inte som tidigare av en biståndshandläggare. Detta 
bidrar till att förtydliga beställning och verkställighet. En ny process för 
ärendeöverföring är framtagen. 
Enhetschefen för korttidsavdelningen har tagit fram en process för 
korttidsvård med focus på rehabilitering, samt förtydligat uppdraget för 
korttidsvård. Uppdraget är taget i förvaltningens ledningsgrupp. 
Självskattning av basala hygienrutiner har utförts på flertalet av våra 
boenden. Nattfastmätning har skett och visar att nattfastan är för lång för 
många av våra boende. Detta är ett förbättringsområde som hör ihop med 
måltidssituationen. Standardiserad kommunikation i form av SBAR har 
tagits upp och repeterats på arbetsplatsträffar. 
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Verksamheten för funktionshinder (VFF) 
 

Under året har heltid som norm implementerats i hela verksamheten. Inom 
personlig assistans har vi anställt en person som schemaplanerar åt samtliga 
grupper, då heltid som norm kräver mycket arbete med schemaplanering 
och utgångspunkten för personalens arbetstid är brukarens beviljade 
assistanstimmar. 
Resurstiden möjliggör också samarbete mellan enheterna och har inneburit 
att behovet av semestervikarier varit mindre i vissa enheter. 
I januari startade Träffen 1 (daglig verksamhet) arbeta i mindre grupper i 
syfte att få en mer individuell verksamhet för deltagarna. Detta har medfört 
en lugnare arbetsmiljö och möjlighet till mer individanpassade aktiviteter.  
 
Under hösten togs beslut inom socialpsykiatrin, att arbetsgruppen ska arbeta 
i team kring brukarna. Det innebär att gruppen delats i tre olika team och 
varje team har då en tredjedel av brukarantalet. Målet med teamindelningen 
är att varje team ska ha god kännedom om "sina brukare" och hjälpas åt i 
teamet med kvalitetsutveckling när det gäller metoder och 
genomförandeplaner. 
Vi har startat digital in- och utcheckning i alla assistansgrupper. Det har 
varit en del strul med verktyget, så jobbet fortsätter med att förbättra 
användandet. Verktyget är till för att säkerställa att alla rapporterade timmar 
till försäkringskassan blir rätt, minska den administrativa bördan för 
medarbetarna och de administrativa assistenterna. 
Under året har det köpts in datorer till alla grupper inom personlig assistans, 
som nu kan dokumentera digitalt.  
Även 2019 sökte förvaltningen, precis som 2018, ett statsbidrag som riktade 
sig till att införa/höja habiliteringsersättningen för de brukare som deltar i 
daglig verksamhet. Bidraget har använts till att höja 
habiliteringsersättningen över hela året samt en engångsutbetalning i 
december månad. 
 
Arbetsmarknad och integration (AMI) 
 
Årets stora satsning är Serviceassistentutbildningen som startade i augusti 
och är ett samarbete med Allévux och kommunens särskilda boenden. Syftet 
är att sänka tröskeln in till arbetsmarknaden utan att kompromissa med 
kvalité och uppdrag. 16 nyanlända personer får en vårdutbildning där 
studierna utgår från adekvat utbildning i kombination med 
arbetsförlagdpraktik. Urvalet av deltagare har gjorts tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och särskilda boenden står för praktikplatserna och 
handledarskap. Målet är nya vägar till kompetensförsörjning! 
 
Integrationspedagogen har under 2019 har bidragit till att över 100 barn- 
och ungdomar har fått en fritidsaktivitet. Ca 80 av dessa är utrikesfödda och 
har aldrig tidigare haft någon fritidsaktivitet. Uppdraget har 
uppmärksammat behovet av föräldrautbildning. Det har erbjudits under 
hösten tillsammans med pedagog på Stocksätterskolan. 
Det ESF-finansierade All In som vänder sig till långtidsarbetssökande som 
uppbär försörjningsstöd har lysande resultat. Av 52 deltagare har 32 gått till 
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egenförsörjning genom eget lönearbete/studier. Det överstiger målet på 50 
% i projektansökan och bidrar till nya arbetssätt och metoder. 

 
Internkontroll 
Förvaltningen och nämnden följer fastställda instruktioner för 
internkontrollen. Respektive enhet identifierar ett antal riskområden, osäkra 
processer eller moment och genomför en så kallad risk och 
väsentlighetsanalys. Samtliga enheters analyser sammanställs för 
genomgång i ledningsgrupp, vartefter förvaltningschef föreslår en 
internkontrollplan för kommande år till nämnden.  
 
Den beslutade internkontrollen redovisas årligen separat vid nämndens möte 
i februari. 
 
Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: 
Verksamhet 
Gemensam administration 
Ekonomiadministration 
Personaladministration 
 
Förvaltningen har totalt 16 kontrollmoment. Av dessa är samtliga utförda 
2019, med rapport om avvikelser inom 10 områden. Förslag på åtgärder har 
bland annat varit inom momentet: 

• Läkemedelshanteringen – under kvartal 1upptäcktes stöld av 
kasserade narkotiska preparat i buffertförråd på Väster.  Från och 
med april är alla loggbara lås installerade i de tre akut och 
buffertförråd som finns i Hallsbergs kommun. Polisanmälan 
skickades av områdeschef HSL 190228. 

• Hjälpmedelsteknikern har som uppgift att besiktiga lyftar. 
Besiktningen sker vartannat år och genomfördes senast 2018. 

• Daglig utevistelse inom vård och omsorgsboenden. Resultatet för 
december visar att 65 % av våra boende fått erbjudande till daglig 
utevistelse. I januari var siffran 2 % som fick erbjudandet. 

• Att utredningar barn och unga, avslutas inom fyra månader. 
Avvikelser funna under kvartal 1 och 33. Utredningarna skrevs klart 
under helger och av semestervikarier, samt socionom konsult hyrdes 
in för att avsluta utredningarna. 

 
 
Brukarenkäter 
Förvaltningen genomför årligen en brukarundersökning i samtliga enheter. 
Undersökningen genomförs i enkätform. Inom verksamheten för 
funktionshinder (bostäder med särskild service, daglig verksamhet, 
personlig assistans och socialpsykiatrin) delas den ut till alla brukare och på 
arbetsmarknads- och integrationsenheten till alla deltagare.  
Inom IFO erbjuds brukarenkäten till samtliga som besöker verksamheten 
under en tvåveckorsperiod. 
Äldreomsorgen genomförde inte någon egen undersökning eftersom den 
nationella enkäten besvarar de parametrar som ska redovisas till nämnden. 
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Inom bostad med särskild service och daglig verksamhet användes ett 
digitalt program som ökar brukarens delaktighet. En och samma person har 
genomfört samtliga intervjuer. 
Frågeställningarna rör hur nöjd man är med den hjälp man fått, 
tillgänglighet och delaktighet. Enkätsvaren redovisas till nämnden i 
samband med årsredovisningen, med fokus på de av nämnden uppsatta 
målområdena., men även i separata mer ingående redovisningar på 
nämndsammanträde. 
 
Enkäten består 9-11 frågor inom verksamheten för funktionshinder, 6 frågor 
inom IFO, 14 frågor inom arbetsmarknad och 4 frågor inom integration.  

Svarsfrekvensen var följande: 

IFO – 66 % 

Arbetsmarknadsenheten – 100 % 

Integrationsenheten – 78 % 

Socialpsykiatrin – 67 % 

Personlig assistans – 80 % 

Bostad med särskild service – 96 % 

Daglig verksamhet – 86 % 
 

 
Medarbetarenkät 
Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. Under 2019 genomfördes ingen 
medarbetarenkät.  
  
Tillsyn 
Arbetsmiljöverket genomförde 2019 revision på två av våra särskilda 
boenden, samt ett gruppboende.  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört fem tillsyner inom 
förvaltningen. Det har rört brister i samverkan, klagomål på handläggning 
mellan kommuner, granskning av nämndens kontroll av tillstånd för 
konsulentverksamhet, omorganisation och ett enskilt ärende. 
 Länsstyrelsen har granskat kommunens arbete med alkohol- och 
tobakslagen. Länsstyrelsen bedömde att kommunen följer lagstiftningen i de 
delar som granskades. 
 
Synpunkter och klagomål 
Förvaltningen har under 2019 tagit emot 67 inkomna synpunkter från 
medborgare. 50 av dessa avsåg klagomål, 3 gällde beröm och 5 innehöll 
förslag. Två av klagomålen är ärenden som pågått en längre tid. Det ena 
ärendet innehåller 155 handlingar, det andra 25. Nio stycken är klagomål 
som kommit genom IVO.  
På varje inlämnad blankett kan flera kryss vara markerade. 
Enligt förvaltningens rutin för synpunktshantering, lämnas alltid underlaget 
till enhets-/områdeschefen som ansvarar för att synpunkten handläggs och 
att återkoppling snarast lämnas till den som inkommit med synpunkten.  
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Beslut och domar inom individ och familjeomsorgen 
Totalt antal fattade beslut inom vuxengruppen försörjningsstöd var 2858. 
Av dessa var 1782 gynnande beslut och 1076 var avslagsbeslut. 
Av de 1076 avslagsbesluten, överklagades 93 stycken till 
Förvaltningsrätten. Av de 93 överklagade besluten har det inkommit 75 
domar fram tills 200224 från Förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten ändrade delvis nämndens beslut i sju av 
överklagningarna. Detta innebär att nämnden till 91 % fattat rätt beslut i de 
domar som hittills inkommit till förvaltningen. Detta är en ökning med 16 
procentenheter jämfört med 2018.  
Under 2019 genomfördes 20 st. utredningar jml LVM (lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall) varav 2 ledde till ansökan hos Förvaltningsrätten, 
ansökan bifölls. Ytterligare en ansökan vars utredning inleddes under 2018 
beslutades under 2019 vård enligt 4 § LVM. Det gjordes även sex beslut om 
ett omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM varav tre som upphävdes 
av individutskottet. 
 
Beslut under 2019 inom barn- och familjeenheten. 
Inom barn- och familjeenheten fattades totalt 1975 beslut, fördelat på barn 
och familj 1433 st. och ungdom 497 st. Inom enheten för ensamkommande 
barn (EKB) fattades 45 beslut. 
Ansökningar till Förvaltningsrätten fördelades enligt följande: 
2 ansökningar enligt 2 § LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av 
unga) 
0 ansökan enligt 3 § LVU 
1 ansökan enligt 2 och 3 § LVU 
Av dessa meddelade Förvaltningsrätten bifall på samtliga 3 ansökningar. 
 
Under 2019 gjordes 13 beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 
2 §§ LVU, av dessa beslutade social och arbetsmarknadsnämndens 
individutskott att upphäva det omedelbara omhändertagandet i 11 av 
ärendena och insatsen övergick till bistånd enligt 4 kapitlet 1 § SoL antingen 
genom fortsatt placering eller öppenvårdsinsats. 
 
 
Former för rapportering  
Social- och arbetsmarknadsnämnden ska fortlöpande hållas informerad om 
förvaltningens kvalitets- och förbättringsarbete. Detta sker bland annat 
genom tertialrapport, delårsbokslut och årsbokslut.  
I förvaltningens årsplanering anges vid vilka sammanträden olika typer av 
rapportering ska ske. Internkontrollrapportering, liksom rapportering enligt 
brukarundersökningarna sker enligt särskilda rutiner.  

Gemensamma aktiviteter – årshjul 
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Januari 
Ekonomisk rapport 
Ej verkställda beslut Q 4  
Internkontroll Q 4 
Sjukfrånvaro samt 

  
 
 
 

December 
Ekonomisk rapport 
Internkontroll 
nästkommande år 
Delegationsordningen 
Taxor och avgifter 
Anslagsbindning/budget 
Attestförteckning  
Mål arbete 
nästkommande år 
Sjukfrånvaro 
 

Februari 
Årsredovisning  
Återrapportering av 
internkontroll föregående år 
Sjukfrånvaro 

 

November 
Ekonomisk rapport 
Brukarundersökning ÄO 
Sjukfrånvaro 
 

Mars 
Ekonomiuppföljning 
Sjukfrånvaro 
Patientsäkerhetsberättelse 
Dokumenthanteringsplan  
Kvalitetsberättelse 
 

 

Oktober 
Ekonomisk rapport 
Budget och mål  
Investeringar 
Brukarundersökning IFO & 
VFF  
Ej verkställda beslut Q 3 
Dokumenthanteringsplan 
(endast 2018) 
Sjukfrånvaro samt 

  
   

 
   

 

April 
Verksamhetsplan 
Ekonomisk rapport 

  Sjukfrånvaro 

September 
Delårsbokslut 
Sjukfrånvaro 

 

Maj 
Ekonomisk rapport 
Tertialrapport 
Ej verkställda beslut Q 
1  
Sjukfrånvaro samt 
fördjupat Väster 
Internkontroll Q 1 

 
Augusti 

Ekonomisk rapport  
Ej verkställda beslut Q 2 
Sjukfrånvaro samt 
fördjupat Väster 
Internkontroll Q 2 
 

 

Juni 
Ekonomisk rapport 
Sjukfrånvaro 
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Specifika kvalitetsprocesser enligt SOSFS 2011:9  

 

Lex Sarah  
Socialnämnden fastställde 2013 riktlinjer för förvaltningens och nämndens 
rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah. 

Under 2019 inkom totalt 7 rapporter till förvaltningen. Rapporterna har 
berört brister i utförande t.ex. rättssäkerhet och fysisk miljö/utrustning. 
Övergrepp t.ex. kränkning, ekonomiskt och bemötande. 

Av dessa har en beslutats att skickas vidare till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) för bedömning. 

IVO:s beslut till förvaltningen var att man avslutade ärendet och vidtog inga 
ytterligare åtgärder. 

 

Statistik 
Hallsbergs kommun ingår i jämförelseprojekt avseende olika kvalitetsmått, 
som utgår från SKL:s jämförelseprojekt. Förvaltningen rapporterar årligen 
nyckeltal som tagits fram av RKA (Rådet för främjande av kommunala 
analyser), till Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Utöver detta ingår 
förvaltningen i Öppna jämförelser och ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” som rapporteras till och redovisas av Socialstyrelsen. 
 

KKIK 
Inom KKIK redovisas resultat inom några viktiga områden som bedöms 
vara av intressanta för allmänheten. Resultaten har ambitionen att beskriva 
kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.  
KKiK använder cirka 36 mått för att mäta kommunens prestationer inom 
fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda 
måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i 
dialogen med invånarna. Här redovisas mått som berör nämndens 
verksamhet för 2018 och 2019. 
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2019  2018
  
   

Väntetid särskilt boende, dagar   28 17 
   

Väntetid försörjningsstöd, dagar   10 10 
   
 
Personalkontinuitet i hemtjänsten   17 21 
(antal olika personal på 14 dagar) 
 
 
Kvalitetsaspekter SÄBO   44 63  
(andel av maxpoäng 100 %) 
 
Andelen brukare som är ganska/mycket   83 75  
nöjda med sitt SÄBO (%)  
 
Andelen brukare som är ganska/mycket   92 91 
nöjda med sin hemtjänst (%) 
 
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och   utgått 82  
serviceboende (andel av maxpoäng 100 %) 

Ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats (%)        84 70
  

 

 

 

 

 
  

Page 107 of 134



 
Datum 

2020-02-21 
      

      
Sida 

11(27) 
 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

En nationell undersökning där alla äldre över 65 som har hemtjänst eller 
särskilt boende tycker till om kvaliteten på den omsorg de får. I Hallsberg 
svarade 234 personer, (182 inom hemtjänst = 51,6 % och 52 inom SÄBO = 
45,6 %). Flera av indikatorerna redovisas också i Socialstyrelsens Öppna 
Jämförelser.  
 
 
Ordinärt boende 

 
Analys 
Det är svårt att analyser varför endast 54 % anser att de vet var de ska framföra klagomål 
och synpunkter. Information lämnas alltid vi välkomstsamtal och broschyrer finns 
tillgängliga. Brukare uppmanas också att lämna sina synpunkter till personalen eller 
ansvarig chef.  
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Analys 
Åsikter, önskemål och önskemål om tider efterfrågas vid välkomstbesök och dokumenteras 
i genomförandeplan. Ett arbete med att kvalitativt förbättra genomförandeplanerna pågår i 
verksamheten, vilket förhoppningsvis leder till att brukarna får en bättre upplevelse att de 
kan påverka hur och när deras beviljade insatser ska genomföras.  

 
Analys 
Upplevelsen att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt är relativt hög, vilket är 
glädjande. Upplevelsen att personalen kommer på avtalad tid och har tillräckligt med tid är 
något vi ständigt arbetar med och där kommunikationen mellan planering och personal är 
viktig för att möjliggöra planering i förväg på rätt sätt. Ändringar i förväg meddelas alltid 
när den är planerad, dock är det svårt att kunna meddela i förväg om det händer samma dag 
eller akut.  
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Analys 
Det är glädjande att hela 93 % känner förtroende för personalen. Faktorn trygghet och 
förtroende är mycket viktiga för äldreomsorgen och något vi ständigt arbetar på att kunna 
erbjuda. Bl.a. har det efterfrågats i minienkät vad det är som gör att brukaren är trygg. De 
flesta svarar att det är trygghetsskapande att vet att personalen kommer och att 
trygghetslarmet är en trygghetsfaktor.   
Känslan av ensamhet har minskat sedan föregående år vilket är mycket glädjande. Där är 
dagcentraler och dagverksamheter en mycket viktig del för att skapa social och meningsfull 
samvaro med andra. Hallsbergs kommun har fyra dagcentraler vilket gör att många har 
möjlighet och närhet till social samvaro och aktiviteter.  
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Analys 
Att brukare upplever att de får ett gott bemötande är bland det viktigaste inom 
äldreomsorgen och något som alltid diskuteras i olika forum. En bemötandeplan är 
framtagen och värdegrundsledare finns i alla grupper. Diskussion om bemötande, etiska 
dilemman och värdegrund tas upp på APT och andra möten för att hålla det levande. Dock 
har siffran minskat med en % enhet sedan tidigare år.  
Område hemtjänst upprättar handlingsplaner varje år för att arbeta med kvalitetshöjande 
åtgärder utifrån den nationella brukarundersökningen. Resultatet utvärderas regelbundet 
under året.  
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Särskilt boende 
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Öppna jämförelser  
Socialstyrelsen arbetar med öppna jämförelser för att stödja nationella 
aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i vård och omsorg i arbetet med 
att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Öppna jämförelser kan 
användas som underlag för politiska beslut på olika nivåer och som underlag 
för kommuners och landstings förbättringsarbete. Öppna jämförelser finns 
inom följande områden: 
Social barn- och ungdomsvård  
Ekonomiskt bistånd  
Motverka hemlöshet 
Missbruk- och beroendevård  
Funktionsnedsättning 
Socialpsykiatri 
Äldreomsorg  
Våld i nära relationer 
Kommunal hälso-och sjukvård 
Krisberedskap 
 
Hallsbergs kommun, socialförvaltningen deltog i Öppna jämförelser inom 
samtliga områden 2019 Publicering sker under första halvåret och baseras 
därför på underlag från 2018. 
Nedan visas delar av resultaten för jämförelserna inom barn – och 
ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, missbruk – och beroendevård samt stöd 
till personer med funktionsnedsättning. Hela sammanställningen finns att 
läsa på Socialstyrelsens hemsida under länken: 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser  
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Barn- och ungdomsvård 
Helhetssyn och samordning 
Extern samverkan i enskilda ärenden Extern samverkan i 

enskilda ärenden  

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

 Ja   Ja 
 Nej (2018)J  Nej (2018) 

 
Kunskapsbaserad verksamhet 
 

 

Standardiserade 
bedömningsmetoder 

Familjehemmens 
kompetensutveckling 
 

Användning standardiserade 
bedömningsinstrument: Föräldra-förmåga 
 

Erbjuder grundläggande utbildning till 
familjehem (ett hem att växa i) 
 

Nej Ja 
Nej (2018) Ja (2018) 

 
Missbruk och beroendevård 
Självbestämmande och integritet  

Brukarinflytande Kunskapsbaserad verksamhet 

Aktuell rutin – erbjuda enskild att ta 
med stödperson på möten 

Använt resultat till 
verksamhetsutveckling – de med 
kontakt med beroendevård/psykiatri 

Nej Nej 
 

Nej (2018)  Nej (2018) 

Helhetssyn och samordning 
Intern samordning i enskilda ärenden 
Aktuella rutiner för intern samordning med äldreomsorg 

Ja 

Ja (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
Ekonomiskt bistånd 
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Indikatorer 
Kostnad per invånare 
för utbetalt ekonomiskt 
bistånd i kronor 

Kostnad per kommun-
/stadsdelsinvånare för 
utbetalt EB 2018, kr. 

 

491:-  (458:- 2017) 
 

Bakgrundsmått 
Låg inkomst Andel invånare (18-64 år) i 

kommunen/stadsdelen som 
har inkomst understigande 
60 % av medianinkomsten 
i riket för personer 18-64 
år.  

22.8 (21.2 2017) 
 

Arbetslösa utan 
ersättning 

Andel arbetslösa invånare 
18-64 år utan 
arbetslöshetsersättning i 
kommunen/ stadsdelen. 

3,1 (3,3 2017) 
 

 
 
Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 
Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning 
Aktuell rutin att pröva möjligheten 
till arbete eller praktikplats 

Aktuell rutin för samordning med 
äldreomsorgen 

Nej Ja 
Nej (2018)  Nej (2018) 

 
Stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning 
Självbestämmande och integritet Helhetssyn och samordning 
Brukarinflytande på verksamhets nivå Intern samordning i enskilda 

ärenden 
Personligt ombud (PO) till personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Aktuell rutin för samordning med 
missbruk 

Ja Ja 
Ja (2018) Nej (2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systematiskt förbättringsarbete 
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Social- och arbetsmarknadsnämnden har i förvaltningsplanen 2019 
fokuserat på följande utvecklingsområden för förvaltningen: 
 

• Kompetensförsörjning 
Vårdbiträden har konverterat till undersköterskor genom validering. 
Webutbildningar enligt utbildningsplan pågår, som t ex palliativ 
vård, demensutbildning, hygienriktlinjer osv. 
Årets stora satsning är Serviceassistentutbildningen som startade i 
augusti tillsammans med Allévux och kommunens särskilda 
boenden. Syftet är att sänka tröskeln in till arbetsmarknaden utan att 
kompromissa med kvalité och uppdrag. 16 nyanlända personer får en 
vårdutbildning där studierna utgår från adekvat utbildning i 
kombination med arbetsförlagdpraktik. Urvalet av deltagare har 
gjorts tillsammans med Arbetsförmedlingen och vård- och 
omsorgsboenden står för praktikplatserna och handledarskap. Målet 
är nya vägar till kompetensförsörjning! Insatsens framgång har lett 
till att en ny serviceassistentutbildning startar våren 2020. 
 

• Rekrytering av personal 

Under de senaste åren har Barn- och familjeenheten utökat tjänsterna 
med hjälp av statliga bidrag eftersom det har funnits och fortfarande 
finns behov av en utökning av tjänster på enheten då arbetsmängden 
årsvis är ständigt ökande. 

Inom verksamheterna vård-och omsorgsboende, hemtjänst och 
funktionshinder är det ständigt och pågående ett arbete med att 
rekrytera vikarier i den omfattning som behövs. 

Under våren har fler sjuksköterskor anställts, resultatet är mindre 
behov av bemanningssjuksköterskor. Tyvärr valde två nyanställda 
sjuksköterskor att säga upp sig inom en väldigt kort period. Behovet 
av bemanningssjuksköterskor kvarstår kväll/natt och vid enstaka 
tillfällen då timanställda inte räcker till. 
 

• Implementera familjehemsvården/familjerätten 

IFO har arbetat aktivt med att minska antalet placeringar både inom 
konsulentdrivna familjehemsföretag, placeringar på institution för 
barn och ungdom samt extern öppenvård. Barn- och familjeenheten 
har minskat kostnaderna inom samtliga ovanstående områden men 
ser en ökning av kostnader inom familjehem egen regi. 
Familjeteamet ska under placeringstiden ge stödinsatser till 
familjerna med syfte att kunna korta ned placeringstiden. 

 
• Arbeta med att implementera heltid som norm inom äldreomsorgen 

Det har pågått och pågår fortfarande ett stort arbete för att kunna 
planera ut och schemalägga den mertid som uppstått med anledning 
av "Heltid som norm". Rent ekonomiskt sett så har övertidskostnad 
och vikariekostnad minskat mer än de utökade tjänsterna kostat 
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under 2019. 
 

• Planera för nytt äldreboende 
Beslut togs av kommunfullmäktige i september om byggnation av 
nytt vård och omsorgsboende. Detta beslut kräver nya 
arbetsmetoder. Arbetet med uppstart och planering av nytt 
äldreboende är påbörjat under hösten 2019. 

 
• Minska sjukfrånvaro 

Frisknärvaron har ökat marginellt året. Sjukfrånvaron under helåret 
är 8,06 %, 2018 var sjuktalet 8,34 %.  I början av året 
implementerades en ny rutin för att öka frisknärvaron. Den korta 
sjukfrånvaron har minskat vilket kan vara ett resultat av den nya 
rutinen. Den långa sjukfrånvaron har ökat, vilket ger sammantaget 
sämre resultat. 
 

• Försörjningsstöd 
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd år 2019 var 255 stycken. 
Detta är en ökning med 33 hushåll i jämförelse med föregående år. 
Beloppet för utbetalt ekonomiskt bistånd år 2019 var 7,5 miljoner 
kronor, vilket är en ökning i jämförelse med det belopp som 
betalades ut år 2018 då utbetalningen var 5,1 miljoner kronor. 
Arbetslösa utan ersättning och sjukskrivna utan sjukpenning var de 
vanligaste försörjningshindren 2019, följt av arbetslösa med 
otillräcklig ersättning. Största andelen hushåll som ansöker om 
ekonomiskt bistånd är ensamhushåll. 

 
• Översyn av placeringar för såväl barn som vuxna. 

Barn- och familjeenheten har ett uppdrag att se över alla placeringar 
inom enheten och det är ett arbete som är fortgående. Enheten har en 
egen Familjehemsenhet och kan därmed styra att använda fler egna 
familjehem i stället för att använda kostsamma konsulentdrivna 
företag med familjehem. Enheten har minskat antal ärenden där köp 
av extern öppenvårdsinsats har skett och arbetar mer på hemmaplan 
med stöd av egen öppenvård, Familjeteamet, både där placeringar 
utanför eget hem och andra öppenvårdsinsatser övervägs 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arbetsmarknad och integration 
Arbetsmarknadsutredningen rörande arbetsmarknadspolitiken är 
historisk och kommer medföra stora förändringar för kommunens 
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Arbetsmarknadsenheten. Det finns ingen information om vilken roll 
verksamheten kommer få i framtiden. Informationen från regeringen 
december 2019 innebär att ny organisation på Arbetsförmedlingen 
flyttas fram till 2022. Det främsta beskedet är att insatser för 
arbetssökande inte ska vila på lagen om valfrihet, vilket tidigare är 
kommunicerat. 

Arbetsmarknadsenheten har behov att ytterligare ställa om 
egenproduktionen då deltagarna har andra behov av arbetsträning 
och många arbetsmoment är för svåra att klara av. 

Under årets har Integrationsenheten haft möjlighet att erbjuda 2 
föreläsningar för kommunanställda och övriga kommuninvånare. 
Verksamheten har också valt att genomföra samhällsorienteringen i 
egen regi. Under 2019 första 6 månader har närmare 100 personer 
fått erbjudande om samhällsorientering. 

Integrationspedagogen har under 2019 har bidragit till att över 100 
barn- och ungdomar har fått en fritidsaktivitet. Ca 80 av dessa är 
utrikesfödda och har aldrig tidigare haft någon fritidsaktivitet. 
Uppdraget har uppmärksammat behovet av föräldrautbildning. Det 
har erbjudits under hösten tillsammans med pedagog på 
Stocksätterskolan 

• Boenden för funktionshindrade 
Frågan är ständigt aktuell då förvaltningen har flera personer som 
har sin bostad med särskild service i extern regi (köpt verksamhet). 
Frågan är dock inte så enkel att hantera då alla brukare innehar egna 
hyreskontrakt och därmed också besittningsrätt och 
självbestämmande över var man vill bo. Underlaget för 
nyansökningar är också svårt att överblicka då målgruppen tenderar 
att bo kvar hemma längre än andra personer. En ytterligare viktig 
aspekt är den kostnad som det nya boende medför för Hallsbergs 
kommun. 
 
 

Risker 
• 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 Page 122 of 134
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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. 

• Arbetet med Heltid som norm att är en utmaning men också 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 mer tid som heltider genererar på ett optimalt sätt. 

• Öppenvården Stegen står inför utmaningen att hitta andra 
uppdragsgivare att sälja vård- och behandlingsinsatser till. Detta med 
anledning av att Kumla kommun efter femton år valde att lämna vårt 
gemensamma samarbete kring öppen missbruksvård för vuxna den 
31 juli 2019. IFO kommer att marknadsföra öppenvården och arbeta 
aktivt på flera olika sätt och arenor under 2020. 

• Utmaningen för missbrukshandläggaren 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. 

• Våra gruppboenden står inför stora utmaningar framöver. 
På kort sikt är utmaningarna att behoven på boendena ökat i och med 
äldre brukare med mer omsorgsbehov samt att personalbehoven idag 
är större då vi arbetar mera individanpassat än tidigare. 
På längre sikt så ser vi att vi får brukare med en helt annan 
diagnosproblematik. De neuropsykiatriska diagnoserna ökar där det 
kan vara väldigt högfungerande brukare men med komplex 
problematik men också brukare med intellektuella 
funktionsnedsättningar där det också finns annan problematik som 
t.ex. missbruk. Det ställer höga krav på oss som personal att 
tillgodogöra oss utbildning och kompetens för att kunna bemöta 
framtidens behov hos brukare. 

• Arbetsmarknadsenheten inväntar Arbetsförmedlingens "nya" 
uppdrag där AMI:s roll ännu är oklar. Regeringen informerade om i 
december 2019 att ny organisation ska vara på plats ytterligare ett år 
fram i tiden dvs. 2022. Orsaken är främst att insatser för 
arbetssökande inte ska vila på lagen om valfrihet. 

• Det kommer att bli en utmaning att rekrytera och behålla utbildad 
personal för att täcka det behov som kommer att krävas de närmaste 
åren. Det är en ständig utmaning och något som måste arbetas 
långsiktigt med. Dels för att kunna säkerställa god kvalitet, säker 
vård och trygghet för patient/brukare, men också för en ökad 
trygghet för medarbetarna ur en arbetsmiljösynpunkt Page 123 of 134



 
Datum 

2020-02-21 
      

      
Sida 

27(27) 
 

• En annan utmaning är att förbättra den personcentrerade vården för 
brukarna så att fokus ligger på individens behov. 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/76 

Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen 
under 2020.

Ärendebeskrivning 
 Enligt alkohollagen 9 kap 2§ ska kommunen för sin tillsyn ta fram en tillsynsplan. Tillsynsplanen 

ligger till grund för kommunens tillsyn under året. Tillsynsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen för 
deras kännedom.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att 
anta tillsynsplanen för 2020.

Ärendet 
Tillsynsplanen omfattar förebyggande tillsyn, inre tillsyn(tillsyn löpande av tillståndshavares 
ekonomiska lämplighet) och yttre tillsyn(besök på serveringsställen/restauranger). Tillsynsplanen 
omfattar också tillsyn över detaljhandel med folköl. Av tillsynsplanen framgår metoder för tillsynen. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Patrik Ehrenström Germer

Förvaltningschef   Handläggare

Beslutsunderlag: 

Barnkonsekvensanalys

Tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen
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2020-02-17

Hallsbergs kommun
Social-och arbetsmarknads- 
nämnden
Handläggare:
Patrik Germer

Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt 
alkohollagen under 2020.

Enligt alkohollagens 9 kap. 2§ skall kommunen utöva tillsyn över 
servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker samt 
folköl (klass 2).
Kommunen ska också utöva tillsyn över butiker som detaljhandlar 
med folköl.

Under 2020 ska kommunen fortsatt lägga särskild vikt vid att 
minska berusningen hos restaurangbesökarna och därigenom 
minska alkoholrelaterat våld och skador i och omkring 
restaurangerna.

Tillsynsmetoder:
Tillsyn sker i samverkan med Polismyndigheten och i samverkan 
med alkoholhandläggare i andra kommuner.
Tillsyn sker enligt ansvarsfull alkoholservering och 
Folkhälsomyndighetens handbok i tillsyn.
Tillsyn i sker samverkan med andra myndigheter såsom 
Skatteverket, Polisen och räddningstjänsten med både yttre och 
inre tillsyn.

Förebyggande tillsyn
Kommunen kommer att erbjuda utbildning i Ansvarsfull 
alkoholservering om efterfrågan finns.
Kommunen ska ha så kallade dialogträffar samman med 
Polismyndigheten med nya tillst dshavare.
Dialogträffar/uppföljande samtal kommer också hållas med 
tillståndshavare som fått allvarligare anmärkningar vid tillsyn.

Inre tillsyn
Kontroll och uppföljning av tillståndshavares ekonomiska 
förhållanden och inbetalning av skatter och avgifter kommer att 
göras regelbundet under året i samverkan med Skatteverket.
Kontroll och uppföljning av restaurangers brandskydd kommer att 
göras regelbundet i samverkan med Räddningstjänsten.

'\
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Yttre tillsyn på restaur angerna och tillfälliga serveringstillstånd. 
Tillsynen ska utövas främst i samverkan med alkoholhandläggare i 
andra kommuner men även tillsyn med Polismyndigheten ska 
göras. Restauranger med permanent serveringstillstånd ska 
besökas minst en gång per år. De serveringsställen som har 
begränsad verksamhet, t.ex. serveringstillstånd endast för slutna 
sällskap, kommer besökas på uppkommen anledning eller i mån av 
tid. De tillfälliga evenemangen där serveringstillstånd meddelats 
ska i möjligaste mån besökas.

Tillsyn av detaljhandel med folköl
Butiker som detaljhandlar med folköl skall besökas minst en gång 
per år för att kontrollera att egentillsynsprogram och skyltning 
finns i lokalen. Tillsynen görs i möjligaste mån i samband med 
tobakstillsynen. Inför skolavslutning och andra riskhelger ska 
handlarna informeras/påminnas om åldersgräns m.m.

Förslag till beslut:
att Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen 
för 2020.

I tjänsten

Patrik Ehrenström Germer, 
kommunens alkoholhandläggare
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Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Alkohol-och tobakshandläggning

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Beslut om tillsynsplan för 2020.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen. 

Vilka barn berörs?

Barn i Kommunen.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Förhindrande av att barn under 18 år får tillgång till produkter med åldergräns 18 år.  

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
Att barnperspektivet beaktas i dokumenten

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Patrik Ehrenström Germer 2020-03-03
I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn 
enligt Tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter,  under 2020.
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Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:20/SAN/77 

Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt Tobakslagen, lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter,  under 2020.

Ärendebeskrivning 
 Enligt tobakslagen ska kommunen för sin tillsyn ta fram en tillsynsplan. Tillsynsplanen ligger till 

grund för kommunens tillsyn under året. Tillsynsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen för deras 
kännedom.

Förslag till beslut 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden besluta att 
anta tillsynsplanen för 2020.

Ärendet 
Tillsynsplanen omfattar åldersgräns, marknadsföring och butikens egentillsyn. Av tillsynsplanen 
framgår metoder för tillsynen. 

☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐Barnkonsekvensanalys är inte tillämpbar

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Patrik Ehrenström Germer

Förvaltningschef   Handläggare

Beslutsunderlag: 

Barnkonsekvensanalys

Tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen
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Hallsbergs Kommun 
Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 
Handläggare:
Patrik Ehrenström Germer

2020-02-17

Tillsynsplan för kommunens tillsyn enligt Lag(2018:2088) 
om tobak och liknande produkter under 2020.

Enligt lagen ska Kommunen utöva den omedelbara tillsynen över 
handel med tobak och liknande produkter. Tillsynen omfattar bl.a. 
åldersgräns, marknadsföring och butikens egentillsyn.
Kommunens tillsyn av röifria miljöer behandlas inte i denna 
tillsynsplan.

Kommunen ska bedriva tillsyn av nedanstående områden;
I. Skyltning om åldergräns i butiken och att försäljning av 
tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte 
lämnas ut till den som inte fyllt 18 år eller till den som ämnar 
langa vidare till den som inte fyllt 18 år. (5 kap.18§) 
2. Marknadsföring i och utanför butiken.(4 kap.)
3.  Märkning och förpackningar.(3 kap.)
4.  Butikens egenkontrollprogram för tobaksvaror, 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. (5 kap. 6 §, 
5  kap. 17 §)

Om det vid besöken upptäcks brister ska detta påpekas vid besöket 
och tillsynsprotokoll ska skickas till butiken med krav om åtgärd. 
Återbesök ska göras inom 3-4 veckor för att kontrollera att 
bristerna åtgärdas.
Kvarstår bristerna vid återbesök ska ett tillsynsärende öppnas och 
utredning göras avseende eventuell åtgärd från kommunen.

Tillsyn i samverkan.
Tillsynen kan ske i samverkan med andra kommuner och Polisen. 
Polisen har lagstöd för sin tillsyn i tobakslagens 7 kap. 4 §.
Kommunen ska underrätta Polisen om förhållanden som är av 
betydelse för Polisens tillsyn av tobaksförsäljningen och omvänt 
underrättar Polisen kommunen om förhållanden som är av 
betydelse för kommunens tillsyn enligt 7 kap. 20 §.

Tillsynens omfattning.
Kommunen ska under 2020 besöka alla butiker som tillhandahåller 
tobaksvaror och andra produkter som omfattas av lagen minst en 
gång per år. Institutioner, t.ex. kriminalvård och andra 
vårdinrättningar samt industrimatsalar och dylikt dit allmänheten 
normalt inte har tillträde, ska besökas på uppkommen anledning.
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Kommunen ska utan dröjsmål besöka butiker där tips inkommer 
om försäljning till underåriga, försäljning sker utan tillstånd
och försäljning sker av tobaksvaror och liknande produkter utan 
eller med bristfällig hälsovarning(bild och/eller varningstext). 
Denna tillsyn ska ske i samverkan med andra kommuner och/eller 
Polisen.

Förslag till beslut:
att Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen 
för 2020.

Patrik Ehrenström Germer,
kommunens alkohol- och tobakshandläggare
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Hallsbergs kommun Hemsida
www.hallsberg.se

E-post
kommun@hallsberg.se

Organisationsnr
212000-1926

Postadress
694 80 Hallsberg

Besöksadress
Västra Storgatan 14

Telefon
0582-68 50 00 vx

Bankgiro
577-3338

BARNKONSEKVENSANALYS
för barn 0-18 år

 
Diarienummer:

 
Blankettanvisning
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.

Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats

Alkohol-och tobakshandläggning

Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut

Beslut om tillsynsplan för 2020.

Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?

Social-och arbetsmarknadsnämnden beslutar anta tillsynsplanen. 

Vilka barn berörs?

Barn i Kommunen.

Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas

Förhindrande av att barn under 18 år får tillgång till produkter med åldergräns 18 år.  

Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
Att barnperspektivet beaktas i dokumenten

Barnkonsekvensanalys genomförd av Datum

Patrik Ehrenström Germer 2020-03-03
I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer kommunen behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

 

Page 134 of 134

http://www.hallsberg.se/

	4902e3b2-4c48-4c41-a5ae-032b08b7cfd5.docx
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	ccaa031b-0766-4b4c-8ff2-45257382543a.docx
	363fb575-858d-41d1-bb11-2f9fa1310c69.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	5aa2eea4-5152-4494-8f91-b3a1a2bc1c08.pdf
	21a70871-00a5-4a5f-a74a-a6db0262ad21.pdf
	955dc67b-731b-4f6b-b01d-d6800e07ee24.docx
	f9d611cb-40a2-485d-bb09-734384e3f00d.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	ab08ad5c-819b-4fca-ab89-39e341b36f90.pdf
	2c88c225-8999-4eec-80f0-ab7c6e1ac209.docx
	3d286ac1-fc70-4a97-8bc1-0fe0b02ee3d5.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	926fd6b9-397a-4d4a-b5f4-4e5ba143012d.docx
	4b07a76a-7b0d-414a-81c7-9c2b1febf39a.docx
	Analys av anledningen till och åtgärder för att kunna verkställa icke-verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgens olika enheter
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	7ddde528-9575-463a-b130-88297298866d.docx
	7d8cbf8e-cbf3-4cb7-9d10-d3e53f9e7e7c.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	63578909-5a59-4b25-a3a4-0a645c19a400.pdf
	4749611a-4885-4982-8970-1f8a11bf346c.pdf
	0d209e67-4083-493c-94b0-9b2835dd22fb.pdf
	3bde80d2-b22a-4937-bf69-c67ca7d2a69f.pdf
	c54d3e1b-51b0-470f-bc8f-fe40c25aa203.docx
	227d969e-6d8c-4829-b820-d94b16a797b4.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	21a458d1-24f8-4c0a-be2e-b3c0a16b2928.docx
	1	Inledning och/eller bakgrund
	2	Uppdraget
	3	Mål
	4	Syfte
	5	Arbetsmetod
	5.1	Handlingsplan SKL
	5.2	Styrgrupp
	5.3	Arbetsgrupper/Fokusgrupper
	5.4	Samverkan
	5.5	Information
	5.6	Utbildning
	5.7	Handlingsplan till Enhetschef
	5.8	Bemanningsenhet

	6	Utgångsläge
	6.1	Antal anställda med hel- respektive deltid inom vård och omsorg, maj 2017
	6.2	Turbyten

	7	Resultat
	7.1	Antal anställda med hel- respektive deltid inom vård och omsorg, december 2019
	7.2	Timvikariekostnad 2018 vs 2019
	7.3	Övertidskostnader 2018 vs 2019
	7.5	Turbyten

	8	Analys och tolkning
	9	Slutsatser

	5a6d4ad5-9b1f-4dea-9464-a5b51e6f368f.docx
	88d0a30f-bea6-4639-8eef-1e0754f44927.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	417d1192-8f3d-40f2-8889-cdd710bc9c8a.docx
	66ce210e-b658-4d7e-8a28-cea1a0576dda.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	d748bb04-7eca-46be-ab99-9fb12911658f.pptx
	0625581f-33e2-4a04-9024-30b435096dcb.docx
	3a1dc169-413d-423c-8b73-6bb963e38c2a.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	f4a84e4f-fedb-40f3-979a-3863735a0f87.pdf
	Inledning

	041b3a71-8342-4a1d-8fd9-d6f174967f16.docx
	c25ac0d6-c4d6-4649-bb24-2926fa8344e2.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	7bd3f4f3-074e-459d-a902-4f2f1ee16639.docx
	2020-02-17
	Tillsynsplan för Hallsbergs kommun för tillsyn enligt alkohollagen under 2020.
	Förslag till beslut:

	1cdfc6c1-822b-4a39-8f57-3bfb71c37d42.docx
	185f8663-0d24-4435-a5b4-f2c485f9c367.docx
	a27150d0-7520-44e9-8d02-70f818856a1b.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendet

	c728e707-c208-4eef-beaf-99cf2564073c.docx
	Hallsbergs Kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden Handläggare:
	2020-02-17
	Förslag till beslut:

	337e820f-3d05-4bdc-8f25-d008324762a7.docx

