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Socialnämnden  

Delårsrapport 2022 Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att godkänna delårsrapport 2022 samt att överlämna den till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -22,5 Mnkr och 
prognos för helåret är -28,8 Mnkr (5,0 %). De största avvikelserna finns inom 
Funktionsstöd och Vård och omsorg avseende personalkostnader då 
pandemin fortsatt drabbar verksamheterna hårt. Det är överlag en hög 
efterfrågan av verksamheternas insatser men framförallt inom placeringar 
enligt LSS, HVB vuxna och Vård och omsorg, främst hemtjänsten.  

 
Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen arbetar ständigt med 
nya flexibla lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att agera 
utifrån snabbt förändrade förutsättningar. Förvaltningen huvudsakliga 
huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas grunduppdrag samtidigt 
som att minska risken för smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka 
som är i riskgrupp. Förvaltningens medarbetare har gjort ett väldigt bra 
arbete och gör fortfarande där den enskilda individen är i ständig fokus. 
 
Trygghetsaspekten är en viktig faktor för våra äldre och där ser vi att 87 % av 
de som svarat på enkäten inom särskilt boende har svarat att det känns 
mycket tryggt/ganska tryggt att bo på ett boende. Inom hemtjänsten har vi ett 
resultat på 88% som svarat att det känns mycket tryggt/ganska tryggt att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten. 
 
Inom Individ och familj har vi arbetat med barns delaktighet i utredningar och 
som är dokumenterade. Här har vi ett resultat på 79 %. 
 
Inom Funktionsstöd har vi arbetat genomförandeplaner och den enskildes 
delaktighet i LSS insatserna och har vi ett resultat på 72%. 
 
Förvaltningen tillsammans med övriga kommuner i länet samt Region Örebro 
län har arbetat fram en regional kompetensutvecklingsplan för att 
tillsammans möta de utmaningar som verksamheterna står inför, både när det 
gäller framtida kompetenser och personalbristen som vi kommer stå inför. 
 
Heltid som norm har givit att fler medarbetare arbetar heltid. Här ger vi alla 
nyanställningar en heltidstjänst. Dessutom får de som slutfört en examen i 
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vård och omsorgsprogrammet (gymnasiet respektive vuxenutbildningen) 
provanställning på 100 %. 
 
Välfärdstekniken för 2022 och framåt är ett prioriterat område, där 
förvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en strategiplan för 
välfärdsteknik. 
 
Förvaltningen genomför ett digitalt projekt för äldre med syfte att främja den 
fysiska rörligheten, öka digital kompetens och motverka ensamhet ges 
möjlighet att låna surfplattor och delta på surfcafé. 
 
Förvaltningen har även ett uppdrag att utvärdera möjligheterna att ansluta 
hushåll med fiber som komplement till traditionell omsorg. 
 
Försörjningsstöd arbetar aktivt med att individer ska nå egen försörjning. Ett 
utvecklat samarbete med andra aktörer såsom primärvården och psykiatrin 
inom Regionen. Det är även ett fortsatt arbete mellan försörjningsstöd, 
vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten och SOFINT för att få enskilda i 
arbete. 
Enheten för E-hälsa och myndighet har tillsammans med Funktionsstöd ett 
fortsatt arbete gällande implementering och utveckling av IBIC, individens 
behov i centrum. 
 
Förvaltningen tillsammans med LIBO/FALAB arbetar med ett stort 
arbetsprojekt gällande nya boendeformer i framtiden. Projektet omfattas 
bland annat kartläggning av boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda 
boenden och korttidsboende, lokaler för LSS boende samt förebyggande 
arbete inom individ och familj. 
 
Sommaraktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning har 
genomförts med mycket positivt resultat. 
 
 

Madde Gustavsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Peter Björklund  
 Handläggare 
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Förvaltningschef  
Ekonom 
Utvecklingsstrateg 

 

Bilagor: 

Delårsrapport  
Power Point 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Sammanfattning 

Året har fortsatt präglats av Pandemin. Förvaltningen arbetar ständigt med nya flexibla 
lösningar, modeller för samarbete och en förmåga att agera utifrån snabbt förändrade 
förutsättningar. Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera 
verksamheternas grunduppdrag samtidigt som att minska risken för smittspridning och 
skydda äldre och svårt sjuka som är i riskgrupp. Förvaltningens medarbetare har gjort ett 
väldigt bra arbete och gör fortfarande där den enskilda individen är i ständig fokus. 

Trygghetsaspekten är en viktig faktor för våra äldre och där ser vi att 87 % av de som svarat 
på enkäten inom särskilt boende har svarat att det känns mycket tryggt/ganska tryggt att bo 
på ett boende. Inom hemtjänsten har vi ett resultat på 88% som svarat att det känns mycket 
tryggt/ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. 

Inom Individ och familj har vi arbetat med barns delaktighet i utredningar och som är 
dokumenterade. Här har vi ett resultat på 79 %. 

Inom Funktionsstöd har vi arbetat genomförandeplaner och den enskildes delaktighet i LSS 
insatserna och har vi ett resultat på 72% 

Förvaltningen tillsammans med övriga kommuner i länet samt Region Örebro län har arbetat 
fram en regional kompetensutvecklingsplan för att tillsammans möta de utmaningar som 
verksamheterna står inför, både när det gäller framtida kompetenser och personalbristen 
som vi kommer stå inför. 

Heltid som norm har givit att fler medarbetare arbetar heltid. Här ger vi alla nyanställningar 
en heltidstjänst. Dessutom får de som slutfört en examen i vård och omsorgsprogrammet 
(gymnasiet respektive vuxenutbildningen) provanställning på 100 % 

Välfärdstekniken för 2022 och framåt är ett prioriterat område, där förvaltningen har fått i 
uppdrag att utarbeta en strategiplan för välfärdsteknik. 

Förvaltningen genomför ett digitalt projekt för äldre med syfte att främja den fysiska 
rörligheten, öka digital kompetens och motverka ensamhet ges möjlighet att låna surfplattor 
och delta på surfcafé. 

Förvaltningen har även ett uppdrag att utvärdera möjligheterna att ansluta hushåll med fiber 
som komplement till traditionell omsorg. 

Försörjningsstöd arbetar aktivt med att individer ska nå egen försörjning. Ett utvecklat 
samarbete med andra aktörer såsom primärvården och psykiatrin inom Regionen. Det är 
även ett fortsatt arbete mellan försörjningsstöd, vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten 
och SOFINT för att få enskilda i arbete, 

Enheten för E-hälsa och myndighet har tillsammans med Funktionsstöd ett fortsatt arbete 
gällande implementering och utveckling av IBIC, individens behov i centrum 

Förvaltningen tillsammans med LIBO/FALAB arbetar med ett stort arbetsprojekt gällande nya 
boendeformer i framtiden. Projektet omfattas bland annat kartläggning av boendeplatser för 
äldre, lokaler för särskilda boenden och korttidsboende, lokaler för LSS boende samt 
förebyggande arbete inom individ och familj. 

Sommaraktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättning har genomförts med 
mycket positivt resultat. 
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1.2 Ekonomi

Socialförvaltningens avvikelse per sista augusti uppgår till -22,5 Mnkr och helårsprognos är
-28,8 Mnkr (5,0 %). Föregående årsutfall -25,1 Mnkr.

Covid-19. Pandemins påverkan på verksamheten har varit stor under inledningen av 2022
och även under sommaren. På grund av Omikron-variantens spridning i samhället har
sjukfrånvaron varit hög både totalt sett och på enskilda verksamheter. Även vikarierna
drabbats med följd att övertiden ökat markant inom dygnet-runt verksamheterna. En del
personal har behövt flytta sin semester vilket medfört extra kostnader.

Kr iget i Ukr aina. Än så länge finns inga indikationer på att Socialförvaltningens ekonomi
kommer att påverkas av kriget men läget är osäkert. Ersättning från Migrationsverket
avseende ensamkommande barn har börjat betalas ut.

Inflat ionen. Under året har matpriserna ökat med 13 % och ytterligare prisökningar väntas.
För Socialförvaltningens del har det inneburit 0,2 Mnkr i ökade kostnader jämfört med budget
under januari-augusti och prognos för september-december är 0,3 Mnkr.

Administrat ion. Avvikelse 0,8 Mnkr, prognos 0,5 Mnkr (föregående årsutfall 2,3 Mnkr).
Helårsprognosen avser delvis vakant tjänst.

Funktionsstöd. Avvikelse -8,5 Mnkr, prognos -10,5 Mnkr (föregående årsutfall -4,5 Mnkr).

Administration. Avvikelse 0,1 Mnkr. prognos -0,3 Mnkr. Under året är en enhetschefstjänst
vakant och den ersätts med två administratörer varav en delvis blir utöver budget.

Gruppbostad. Avvikelse -4,3 Mnkr, prognos -4,5 Mnkr. Det är flera boende som har personal
utöver budget kopplat till enskildas behov. Sjukfrånvaron har ökat på grund av pandemin och
därmed har också kostnaderna för övertid samt vikarier varit höga. Speciellt
sommarmånaderna har varit kostsamma.

Barn och ungdomsboende externt. Avvikelse -0,3 Mnkr, prognos -0,9 Mnkr. En placering över
budget under 6 månader.

Externa placeringar vuxna. Avvikelse -4,2 Mnkr, prognos -5,0 Mnkr. Det är från början av året
fyra placeringar utöver budget och dessa väntas fortgå tillsvidare. Under sommaren var det
ytterligare en placering tillfälligt.
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Individ och famil j. Avvikelse 2,0 Mnkr, prognos -1,6 Mnkr (föregående årsutfall -9,2 Mnkr).

Flera tillfälligt vakanta tjänster ger en positiv prognos med 2,3 Mnkr på helåret.

HVB vuxna. Avvikelse -2,6 Mnkr, prognos -3,0 Mnkr. Det har varit ett högt inflöde i början av
året och det är hittills fyra LVM-placeringar.

Familjehem. Avvikelse -1,0 Mnkr, prognos -1,8 Mnkr. Antalet barn i familjehem med förväntad
uppväxtplacering fortsätter att vara på en liknande nivå som föregående år men antalet
konsulentstödda familjehem har minskat. En del av kostnaden för konsulentstödda
familjehem finansieras av statsbidrag.
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HVB barn. Avvikelse 2,5 Mnkr, prognos 0 Mnkr. Det har varit färre placeringar under året
vilket gör att kostnaderna är ovanligt låga. På grund av det finns det höjd i budgeten för något
ökade kostnader under senare delen av året.

Ekonomiskt bistånd. Avvikelse 1,5 Mnkr, prognos 1,0 Mnkr. Den positiva utvecklingen är på
grund av ett lägre antal ärenden och ett lågt inflöde av nya ärenden. Antalet nybesök ökade i
maj men under sommaren utbetalningarna återigen lägre än tidigare år.

Per 31/ 8 Exkl. intäkt Inkl. intäkt
Andel som ersätts
med intäkter Totala intäkter

2022 16,4 16,3 1% 0,2

2021 19,6 19,1 3% 0,5

2020 22,4 20,4 9% 3,4

2019 19,8 16,3 18% 3,8

2018 20,0 13,7 31% 5,4

Vår d och omsorg. Avvikelse -16,7 Mnkr och prognos -17,3 Mnkr (förg. årsutfall -13,8 Mnkr).

Administration. Avvikelse 3,7 Mnkr, prognos 6,2 Mnkr. Den positiva prognosen beror på
delvis vakanta enhetschefstjänster samt något lägre kostnad för licenser. Det har även
inkommit ett statsbidrag om 14,2 Mnkr där 1/ 3 intäktförs under 2022, resten får sparas till
2023, vilket förbättrar prognosen med 4,7 Mnkr.

Bemanningsenhet. Avvikelse -0,7 Mnkr, prognos -0,8 Mnkr. Budgeten överskrids på grund av
en tillfällig överanställning samt två sommarvikarier för att tillgodose verksamheternas
behov. Kostnaden för sommarvikarie har tidigare år funnits på respektive verksamhet.

Sjuksköterskor. Avvikelse -2,0 Mnkr, prognos -2,0 Mnkr. Det är generell sett en ökad
vårdtyngd inom Vård och omsorg och fler insatser inom hemtjänsten vilket generar extra
resurs. Under året har två undersköterskor fått utökad delegering för att avlasta
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sjuksköterskorna.

Särskild boende/ demens. Avvikelse -11,4 Mnkr, prognos -11,5 Mnkr. Pandemin har resulterat
i höga kostnader för sjukfrånvaro och vikarier/ övertid i början av året vilket leder till en hög
avvikelse. Det är två boenden med tillfällig extra resurs kopplat till enskilds behov
motsvarande 4–5 heltidstjänster. Kostnaderna för introduktion av sommarvikarier väntas
överskrida budget då det finns utrymme för tre dagar per årsarbetare men det räcker inte
alltid till vilket syns i alla dygnet runt-verksamheter. Sommarmånaderna har även varit
ovanligt kostsamma kopplat till pandemin vilket gett en högre prognos än tidigare.
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Hemtjänst. Avvikelse -7,3 Mnkr, prognos -9,5 Mnkr. Hemtjänsten har likt de andra dygnet
runt-verksamheterna drabbats hårt av pandemin med höga personalkostnader som följd. Likt
SÄBO/ demens väntas kostnaderna för introduktion av sommarvikarier öka. Antalet beviljade
timmar fortsätter att vara på en hög nivå även om trenden är nedåtgående. Enligt
hemtjänstens resursfördelningsmodell fattas cirka 35 årsarbetare men på grund av den höga
effektiviteten är prognosen lägre än vad modellen visar. Kostnaden per timme har minskat
med 4 kr i snitt sedan föregående år och är nu 559 kr.
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Dr iftsredovisning (netto)

Verksamhet Utfal l Ack budget Avvikelse Helårsprogn
os

Budget
helår

Budgetavvik
else helår

Förvaltningsledn
ing 15,0 15,8 0,8 22,9 23,5 0,6

Funktionsstöd 106,1 97,6 -8,5 157,1 146,6 -10,5

Individ och
familj

65,1 67,1 2,0 102,4 100,8 -1,6

Vård och omsorg 221,0 204,2 -16,8 323,7 306,4 -17,3

Totalt 407,2 384,7 -22,5 606,1 577,3 -28,8

Invester ingar

Projektnamn Utfal l per iod Helårsprogn
os

Budget Budgetavvikelse
helår

Totalt

1.3 Grunduppdrag

Grunduppdrag Uppfyl lelse av grunduppdrag

Arbetsgivare Grunduppdraget uppnås

Funktionsstöd Grunduppdraget uppnås till stor del

Vård och Omsorg Grunduppdraget uppnås

Individ och familj Grunduppdraget uppnås till stor del

E-hälsa och Myndighet Grunduppdraget uppnås

Arbetsgivare

Förvaltningen huvudsakliga huvuduppgift har varit att leverera verksamheternas
grunduppdrag samtidigt som det första halvåret av året inneburit att minska risken för
fortsatt smittspridning och skydda äldre och svårt sjuka som är i r iskgrupp. Även fortsatt
vaccinering av målgrupp har genomförts enligt plan med påfyllnadsdos .

Förvaltningen har fortlöpande följt folkhälsomyndighetens rekommendationer (som
fortfarande gäller) och vård- och omsorgspersonal har använt den skyddsutrustning som
krävts. Socialförvaltningen har haft en sjukfrånvaro som har varit högre än innan pandemin
då rekommendationerna har varit att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.
Förvaltningen har kartlagt behov av kompetensutveckling inom flera områden i syfte att möta
framtida rekryteringsbehov det innefattar strategisk kompetensförsörjning, behov av nya
tjänster och vara en attraktiv arbetsgivare.



§107/22 Delårsrapport 2022 Socialnämnden

  

Socialnämnd, Delårsrapport jan-aug 10(37) 

Funktionsstöd 

Grunduppdraget uppnås till stor del. Det har förekommit att verkställighet, efter beviljad 
insats, inte alltid har skett på den utsatta tiden enligt lag. Det kan även förekomma anhöriga 
som är missnöjda då de inte alltid vet enheternas uppdrag inom Funktionsstöd. 

 

Vård och omsorg 

Grunduppdraget uppnås men Lindesbergs kommun har likt alla kommuner i hela landet 
utmaningar med det IVO, Inspektionen för vård och Omsorg, pekar på i sin rapport från 
augusti 2022. IVO genomförde under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård 
och behandling vid landets SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var 
alldeles för låg och att kommuner och regioner - trots tillsyn och beslut från IVO med krav på 
åtgärder - inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och 
omsorg av boende på SÄBO. IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter främst inom 
följande områden; Vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och 
dokumentation. 

Särskilda boenden 

Grunduppdraget uppnås idag. Det är alltid den enskildes behov i fokus där verksamheten 
totalt sett levererar god vård och omsorg. Dock är det stor oro för framtida utmaningar i 
verksamheten vad gäller mängden arbetskraft, rätt och tillräckligt hög kompetensnivå 
inkluderat språkkompetens. Kompetensförsörjningsfrågan är en prioriterade fråga för 
verksamheten och förvaltningen. 

Hemtjänst 

Grunduppdraget uppnås. Hemtjänsten verkställer alla biståndsbeslut inom några dagar. Det 
är alltid den enskildes behov i fokus där verksamheten totalt sett levererar god vård och 
omsorg totalt. På individnivå är det avhängt den anställdes kompetensnivå. 
Kompetensförsörjningsfrågan är en prioriterade fråga för verksamheten och förvaltningen. 
Det finns en stor oro för utmaningar att få bra och rätt kompetens bland undersköterskor vid 
rekrytering. Det gäller både i antal och att undersköterskorna har tillräckligt bra kompetens, 
inkl. språket, att utföra sitt uppdrag. 

 

Individ och familj 

Till stora delar uppnår verksamheten grunduppdraget. Personalsituationen och 
samhällsförändringar påverkar uppdraget. Det är många gånger komplexa ärenden, och 
personalomsättning inom vissa enheter som är en påverkande faktor. 
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1.4 Kvalitetsfaktorer

Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

VoO - Åldras i trygghet Kvalitén är på
väg att uppnås

Upplevd trygghet inom
hemtjänst % 88 %

Upplevd trygghet inom
särskilt boende % 87 %

Personalkontinuitet
hemtjänst, antal personer

som en hemtjänsttagare
möter under 14 dagar,

medelvärde

Attraktiv arbetsgivare
med fokus på
arbetsmiljö, ledarskap,
medarbetarskap och
kompetensförsörjning

Kvalitén är på
väg att uppnås

Resultat i
medarbetarenkätens

fråga om att se fram emot
att gå till arbetet

3,75 %

IoF - Bra bemötande
inom socialtjänsten

Kvalitén är på
väg att uppnås

Myndighet - Service
& rättssäkerhet

Kvalitén
uppnås

Utredningstid LSS-
insatser - antal dagar från

ansökan till beslut,
medelvärde

Väntetid i antal dagar
från ansökningsdatum till

första erbjudet
inflyttningsdatum till

särskilt boende,
medelvärde

90

VoO - Meningsfull
tillvaro

Kvalitén är på
väg att uppnås

Aktiviteterna på SÄBO
nöjdhet % 34 %

Friska medarbetare
Kvalitén är på

väg att inte
uppnås

Sjukfrånvaro hos
medarbetare 7,68 % 8,66 %

FS - Enskilda
upplever en
meningsfull fritid

Kvalitén
uppnås

IoF - Service och
rättssäkerhet

Kvalitén är på
väg att uppnås

Andel rätt i
förvaltningsrätten

- Försörjningsstöd %
97

Andel avslutade
barnutredningar där

barnets delaktighet är
dokumenterad från 5 år

73 % 79 %

Utredningstid i antal
dagar från påbörjad

utredning till avslutad
utredning inom barn och

ungdom 0–20 år,
medelvärde

88
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

Väntetid i antal dagar
från ansökan vid nybesök

till beslut inom
försörjningsstöd,

medelvärde

12

Utredningstid i antal
dagar från påbörjad

utredning till avslutad
utredning för vuxna med
missbruksproblem 21+,

medelvärde

39

FS - Insatserna
bygger på respekt
och
självbestämmande

Kvalitén
uppnås

Andel personer med en
aktuell

genomförandeplan som
innehåller

dokumentation om
delaktighet LSS-

insatser %

72 %

IoF - Förebygga och
utveckla egna
resurser

Kvalitén är på
väg att uppnås

Ej återaktualiserade
vuxna med

missbruksproblem 21+
ett år efter avslutad

utredning eller insats %

71 %

Ej återaktualiserade barn
0–12 år ett år efter

avslutad utredning eller
insats %

73 %

Ej återaktualiserade
ungdomar 13–20 år efter
avslutad utredning eller

insats %

87 %

Ej återaktualiserade
vuxna personer med

försörjningsstöd ett år
efter avslutat

försör jningsstöd, andel
(%)

71 %

VoO - God och säker
vård HSL

Kvalitén är på
väg att uppnås

Giltiga delegeringar

Läkemedelsgenomgångar

FS - Nöjda med
insats

Kvalitén är på
väg att uppnås

VoO- Omsorg av god
kvalitet

Kvalitén är på
väg att uppnås

Andel nöjda enskilda
med hemtjänst %

88 %

Andel nöjda enskilda på
särskilt boende %

75 %

E-hälsa - Driftsäkra
system

Kvalitén är på
väg att uppnås

Antal viva/ server
driftstörningar

Likvärdig och
rättssäker

Kvalitén
uppnås

Strukturerade samråd

Strukturerade
Teamträffar
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Kvali tetsfaktor Grad av kval i tet Kval i tetsindikator
Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

biståndsbedömning
inom äldreomsorgen

Extern handledning

Revidering riktlinjer

VoO - Åldras i t r ygghet

Vår d och omsorg

Hemtjänst

Personalens bemötande och förhållningssätt emot den enskilde är väldigt viktigt. Att man
lyssnar på vad den enskilde säger och uppfattar saker. Bemöter på ett bra sätt. Det lyfts vid
medarbetarsamtal och vid introduktion. Man har också reflekterande samtal i personalgrupp
och chef.

Det finns en vilja att det ska bli så kontinuerligt som möjligt med antal personal för den
enskilde, men det finns också utmaningar utifrån schemaläggning.

Otrygghet och osäkerhet för den äldre påverkas av omvärldsfaktorer såsom att äldre utsätts
för brott av personer som utger sig för att vara andra under falsk legitimitet. därför är det
viktigt att personalen är tydliga med vem de är när de besöker de enskilda äldre.

Sär skilda boenden

Personalförändringar påverkar trygghet för den enskilde. Det handlar bl. a om hög
sjukskrivning och då kommer vikarier eller annan ordinarie personal istället.

Då fler enskilda har mer komplexa behov och är sjukare så kan de även uppleva mer
otrygghet. Andelen äldre-äldre har ökat. Det behöver mötas upp generellt med ökad
kompetens och utvecklande av genomförandeplaner för den enskilde.

Givetvis har pandemin Covid-19 påverkat många sätt.

Att observera att svarsfrekvensen bara är 33 %.

Attraktiv arbetsgivare med fokus på ar betsmil jö, ledarskap, medar betarskap och
kompetensförsör jning

Vår d och omsorg

En del kompetensförsörjning har varit i samverkan med Masugnen och en s k snabbutbildning
för vårdbiträden. Tyvärr medverkande inte så många som var tänkt från början då framförallt
tiden inte passade. En genomförd lyftutbildning hade samma utmaningar.

Nystartad utbildning i höst för ca 40 medarbetare till Språkombud inom Funktionsstöd och
Vård o Omsorg.

Hemtjänst

Utmaning för enhetschefer i sin roll då många kan ha omkring 40 medarbetare + vikarier att
leda och stödja. Cheferna själva har bra stöd och sammanhållning i sin chefsgrupp. Bemanning
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för helgarbete har blivit mer utmanande då medarbetare arbetar varann helg. Det är inte alls 
lika attraktivt att arbeta helg som det varit tidigare. 

Enheternas planeringsdagar är uppskattade tillfällen för medarbetare och chefer. Det finns 
även en uppskattad frihet inom hemtjänsten då man kan vara mycket delaktig i upplägg och 
planering för sitt eget arbete. Att leda sig själv, även kunna utvecklas inom olika områden som 
att vara ombud i. Generellt sätt är det också bra samarbete mellan medarbetarna på 
enheterna. 

Heltidsresan har möjliggjort ökad kompetens inom verksamheterna. 

 

Särskilda boenden 

Det är stora personalgrupper som är en utmaning för resp. enhetschef, att då kunna se och 
möta varje medarbetare. 

Kompetensförsörjning är viktig men ibland en utmaning att tillgodose för en del medarbetare. 
Att hitta rätt utbildningar och rätt kompetenshöjande insatser. Samarbete och dialog med HR 
har utvecklats och är en viktig del. 

Handledning kan behövas utvecklas för chef och personal. 

Tillgången till och samarbetet med sjuksköterskor är viktigt och påverkar utförandet av 
uppdraget beroende på hur det ser ut. 

 

Funktionsstöd 

Medarbetarenkät skickas ut senare i höst. Arbetsgivare och enhetschefer vill möjliggöra att 
vara kvar i organisationen genom att möjlighet till att byta arbetsplatser, ett sätt att stimulera 
och behålla personal. Bra dialog i ledningsgruppen. 

I utbildningsportalen på intranätet finns möjlighet till utbildningar, de används dock inte så 
mycket. Det finns också medarbetare som inte för stunden är villiga till fortbildning. 

Olika chefsbyten på en del enheter påverkar medarbetare på olika sätt 

 

Individ och familj 

Ledarskapet stöds bra internt genom bra samverkan i ledningsgruppen och ett stöd till 
varandra. 

Många medarbetare fortbildar sig, vilket uppmuntras,  det är bra för både den enskilde och 
verksamheten. 

Både arbetsgivare och medarbetare har ett gemensamt ansvar för denna kvalitetsfaktor. 
Arbete med medarbetarnas delaktighet är en prioriterad fråga. Det finns en extern grupp för 
handledning för medarbetarna. 

Öppenvården har nu slagits ihop i en gemensam lokal vilket verkligen har blivit ett lyft och 
härligt samverkansklimat. Man har många gemensamma klienter som man kan samverka runt 
på ett lättare sätt utifrån att man möter sina kollegor dagligen. Risker med ensamarbete har 
minskat utifrån att flera personer finns på plats 

Fundering på kvalitetsindikatorn, mäter den det vi vill mäta? Ska någon mer 
kvalitetsindikator läggas till? 

Viktigt att vara attraktiv arbetsgivare när myndighetsutövning kan vara ett utmanade arbete 
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och uppdrag. 

 

IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten 

Individ och familj 

För att möta upp en bra kvalité på bemötande inom socialtjänsten är det återkommande 
utbildning med låg affektivt bemötande och handledning. 

Det förekommer klagomål från enskilda vid mottagningen vid Familjeenheten. Öppen vården 
får ofta bra omdöme från de enskilda. 

Myndighet - Service & rättssäkerhet 

Planerade och fortsatta genomförda insatser utifrån PwC granskning. Granskning av styrning 
och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. 

1. Utarbeta tydligare och lika rutiner för Teamträffar som möjliggör samsyn mellan 
verkställighet och myndighetsutövning inklusive att kvalitetssäkra 
uppföljningar – På grund av pandemin så har möjlighet till att genomföra denna 
insats lagts på framtiden, start under hösten 2022. 

2. Revidera introduktionsplanen för nyanställda biståndshandläggare – 
Myndighetsenheten har tagit fram och aktualiserat introduktionsprocessen för nya 
handläggare i kommunen. 

3. Som en del i kvalitetsarbetet utveckla ett arbetssätt för samrådsmöten och en 
modell för likabedömning och påbörja arbete för egenkontroll. Där egenkontroll 
innebär att alla handläggare månadsvis får granska en kollegas utredning 
utifrån frågor i ett färdigt formulär. – Samrådsmöten/ärendedragningar finns idag 
men har strukturerats upp med en agenda där varje insats belyses utifrån aktuell 
riktlinje med mål att skapa möjligheter förlika bedömning samt hitta brister i 
nuvarande riktlinjer. Rutiner för hur egenkontrollen ska ske är under utarbetande, är 
klart under 2022. Sedan januari 2022 erbjuds kontinuerlig handledning i ärendefrågor 
av sakkunnig jurist. 

4. Säkerställa att kvalitetsmässiga genomförandeplaner genomförs på individnivå, 
internkontroll 2022. – Införandet av IBIC under 2023 (Funktionsstöd 2022 och Vård 
och Omsorg 2023) kommer att ställa krav på verksamheten att införa ett ökat 
kvalitetsarbete kring förståelsen för genomförandeplanens betydelse. 

5. Säkerställa att verksamhetens medarbetare har rätt behörighet utifrån roll. – Då 
myndighet och verkställighet ligger under samma nämnd finns det inget legalt hinder 
att utöka behörigheten för handläggare. Det kommer att genomföras under 2022. 

6. Kvalitetsfaktorer i verksamhetsplan för år 2022 med tillhörande indikatorer 
inom myndighetsutövningen, antogs SN §173/21 2021-11-18. – Tillämpas under 
2022 
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VoO - Meningsfull tillvaro 

Vård och omsorg 

Särskilda boenden 

Meningsfull tillvaro i form av aktiviteter har fortfarande varit väldigt låg på grund av 
pandemin. Alla aktiviteter som varit före pandemin har fortfarande uteblivit. Nu när 
situationen börjar ändra till det bättre så kommer aktiviteterna bli fler. 

Genom schemaläggning för personalen så försöker man än mer möjliggöra meningsfull 
tillvaro för den enskilde. Det behöver inte vara uttalade aktiviteter för att det ska vara 
meningsfullt. Mycket handlar även om arbete med den enskilde och lyssna till denne. 

Friska medarbetare 

Individ och familj 

Det har ökat nästan 1,8 procentenheter sedan augusti 2021. 

Försörjningsstöd och Familjeenheten har haft bra möjlighet att arbeta hemifrån vid olika 
sjukdomssymptom. Den möjligheten har till exempel inte Öppen vården. Det kan påverka 
varför det skiljer sig i andelen lägre och högre sjukfrånvaro mellan enheterna. 

Arbete sker tillsammans med Företagshälsovården. 

Funktionsstöd 

På grund av restriktioner att vara hemma vid minsta symptom under pandemin har 
sjukfrånvaron ökat generellt sett. Observera att det är väldigt stor spridning, några enheter 
ligger på 2–3 procent medan några har 11–15 procent sjukskrivning Pandemiläget gör det 
därför svåranalyserat utifrån rekommendationer. 

Sjukfrånvaron har tagit kraft av personal och chefer. Det är svårt att hitta vikarier när det är 
sjukfrånvaro. 

Vård och omsorg 

Att observera att det är stor spridning mellan de olika enheterna i sjukskrivningstal. 

Särskilda boenden 

Utifrån restriktioner och rutiner för Covid -19 ger det stora konsekvenser för sjukskrivningar. 
Mycket är korttidsfrånvaro. 

Hemtjänst 

Utifrån restriktioner och rutiner för Covid -19 ger det stora konsekvenser för sjukskrivningar. 
Mycket är korttidsfrånvaro. 

 

FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid 

Funktionsstöd 

Daglig verksamhet har erbjudit sommarkollo under ordinarie verksamhets 
semesterstängning vecka 28 - vecka 31. Till det kan personer som annars jobbar på daglig 
verksamhet anmäla sig och delta i fritidsaktiviteter. 

På grund av rekryteringssvårigheter vid en del enheter har flera vikarier anställts som ej har 
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klarat delegeringen under sommaren. Detta har medfört att fler sommaraktiviteter ej har 
genomförts då personalgruppen inte kan splittras. 

Efter att restriktionerna har släppts på grund av covid-19 har några enheter haft en ökning i 
aktiviteter med enskild och då i synnerhet de gemensamma aktiviteterna. 

Att tillgodose en meningsfull fritid ska även synliggöras för den enskilde i 
genomförandeplanen. En del enskilda vill göra fler aktiviteter än andra som inte vill göra 
något. Det handlar också om vad verksamheten erbjuder för att sedan se på upplevelsen. 

Enheternas arbetet med Slingan och Husmöten möjliggör detta och kan även skrivas i 
genomförandeplanen. 

  

IoF - Service och rättssäkerhet 

Individ och familj 

Kommunen har hög andel rätt i förvaltningsrätten gällande försörjningsstöd vilket stärker 
verksamhetens arbete och handläggarnas tagna beslut. Under första halvåret 2022 har 38 
ärenden överklagats till Förvaltningsrätten, 36 av de domarna har avgjorts där och 
Förvaltningsrätten har gått på Socialnämndens linje i 94 % av ärendena. 

Bra dokumentation är viktig. Det gäller även beslut för LVM och LVU. Hur och på vilket sätt 
dokumentationen görs är viktigt och något som chefer lyfter och påtalar. Medarbetarna gör 
som en del i detta att de läser och går igenom varandras ärenden och dokumentation. 

 

FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande 

Funktionsstöd 

Vid APT diskuteras mycket om värdegrund, bemötande och respekt för den enskilde. Att 
lyssna till den enskilde är viktigt och utgångspunkt i arbetet. Att möjliggöra 
självbestämmande. 

På ett fåtal enheter är andelen väldigt låg med aktuella genomförandeplaner. Generellt sätt 
har det däremot succesivt ökat vilket är positivt. 

 

IoF - Förebygga och utveckla egna resurser 

Individ och familj 

Ett löpande utvecklingsarbete för förebyggande arbete sker ständigt inom Individ och Familj. 
Det sker i flera former inom flera av de olika verksamheterna för de olika målgrupperna. 
Nedan är några exempel. 

Öppenvården har slagits ihop i en gemensam lokal vilket verkligen har blivit ett lyft och 
härligt samverkansklimat med personal inom Funktionsstöd och Boendestöd. Man har många 
gemensamma enskilda som man kan samverka runt på ett lättare sätt. 

Daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten har utvecklad samverkan för de enskilda för 
olika former av sysselsättning och meningsfulla aktiviteter. 

Erbjudande av ABC tonår och ABC 3–12 år, ett föräldraskapsprogram. Utveckling av 
samverkan inom Familjecentralen. 
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Personal från Individ och Familj samt Lindeskolan arbetar tillsammans ute ”på fältet” vid 4–5 
riskhelger under året. Ett arbete som utvecklas under 2022. 

Källan en verksamhet som riktar sig till barn och unga med föräldrar som har en 
beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan med bland annat 
Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. 

 

VoO - God och säker vård HSL 

Vård och omsorg 

Rapportering av HSL avvikelser genomförs bra enligt rutin, första halvåret var det 259 
avvikelser rapporterade, motsvarande period 2021 var 246 stycken. I senaste 
patientsäkerhetsberättelsen kan dock utveckling av teamsamverkan utvecklas för det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet. Det gäller då bl. a enhetschef, arbetsterapeut, 
sjuksköterska och undersköterska på en enhet. 

Största orsaken till läkemedelsavvikelser är; glömska att ge medicinen eller att personal inte 
läser namn, datum, klockslag på medicinpåsarna eller man läser inte klockslag för mediciner 
på sina uppdrag. Läkemedelsrutiner och delegeringsrutiner finns och behöver implementeras 
hos omvårdnadspersonalen. 

Hemtjänst 

Man genomför träning i hemmet för den enskilde. Sjuksköterskor har genomfört HLR 
utbildning med undersköterskor. 

Särskilda boenden 

Rapportering av HSL avvikelser genomförs bra enligt rutin. 

Lindesbergs kommun har likt alla kommuner i hela landet utmaningar med det IVO, 
Inspektionen för vård och Omsorg, pekar på i sin rapport från augusti 2022. IVO genomförde 
under pandemin en särskild tillsynsinsats av medicinsk vård och behandling vid landets 
SÄBO. IVO kunde då slå fast att lägstanivån i äldreomsorgen var alldeles för låg och att 
kommuner och regioner - trots tillsyn och beslut från IVO med krav på åtgärder - inte i 
tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att säkerställa en god vård och omsorg av boende 
på SÄBO. IVO konstaterar tydliga brister i vården av patienter främst inom följande områden; 
Vård i livets slutskede, läkemedelshantering samt kontinuitet och dokumentation. 

 

FS - Nöjda med insats 

Funktionsstöd 

Frågan har inte ställts till de enskilda och vid några enheter har de enskilda inga möjligheter 
att kunna svara. Bedömning är att väldigt många är nöjda. 

  

VoO - Omsorg av god kvalitet 

Vård och omsorg 

Hemtjänst 

Lindesbergs kommun har bra kompetent personal som har komplexa arbeten i hemtjänsten. 
De är engagerade och förstår sitt uppdrag. 
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Personalen har arbetat på ett bra sätt under hela covidtiden. Följt restriktioner och de basala 
hygienrutinerna. 

Andel nöjda med sin hemtjänst har legat högt och stadigt i många år. 

Särskilda boenden 

Omsorg av god kvalitet hänger mycket ihop med hur samtlig personal och enheter arbetar 
med trygghet och med tillämpning av den enskildes genomförandeplaner. 

Personalen har arbetat på ett bra sätt under hela covidtiden. Följt restriktioner och de basala 
hygienrutinerna. Andel nöjda med sitt SÄBO har gått ner något sedan senaste mätningen. 
Dock är svarsfrekvensen bara drygt 30%. 

  

E-hälsa - Driftsäkra system 

Larmgruppen är igång vilket ger en systematisk kontroll. Åtgärder kan sättas in direkt i de 
flesta fall. Kvartalsmöten för genomgång av system med återkoppling för att säkerställa 
driften. 

  

Likvärdig och rättssäker biståndsbedömning inom äldreomsorgen 

Det systematiska arbetssätt som tillkom efter revisionen förutsätter systematik och 
föranleder en mer likvärdig och rättssäker bedömning. Implementering av IBIC kommer öka 
det ytterligare då det strukturerad metod som följs. 

 

VoO - Åldras i trygghet 

Kvalitetsindikator 

Upplevd trygghet inom hemtjänst % 

 
 

Andel som har svarat Mycket tryggt/Ganska tryggt på frågan, Hur tryggt eller otryggt känns det att bo 
hemma med stöd från hemtjänsten? 

Svarsfrekvens i Lindesberg är 54,1% av de tillfrågade. vilket motsvarar 193 personer. Totalt svarade 81 902 
personer i Sverige på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade. Socialstyrelsens 
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Kvalitetsindikator 

undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Upplevd trygghet inom särskilt boende % 

 
 

Andel som har svarat Mycket tryggt/Ganska tryggt på frågan, Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt 
äldreboende? 

Svarsfrekvens i Lindesberg är 33,7% av de tillfrågade. vilket motsvarar 67 personer av boende på SÄBO. Totalt 
svarade 29 626 personer i Sverige på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de 
tillfrågade. Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Personalkontinuitet hemtjänst, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

 
 

För tillfället finns ej den möjlighet att i TES "plocka ut" denna statistik utifrån gällande avtal med 
programägare. Dialog för att komma till rätta med det pågår. 
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Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och 

kompetensförsörjning 

Kvalitetsindikator 

Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet 

 
 

 

IoF - Bra bemötande inom socialtjänsten 

Myndighet - Service & rättssäkerhet 

Kvalitetsindikator 

Utredningstid LSS-insatser - antal dagar från ansökan till beslut, medelvärde 

 
 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 

VoO - Meningsfull tillvaro 

Kvalitetsindikator 

Aktiviteterna på SÄBO nöjdhet % 

 
 

Andel som har svarat Mycket nöjd/Ganska nöjd på frågan, Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter 
som erbjuds på ditt äldreboende? 

Svarsfrekvens i Lindesberg är 33,7% av de tillfrågade. vilket motsvarar 67 personer boende på SÄBO. Totalt 
svarade 29 626 personer i Sverige på årets enkät för äldre med inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de 
tillfrågade. Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
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Friska medarbetare 

Kvalitetsindikator 

Sjukfrånvaro hos medarbetare 

 
 

Fördelat :Kvinnor 9,31 % och män 6,45 % 

 

FS - Enskilda upplever en meningsfull fritid 

IoF - Service och rättssäkerhet 

Kvalitetsindikator 

Andel rätt i förvaltningsrätten - Försörjningsstöd % 
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Kvalitetsindikator 

Andel avslutade barnutredningar där barnets delaktighet är dokumenterad från 5 år 

 
 

 
Delår 1 2022 + komplettering 220829 med 29 april-30 juni 2022 5 ärenden av 39 st. 3 ja, 2 nej 
+ tidigare 

24 granskade avslutade ärenden med 19 Ja (79% och 5 nej 21%) 

1 jan - 28 april 2022 - ej halvår, 194 avslutade BBIC utredningar, 155 st. i åldersspannet 5–18 år. 

Av 19 granskade utredningar har det dokumenterats att barnet varit delaktig och samtal har förts med barnet 
i 16 ärenden, i tre ärenden (16%) har det ej skett där skäl har varit: 

1. Barnsamtal har inte skett med tanke på barnets bästa, tidigare kontakt med socialtjänst har skapat oro. 

2. Nej, pappa ansöker om stöd för att själv få stöd i föräldrarollen 

3. Nej, pappa ansöker om stöd för att själv få stöd i föräldrarollen. 

Komplettering 29 april-30 juni 

4. Nej, ej bedömts nödvändigt utifrån information från mamma 

5. Nej, mamma ansökt om stöd samt tidigare kännedom, pågående insatser samt tidigare utredningssamtal 
med flickan senast 2021 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0–20 år, 
medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 

Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde 

 
 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 
21+, medelvärde 
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Kvalitetsindikator 

 
 

FS - Insatserna bygger på respekt och självbestämmande 

Kvalitetsindikator 

Andel personer med en aktuell genomförandeplan som innehåller dokumentation om delaktighet LSS-
insatser % 
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IoF - Förebygga och utveckla egna resurser 

Kvalitetsindikator 

Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats % 

 
 

Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats % 
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Kvalitetsindikator 

Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år efter avslutad utredning eller insats % 

 
 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

 
 

VoO - God och säker vård HSL 

Kvalitetsindikator 

Giltiga delegeringar 
Inga tillgängliga data 
 

Läkemedelsgenomgångar 
Inga tillgängliga data 
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FS - Nöjda med insats 

VoO - Omsorg av god kvalitet 

Kvalitetsindikator 

Andel nöjda enskilda med hemtjänst % 

 
 

Andel som har svarat Mycket nöjd/Ganska nöjd på frågan, Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med 
den hemtjänst du har? 

Svarsfrekvens i Lindesberg är 54,1% av de tillfrågade. vilket motsvarar 193 personer. Totalt svarade 81 902 
personer i Sverige på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 58,6% av de tillfrågade. Socialstyrelsens 
undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Andel nöjda enskilda på särskilt boende % 

 
 

  

Andel som har svarat Mycket nöjd/Ganska nöjd på frågan, Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med 
ditt äldreboende? 

Svarsfrekvens i Lindesberg är 33,7% av de tillfrågade. vilket motsvarar 67 personer boende på SÄBO. Totalt 
svarade 29 626 personer i Sverige på årets enkät för äldre med inom särskilt boende, vilket är 43,4% av de 
tillfrågade. Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
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E-hälsa - Driftsäkra system 

Kvalitetsindikator 

Antal viva/server driftstörningar 
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1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål Måluppfyl lnad
Utveckl ingsindikato

r
Utfal l
2021

Utfal l
2022 Trend

Socialnämnden ska
utveckla och arbeta
för att trygga
kompetensförsörjnin
gen

Målet är på väg
att uppfyllas

Andel
tillsvidareanställda

med
heltidsanställning

62,5 % 68,45 %

Andel
tillsvidareanställda

som ökat sin
sysselsättningsgrad %

Socialnämnden ska
öka medborgarnas
digitala delaktighet
enligt konceptet
trygghet och service

Målet är på väg
att uppfyllas

Kameratillsyn på
natten antal

20 % 20 %

Socialnämnden ska
utöka samverkan
med både interna
och externa aktörer
för att utveckla,
kvalitetssäkra och
effektivisera
verksamhet

Målet är på väg
att uppfyllas

Utbetalning av
försör jningsstöd

exklusive intäkter

2 511

Socialnämnden ska
verka för nya
boendeformer
utifrån
samhällsförändringa
r

Målet är inte
uppfyllt

Väntetid i antal dagar
från ansökningsdatum

till första erbjudet
inflyttningsdatum till

särskilt boende,
medelvärde

90

Socialnämnden ska utveckla och arbeta för at t tr ygga kompetensförsör jningen

Vår d och omsorg

Heltidsresan har givit att fler och fler arbetar heltid.

Enhetscheferna tillsammans med förvaltningen arbetar för kompetenshöjande insatser i
kombination av rekrytering av ny personal.

För att undersköterskor ska kunna nyttja sin kompetens på rätt sätt och arbeta optimalt finns
det behov av personal för utförare för arbetsuppgifter som idag utförs av undersköterskor
men som tar tid från det som borde prioriteras mer. Det är idag pågående arbete med att dels
se över vad ska uppdraget och uppgifter för en undersköterska ska vara, dels om man kan ha
andra professioner i verksamheten för till exempel städ och kök. Att arbeta fram en
kompetenshandlinsplan för detta. Pågående utbildning av delar av personal till Språkombud
är också en del av detta.

En stor oro finns bland enhetschefer med utmaningar att få fatt på bra kompetens bland
undersköterskor vid rekrytering. Det gäller både i antal och att undersköterskorna har
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tillräckligt bra kompetens att utföra sitt uppdrag. Ett grundproblem är språkkompetensen. 

Positivt är att enheterna har kunnat erbjuda undersköterskor mindre timmar 
helgtjänstgöring, från 37 timmar till 28 timmar. för en del är det uppskattat och passar bra, 
bland annat möjliggör det att kunna kombinera studier med jobb. Ett sätt behålla kompetent 
personal. Ett annat är omsorgslyftet, där de sista blev klara med sin kompetensutveckling 
innan sommaren. 

Ett ytterligare sätt att trygga kompetensförsörjning är genom skapade samplaneringsytor 
mellan enheterna. Det möjliggör för en grupp undersköterskor som kan nyttjas på flera 
ställen. En grupp med samlad erfaren och kompetent personal som en resurs för flera enheter. 

Ett särskilt avtal, för att öka rekryteringen, finns mellan socialnämnden och Lindeskolan 
respektive Masugnen att efter genomgången utbildning för Vård och omsorg så har studenten 
en sex månaders provanställning vid Lindesbergs kommun. 

Arbetsplatsförlagd praktik, APL, bland studenterna är en viktig del för enheterna och 
enhetscheferna att arbeta för en god försörjning av arbetskraft. Där spelar handledarna vid 
den enskilda enheten en viktig roll. 

Med start hösten 2022 satsas det på utveckling av kompetens med utbildningsinsatser för 
personal, inom Funktionsstöd och Vård och Omsorg, till Språkombud. 

En del i arbetet med kompetensförsörjningen är den regionala kompetensförsörjningsplanen. 

  

Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet 

och service 

Välfärdsteknik för 2022 och framåt är ett prioriterat område inom socialförvaltningen, därför 
fick förvaltningen i början av 2022 uppdrag att ta fram en strategiplan för välfärdsteknik. Det 
ska återrapporteras i slutet av året. 

Välfärdsteknik utvecklas inom våra boenden med nya larmlösningar, bl. a hotellås, appva och 
medicinskåp. Appva är ett system som ska kvalitetssäkra medicinhantering. 

Det har påbörjats pilotprojekt för att implementera och arbeta med TES (planeringssystem 
för insats) på en av avdelningarna vid ett av våra SÄBO. 

Genom ett digitalt projekt, under 2022, för äldre med syfte att främja den fysiska rörligheten, 
öka digitala kompetensen och motverka ensamhet ges möjlighet att låna surfplattor och delta 
på surfcafé. Totalt har 22 surfplattor lånats ut under året. Det har varit 125 
handledningstillfällen. Ungefär hälften har efter lånetiden valt att köpa en egen surfplatta. Det 
har varit störst fokus på surfcaféer då det behovet är stort. Årets surfcaféer hittills har haft 17 
grupper. De har träffats totalt 107 gånger och 109 personer har deltagit. 79 av dem är 
kvinnor. 

Under våren genomfördes fyra träffar med liveträning, där Madelene Fischer från LIF 
Lindesberg höll i pass och deltagarna fick koppla upp sig och vara med digitalt. Kommunen 
har tillsammans med ExorLive skapat en träningsapp som är gratis för kommunens 
medborgare. 

I juni fick socialförvaltningen ett uppdrag från kommunstyrelsen att utvärdera möjligheterna 
med att ansluta hushåll med fiber som ett komplement till traditionell omsorg, Ks 2022/77. 
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Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att 

utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet 

I arbetet för det gemensamma ansvaret för vård och omsorg inom hälso- och sjukvården har 
Lindesberg kommun och regionen en gemensam lokal gruppering som kallas 
Teamsamverkan. Det organiseras i norra länsdelen utifrån Länsdelsgruppen med uppdrag för 
samverkansfrågor och fungerar som styrgrupp. Syftet med lokal Teamsamverkansgrupp är att 
konkretisera hur arbetet med det övergripande målet ska ske i samverkan på lokal nivå inom 
kommunen samt att skapa en systematik som är likvärdig i norra länsdelen. Det är upp till 
varje lokalt team att utforma aktiviteter utifrån gemensamma frågor lokalt. 

Ett aktivt arbete med att nå egen försörjning pågår inom försörjningsstöd. Där finns utvecklad 
samverkan med andra aktörer såsom primärvården och Psykiatrin (Region Örebro län) som 
medfört att individer gjort stegförflyttningar och därmed ökat möjligheten att nå egen 
försörjning. Det är även fortsatt arbete enligt plan för pågående samverkansarbete som är 
mellan försörjningsstöd, Masugnens vuxenutbildning, Arbetsmarknadsenheten och SOFINT:s 
coaching team för att få enskilda i arbete. 

Enheten för E-hälsa och myndighet har tillsammans med Funktionsstöd ett fortsatt pågående 
arbete gällande implementering och utveckling av IBIC, Individens behov i centrum. Ett arbete 
som påbörjas under 2022. Det är ett arbetssätt som arbetar med personer som behöver stöd i 
sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Fortsatt utveckling av metoden KUBEN inom Funktionsstöd. Det handlar om att skatta nivån 
av omsorgsbehov för de enskilda. Syfte att få bättre resursfördelning till de enskilda. 

Förvaltningen har pågående utvecklingsdialoger för samverkan med både 
Tillväxtförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Det handlar om i detta fall om 
att se över tillgång till och användande av gemensamma lokaler som kan nyttjas av allmänhet 
och civilsamhället samt utvecklingsarbete mellan skolan och Individ o Familj. 

I samverkansarbetet med SMADIT samverkar polis, länets kommuner, Region Örebro län, 
Transportstyrelsen, kriminalvården, frivården samt med Länsstyrelsen. I syfte att ge 
möjlighet för den som rapporterats för rattfylleri, ringa narkotikabrott, drograttfylleri och 
dopningsbrott att ta itu med sitt beroende. Den som ertappas av polis med detta av polis 
erbjuds i direkt anslutning till polisförhöret ett motiverande samtal med personal från 
beroendecentrum vid Region Örebro län. Under det samtalet lämnas erbjudande om fortsatta 
insatser via socialtjänst, frivård eller beroendecentrum. 

Källan - är en verksamhet som riktar sig till barn och unga med föräldrar som har en 
beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Arbetet sker i samverkan mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen Lindesbergs kommun, Nora Kommun, Svenska 
kyrkan Linde bergslags församling och Folkhälsoteamet norra Örebro län. 

Personal från Individ och Familj samt Lindeskolan arbetar tillsammans ute ”på fältet” vid 4–5 
riskhelger under året. Ett arbete som utvecklas under 2022. 

Öppenvården har slagits ihop i en gemensam lokal vilket verkligen har blivit ett lyft och 
härligt samverkansklimat med personal inom Funktionsstöd och Boendestöd. Man har många 
gemensamma enskilda som man kan samverka runt på ett lättare sätt. 
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Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar 

Ett stort arbetsprojekt som startade under 2020 tillsammans med LIBO/FALAB om nya 
boendeformer i framtiden. I projektet omfattas bland annat projektledare från 
socialförvaltningen, kartläggning av boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda boenden & 
korttidsboende, lokaler för LSS-boende samt förebyggande arbete inom IoF (Individ och 
familj). Under vecka 39 eller 40 kommer ett styr- och arbetsgruppsarbete starta igång. 

Då det fortfarande är i början av projektet går det inte för stunden skriva att målet är uppfyllt. 

 

Socialnämnden ska utveckla och arbeta för att trygga kompetensförsörjningen 

Utvecklingsindikator 

Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning 

 
 

Den 30/4 hade 592 heltidsanställning av 888 tillsvidareanställd personal det ger en andel på 66,7% 

Den 31/8 hade 593 heltidsanställning av 867 tillsvidareanställd personal, det ger en andel på 68,45 % 

Andel tillsvidareanställda som ökat sin sysselsättningsgrad % 
Inga tillgängliga data 
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Socialnämnden ska öka medborgarnas digitala delaktighet enligt konceptet trygghet 

och service 

Utvecklingsindikator 

Kameratillsyn på natten antal 

 
 

 

Socialnämnden ska utöka samverkan med både interna och externa aktörer för att 

utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera verksamhet 

Utvecklingsindikator 

Utbetalning av försörjningsstöd exklusive intäkter 
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Socialnämnden ska verka för nya boendeformer utifrån samhällsförändringar 

Utvecklingsindikator 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

 
 

 

 

1.6 Planerade förbättringsåtgärder 

Viktiga förbättringsområden för socialnämnden 

1. Heltidsresa 
2. Kompetensförsörjning och rekrytering 
3. Boendeplatser utifrån samhällsförändringar 
4. Samverkan 
5. Digitalisering och välfärdsteknik 
6. Nära vård 

  

1. Fortsatt arbete med utveckling av Heltidsresan. Målsättningen är att 
tillsvidareanställning på heltid ska var det normala vid nyanställning och att redan 
anställda ska erbjudas att gå upp i heltid för att på så sätt möjliggöra att fler i högre 
utsträckning arbetar heltid. En del i arbetet att möta kompetensförsörjningen, för ökad 
kontinuitet och kompetens i verksamheten, är att ge fler medarbetare möjlighet till att 
arbeta heltid. 

  

2. Förvaltningen och verksamheterna har behov av att ytterligare arbeta för att möta 
framtidens utmaningar för kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter som 
finns för att verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som 
arbetsgivare. En del i arbetet med kompetensförsörjningen är tillämpning av den 
regionala kompetensförsörjningsplanen. En annan del är se över storleken på 
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personalgrupper som våra enhetschefer kan ha inom Vård & Omsorg och 
Funktionsstöd. Att leda verksamheten på bästa sätt. En ytterligare del är att 
undersköterskor ska kunna nyttja sin kompetens på rätt sätt och arbeta optimalt. Det 
finns behov av personal för utförare för arbetsuppgifter som idag utförs av 
undersköterskor men som tar tid från det som borde prioriteras mer. Det är idag ett 
pågående arbete med att se över och tydliggöra vad uppdraget ska vara och uppgifter 
för en undersköterska, dennes roll. 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad 
yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsenför att 
få använda titulaturen undersköterska i vård och omsorg. 

 

Pågående utbildning av delar av personal till Språkombud är annan del av detta. 

 

Att intensifiera och än mer utveckla det systematiska arbetet koppat till arbete med 
avvikelser, Lex Sarah och Lex Mariah och med det tillhörande uppföljningsarbete. 

  

3. Ett stort arbetsprojekt som startade under 2020 tillsammans med LIBO/FALAB om 
nya boendeformer i framtiden. I projektet omfattas bland annat kartläggning av 
boendeplatser för äldre, lokaler för särskilda boenden & korttidsboende, lokaler för 
LSS-boende. Under hösten 2022 startar ett viktigt styr- och arbetsgruppsarbete igång 
för det framtida arbete. 

  

4. Enheten för E-hälsa och myndighet kommer tillsammans med Funktionsstöd att 
utveckla det pågående arbete gällande implementering, tillämpning och utveckling av 
IBIC, Individens behov i centrum. 

 

Stor prioritering av samverkan mellan enheter, verksamheter, förvaltningar och 
externa aktörer för att verksamheterna och förvaltningen ska leverera sitt 
grunduppdrag. Socialförvaltningen vill därför under 2023 fortsätta utveckling för och 
jobba för ett tvärsektoriellt perspektiv och för ett kommungemensamt arbete 

  

5. Välfärdsteknik för 2022 och framåt är ett prioriterat område inom socialförvaltningen, 
därför fick förvaltningen i början av 2022 uppdrag från nämnden att ta fram en 
strategiplan för välfärdsteknik och digitalisering. Den planen behöver sedan 
implementeras. Arbetet ska fortsätta utvecklas inom våra boenden och hemtjänst med 
nya larmlösningar, bl. a hotellås, appva (insatser och digital signering) och 
medicinskåp. Det har påbörjats pilotprojekt för att implementera och arbeta med TES 
(planeringssystem för insats) på en av avdelningarna vid ett av våra SÄBO, på samma 
sätt som idag finns inom hemtjänsten. 

  

6. Att utifrån den antagna gemensamma målbilden i KF, Nära vård i regionen, skapa 
utvecklingsdialoger för samverkan Socialförvaltningen, Tillväxtförvaltningen och Barn- 
och utbildningsförvaltningen. Med förstudie Mötesplats Lindbackaskolan se över 
tillgång till och användande av gemensamma lokaler som kan nyttjas av allmänhet och 
civilsamhället. 
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    SN 2022/98 

 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Uppföljning av internkontroll januari – augusti 2022 för 

socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att godkänna uppföljning av internkontrollrapporten januari - augusti 

för 2022 samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som ett sätt för hjälp och stöd i 
arbetet med att identifiera moment och delar som kan vara potentiella risker. 
Internkontrollmomenten ska mäta hur riskutsatt grunduppdraget är genom 
respektive kvalitetsfaktor med tillhörande kontroll av en bedömd risk. 
Internkontrollen är en viktig del av styrningen för utvecklingen av 
verksamheten och kvalitetsarbetet. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen 
att utöva sin uppsiktsplikt. En god internkontroll bidrar till att verksamheten 
bedrivs effektivt och säkert, med verksamhetens och de enskildas bästa för 
ögonen. Förvaltningen har i uppdrag att genomföra internkontroll i samband 
med delårsbokslutet och dels i samband med årsbokslutet. 
 
Elva identifierade risker finns för internkontroll 2022. Prioriterat i denna 
delårsuppföljning är en risk inom respektive verksamhet Individ och Familj, 
Vård och Omsorg samt Funktionsstöd. Risken för respektive verksamhet är 
Arbetar ej med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS med 
kontrollen registrerade avvikelser.   
I varierande omfattning av det fortsatta arbetet av kontrollerad risk innebär 
bättre uppföljning av avvikelser, dokumentation av avvikelser samt 
innebörden av avvikelser genomföras och definieras.  
 
Övriga risker kommer att följas upp vid helåret. 

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Socialchef 
Verksamhetschef Vård och Omsorg 
Verksamhetschef Individ och Familj 
Verksamhetschef Funktionsstöd 
Utvecklinsgstrateg 

Bilagor: 

 Rapport uppföljning av interkontroll januari – augusti 2022 
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1 Inledning 

Socialförvaltningen använder internkontroll som ett sätt för hjälp och stöd i arbetet med att 
identifiera moment och delar som kan vara potentiella risker. Internkontrollmomenten ska 
mäta hur riskutsatt grunduppdraget är genom respektive kvalitetsfaktor med tillhörande 
kontroll av en bedömd risk. Internkontrollen är en viktig del av styrningen för utvecklingen av 
verksamheten och kvalitetsarbetet. Det är även ett sätt för kommunstyrelsen att utöva sin 
uppsiktsplikt. En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, 
med verksamhetens och de enskildas bästa för ögonen. Förvaltningen har i uppdrag att 
genomföra internkontroll i samband med delårsbokslutet och dels i samband med 
årsbokslutet. 

2 Sammanfattning av kontrollmiljön 

S
an

n
o

li
kh

et
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

3 

3 
 

6 
 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 

 

1 

1 
 

2 
 

3 

 

4 
 

  1 2 3 4 

  
Allvarlighetsgrad 

 

Hanteras snarast Accepteras Totalt: 20 

 

Hanteras omedelbart 

Hanteras snarast  

Accepteras 
 

 Sannolikhet Allvarlighetsgrad 

4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)  Allvarlig (Stor för intressenter och / eller 
kommunen) 

3 Stor (Kan inträffa varje vecka)  Kännbar (Besvärande för intressenter 
och / eller kommunen) 

2 Liten (Kan inträffa varje månad)  Lindrig (Liten för intressenter och / eller 
kommunen) 

1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)  Försumbar (Obetydlig för intressenter 
och / eller kommunen) 

 

1 

3 

20 19 

9 7 6 5 4 2 

8 

7 13 
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K val i te tsf akt or Risk K ontr ol l

VoO - Åldras i trygghet 1 Färre boendeplatser än
efterfrågan

Inventera boendeplatser

IoF - Bra bemötande inom
socialtjänsten

2 Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning av insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet Viva - andel
barnutredningar av barn från 5 år
som barnets delaktighet är
dokumenterad.

Myndighet - Service &
rättssäkerhet

3 Beslutande timmar ej följer
riktlinjer för boendestöd

Att omprövning av befintliga
ärenden sker utifrån ny riktlinje

4 Arbetar ej med systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS

Sammanställa klagomål och
synpunkter

IoF - Service och rättssäkerhet 5 Felaktig utbetalning av
ekonomiskt bistånd

Rutinen för handläggning av
försör jningsstöd är tillräcklig och
följs upp

FS - Insatserna bygger på respekt
och självbestämmande

6 De enskilda inte ges
möjlighet att vara delaktighet och
självbestämmande

Uppföljning av insatser för
självbestämmande

IoF - Förebygga och utveckla egna
resurser

7 Arbetar ej med systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS

Sammanställa SoL avvikelser

Sammanställa klagomål och
synpunkter

VoO - God och säker vård HSL
8 Att trygg/ säker hemgång
efter utskrivning från lasarettet
följs upp

Uppföljningen vid trygg/ säker
hemgång genomförs

FS - Nöjda med insats 9 Arbetar ej med systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS

Sammanställa LSS avvikelser

Sammanställa klagomål och
synpunkter

VoO - Omsorg av god kvalitet 19 Arbetar ej med systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS

Sammanställa SoL avvikelser

Sammanställa klagomål och
synpunkter

E-hälsa - Driftsäkra system 20 Ej tillgång till våra system Systemen ska alltid vara i drift

3 Uppföljning och testning av internkontroll

K val i te tsf akt or Risk K ontr ol l Åtg ärd

VoO - Åldras i trygghet Färre boendeplatser än
efterfrågan

Inventera boendeplatser

IoF - Bra bemötande
inom socialtjänsten

Att barn och unga inte är
delaktiga vid uppföljning
av insats

Kontrolleras via
verksamhetssystemet
Viva - andel
barnutredningar av barn
från 5 år som barnets
delaktighet är
dokumenterad.

Enheten ska fortsätta
arbetet med att bjuda in
barnen i samtal i den
mån de uppnått ålder och
mognad för att delta.
Individ och Familj
genomlyser därtill
utredningsarbetet för
barn och ungdomar med
start från 1 september.
Syftet är att utveckla
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Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-aug 5(10) 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

såväl utredningsarbete 
som öppenvårdsinaster. 

Kommentar 

1 jan - 28 april 2022 - ej 
halvår, 194 avslutade 
BBIC utredningar, 155 st. 
i åldersspannet 5-18 år. 

84 % av granskade 
ärende visar barns egna 
delaktighet. Av 19 
granskade utredningar 
har det dokumenterats 
att barnet varit delaktig 
och samtal har förts med 
barnet i 16 ärenden, i tre 
ärenden (16%) har det ej 
skett där skäl har varit: 

1. Barnsamtal har inte 
skett med tanke på 
barnets bästa, tidigare 
kontakt med socialtjänst 
har skapat oro. 

2. Nej, pappa ansöker om 
stöd för att själv få stöd i 
föräldrarollen 

3. Nej, pappa ansöker om 
stöd för att själv få stöd i 
föräldrarollen. 

 

Myndighet - Service & 
rättssäkerhet 

Beslutande timmar ej 
följer riktlinjer för 
boendestöd 

Att omprövning av 
befintliga ärenden sker 
utifrån ny riktlinje 

 

Kommentar 

Löpande om det är ett 
ärende utanför riktlinjen 
så lyfter handläggaren 
det med enhetschef. 

 

Arbetar ej med 
systematiskt 
kvalitetsarbete enligt 
SOSFS 

Sammanställa klagomål 
och synpunkter 

 

IoF - Service och 
rättssäkerhet 

Felaktig utbetalning av 
ekonomiskt bistånd 

Rutinen för handläggning 
av försörjningsstöd är 
tillräcklig och följs upp 

 

Kommentar 

Fyra avvikelser är 
registrerade gällande 
felaktiga utbetalningar 
första halvåret 2022. 

 

FS - Insatserna bygger på 
respekt och 
självbestämmande 

De enskilda inte ges 
möjlighet att vara 
delaktighet och 
självbestämmande 

Uppföljning av insatser 
för självbestämmande 

 

IoF - Förebygga och 
utveckla egna resurser 

Arbetar ej med 
systematiskt 

Sammanställa SoL 
avvikelser 

 



§108/22 Uppföljning av internkontroll 2022 för socialförvaltningen - SN 2022/98-1 Uppföljning av internkontroll 2022 för socialförvaltningen : Uppfoljningsrapport internkontroll jan-aug 2022_socialnämnd

  

Socialnämnd, Uppföljningsrapport internkontroll jan-aug 6(10) 

Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

kvalitetsarbete enligt 
SOSFS 

Kommentar 

Arbete pågår med att 
utveckla systematiken 
generellt för 
avvikelserapportering 
hos Individ och familj. Att 
få in den som en modul i 
VIVA framöver. 

Försörjningsstöd har i 
den interna 
egenkontrollen av 
handläggargranskning 
funnit avvikelser på 
mellan 3–12 %. Det görs 
genom att handläggarna 
slumpvis får ut en journal 
och beslut från en kollega 
som de sedan granskar 
utifrån ett specifikt 
frågeformulär. Fyra 
avvikelser är 
registrerade gällande 
felaktiga utbetalningar 
första halvåret 2022. 

Inom Öppen vården har 3 
avvikelser registrerats 
utifrån uteblivna besök 
på grund av vikariebrist. 

Vid Familjenheten har 
åtta avvikelser 
registrerade . 

1 st gällande fel rubrik på 
förhandsbedömning, 1 st 
gällande att en ungdom 
inte fick ny handläggare 
när den förra 
handläggaren slutade, 3 
st gällande olika former  
förhandsbedömningar, 1 
st gällande där ett namn 
felaktig stått i en annan 
persons journal, 1 st 
avvikelse där det saknats 
ett § 11 beslut, 1 st 
gällande att man inte 
under så kallad jourtid på 
mottagningen 16-16;30 
missat att hantera en 
orosanmälan. 

 

Sammanställa klagomål 
och synpunkter 

 

 Kommentar 

Vid försörjningsstöd har 
två klagomål inkommit 
under våren, efter möte 
med handläggare och 
klient har inga särskilda 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

åtgärder vidtagits. 

Inom Öppen vården har 
det inkommit ett 
klagomål. 

VoO - God och säker vård 
HSL 

Att trygg/säker hemgång 
efter utskrivning från 
lasarettet följs upp 

Uppföljningen vid 
trygg/säker hemgång 
genomförs 

Ett omtag kring SIP:ar 
och dess syfte ska göras 
för att säkerställa rutinen 
kring trygg och säker 
hemgång. Därtill ska 
biståndshandläggarna 
dokumentera varför SIP 
inte blev av, om de vet 
varför. 
Biståndshandläggarna 
har alltid haft kontakt 
utifrån att få underlag för 
en behovsbedömning. 
Det som det har 
inneburit är att alla 
professionerna inte har 
varit på plats samtidigt. 

Kommentar 

I webkollen mäts 
kvalitén av trygg och 
säker hemgång. Metoden 
är enkel och ger översikt 
samt synliggör tänkbara 
orsaker till otrygghet i 
hemmet efter utskrivning 
från slutenvården och de 
samlade kontakterna 
med de olika vårdgivarna 
som individen kan ha 
behov av i hemmet. 

Kommentar 

Rutiner har satts och 
förmöte bjuds in till 15 
minuter innan ordinarie 
SIP. Tydlig struktur där 
handläggaren är den som 
leder mötet. SSK och 
Arbetsterapeut ska 
lämna info utifrån sina 
professioner kring den 
enskildes möjligheter och 
resurser och utifrån den 
informationen kan 
handläggare bygga 
vidare på sina beslut 
kring behovet. 

FS - Nöjda med insats Arbetar ej med 
systematiskt 
kvalitetsarbete enligt 
SOSFS 

Sammanställa LSS 
avvikelser 

 

Kommentar 

En avvikelse uppstår om 
personal inte arbetar i 
enlighet med beslutade 
processer och rutiner. 
Avvikelse uppstår till 
exempel när den enskildes 
insatser utifrån beslut 
enligt LSS eller SoL inte 
utförs som 
överenskommits i den 
upprättade 
genomförandeplanen. 

De flesta avvikelser inom 
funktionsstöd är HSL. 
Mönster som kan ses är 
att det kommer in färre 
LSS-avvikelser och att 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

enhetscheferna kan 
behöva uppmana och 
påminna personal om att 
skriva. 

Gällande avvikelser LSS 
se över behov av 
kompetenshöjande 
insatser. 

36 LSS avvikelser har 
registrerats i VIVA av 
dessa har 18 ej följts upp 
av ansvarig chef. Vid 
genomgång bedöms 
omkring 16–18 
rapporter vara avvikelser 
enligt LSS, inte de 
resterande. 
Av LSS avvikelser är mest 
förekommande 
aktiviteter, dusch och 
toalettbesök som blivit 
inställda på grund av 
personalbrist, fyra 
tillfällen. Tre händelser 
avser att enskilda på 
boendet har blivit osams, 
eller gått in i varandras 
lägenheter utan tillstånd 
av den som bor där. I två 
fall har en enskild stulit 
från sina grannar. Några 
händelser rör sängar som 
inte varit nedsänkta när 
de enskilda har lagt sig, 
larm har missats att 
sättas på och ytterdörrar 
har inte varit låsta 
nattetid. Övriga 
händelser är enskilda 
avvikelser. 

Vid analys av de 
resterande avvikelser så 
framkommer att 9 borde 
vara HSL avvikelser då 
de avser 
läkemedelshantering. 1 
avvikelse borde varit 
rapporterad som en 
fallrapport. 1 
rapporterad avvikelse 
avser att datorerna 
släcktes ner under 
natten, borde ha varit 
rapporterad som ”annan 
avvikelse”. Ca 8 
avvikelser avser 
händelser hot och våld 
mot personal. 1 avvikelse 
avser stöld i 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

verksamheten. 

Sammanställa klagomål 
och synpunkter 

 

Kommentar 

All personal har 
genomgått utbildningen 
och lämnat in intyg 2022 

 

VoO - Omsorg av god 
kvalitet 

Arbetar ej med 
systematiskt 
kvalitetsarbete enligt 
SOSFS 

Sammanställa SoL 
avvikelser 

 

Kommentar 

En avvikelse uppstår om 
personal inte arbetar i 
enlighet med beslutade 
processer och rutiner. 
Avvikelse uppstår till 
exempel när den enskildes 
insatser utifrån beslut 
enligt LSS eller SoL inte 
utförs som 
överenskommits i den 
upprättade 
genomförandeplanen. 

243 avvikelser har 
rapporterats enlig SoL i 
Viva. Av dessa 243 har 69 
ej följts upp av ansvarig 
chef. Totalt är 71% av 
avvikelserna uppföljda av 
närmsta chef. 

SÄBO: 171 avvikelser, 
63% av avvikelserna är 
uppföljda av närmsta 
chef. Hemtjänst: 69 
avvikelser, 92% av 
avvikelserna är uppföljda 
av närmsta chef. 

Vid analys av 
avvikelserna inom SÄBO 
framkommer att 
rörelselarm står för en 
stor del av avvikelserna. 
Ett mindre mönster är 
medicinskåp som 
personal hittar olåsta när 
de ska in i dessa. 

Inom hemtjänsten är att 
larm från enskilda har 
gjort att tillsynsbesök 
inte har kunnat 
genomföras på grund av 
tidsbrist och att larmen 
givet måste prioriteras. 
Andra mindre mönster 
man kan se i hemtjänsten 
är problem med nycklar 
och felplaneringar eller 
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Kvalitetsfaktor Risk Kontroll Åtgärd 

kommunikationsmissar 
med TES-planering. 

Personalbrist är 
återkommande både 
inom hemtjänst och 
SÄBO, och det är orsaken 
till boendestöds 
avvikelser. Besök blir 
inställda, duschar 
framflyttade, 
tillsynsbesök och 
fritidsaktiviteter blir 
även de inställda. 

En handfull hot och 
våldssituationer finns 
rapporterade. 

HSL-avvikelser finns 
rapporterade även inom 
Vård och omsorg (SoL) 
men inte alls i samma 
omfattning som inom 
funktionsstöd för LSS. 

Sammanställa klagomål 
och synpunkter 

 

E-hälsa - Driftsäkra 
system 

Ej tillgång till våra 
system 

Systemen ska alltid vara i 
drift 

 

4 Slutsatser av uppföljning 

Elva identifierade risker finns för internkontroll 2022. Prioriterat i denna delårsuppföljning 
var inom verksamheterna Individ och Familj, Vård och Omsorg samt Funktionsstöd och för 
dem respektive risk Arbetar ej med systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS, kontrollfunktion 
registrerade avvikelser. Avvikelserna är viktiga delar och områden att arbeta vidare med för 
att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt att höja kvalitén inom vissa delar inom 
samtliga verksamheter. Samtliga av dessa ovan nämnda risker är föranlett åtgärder. I 
varierande omfattning av det fortsatta arbetet innebär det bättre uppföljning av avvikelser, 
dokumentation av avvikelser samt innebörden av avvikelser genomföras och definieras. 

  

5 Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollrapporten för delåret 2022 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 



 Protokollsutdrag 23 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

KF §36/22   Dnr: KS 2020/205 

 

Motion från Markus Lundin (KD) och Margareta 

Andergard (KD) om att undersöka möjligheten till att 

inleda samarbete med organisationen Ung omsorg 

 
Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ärendebeskrivning 

KD har genom Markus Lundin och Margareta Andergard skrivit 
en motion gällande möjligheten för Lindesbergs kommun att 
inleda ett samarbete med organisationen Ung omsorg. 

För de äldre vill man med ungdomlig energi ge det lilla extra och 
en meningsfull vardag och social gemenskap. En möjlighet för 
ungdomar att kunna få sitt första extra jobb som erbjuder 
möjlighet att kunna utvecklas både som individ och ledare. 

Målet med Ung omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i 
arbetslivet och att ungdomen ska bli intresserad och engagerad i 
välfärdsfrågor framöver och med nya ögon vilja vara en del av 
lösningen på framtidens välfärdsutmaningar genom att göra 
äldreomsorgen mer mänsklig och attraktiv som ett framtida 
karriär- och yrkesval. 
 
Ärendet har remitterats till Tillväxtnämnden och Socialnämnden 
som ställer sig positiva till att tillväxtförvaltningen tillsammans 
med Socialförvaltningen bjuder in organisationen Ung omsorg 
för att ta del av deras verksamhet och se hur ett samarbete 
skulle kunna se ut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 Bifalla motionen. 

 

_______ 

 
För åtgärd: 



 Protokollsutdrag 24 (47) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Socialförvaltningen 
Tillväxtförvaltningen 

För kännedom: 

Förslagsställare 
Tillväxtnämnden 
Socialnämnden 
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§110/22 Externa placeringar -   :

Denna behandling '§110/22 Externa placeringar' har inget tjänsteutlåtande.



§111/22 Personalekonomisk uppföljning Heltidsresan  - SN 2022/87-1 Personalekonomisk uppföljning Heltidsresan  : Personalekonomisk uppföljning Heltidsresan

  

 

Tjänsteskrivelse 

 

1 (1) 

    SN 2022/87 

 Ekonomienheten 
Sara Andersson 
   
sara.andersson1@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Personalekonomisk uppföljning Heltidsresan  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Att tacka för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt nämndbeslut SN §79/22 ska heltidsresans 
ekonomiska/personalekonomiska effekter återrapporteras kvartalsvis med 
start i september 2022. Nämnden delges information via bifogad 
powerpointpresentation.  

 

 

Madde Gustavsson Sara Andersson 
Förvaltningschef Handläggare 

 

För kännedom: 

Förvaltningschef 

Bilagor: 

Powerpoint 
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Heltid som norm
-Personalekonomisk återrapport  
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Vad har hänt mellan 2018 och 2021?

Funktionsstöd

2018 11-01:
196 tillsvidareanställda, 108 personer med heltid, dvs 55%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad: 92,6%

2021-11-01:
212 tillsvidareanställda, 151 personer med heltid, dvs 
71%.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad: 95,9%
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Forts…..

Vård och omsorg

2018-11-01:
516 tillsvidareanställda, 181 personer med heltid dvs 35%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad: 85,2%

2021-11-01:
569 tillsvidareanställda, 337 personer med heltid dvs 59%
Genomsnittlig sysselsättningsgrad: 91,3%
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Personalomsättning

Funktionsstöd

2018: 22 (11,2%)

2019: 11

2020: 14

2021: 12 (5,7%)

2022 tom 31 juli: 14

Exkl pension

Vård och omsorg

2018: 26 (5%)

2019: 33

2020: 20

2021: 46  (8,1%)

2022 tom 31 juli: 41

Exkl pension
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Har kostnaderna ökat? 

• Den negativa avvikelsen inom verksamheterna gruppbostad, särskilt boende 
och hemtjänst har inte kopplats till heltidsresan. 

• Under 2022 har kostnaderna per hemtjänsttimme minskat på grund av 
effektivare resursutnyttjande. 

• Inom Särskilt boende och gruppbostäder är budgetavvikelsen högre 2022 är 
tidigare år. Kostnaderna är kopplade till enskildas behov och pandemin då 
samband kunnat ses mellan det ekonomiska utfallet och verksamheten på 
de respektive enheterna. 
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Vilka kostnader har ökat? 

År Övertid Mertid Sjuklön Semesterlön Timvikariekostnader

2018 2,2 3,1 4,9 25,2 44,3

2021 4,5 1,6 7,7 25,9 45,7

Procentuell förändring 104% -48% 59% 3% 3%

Under tidsperioden har antalet tillsvidareanställda ökat med 69 personer eller 9,7 %. Givet exakt 
samma förutsättningar som 2018 skulle därför ökningen av samtliga kostnader vara 9,7 %. 

• Förändringarna i övertid, sjuklön och semesterlön är troligtvis kopplade till pandemin. 
• Mertiden har minskat eftersom att färre arbetar deltid vilket bidrar till en viss ökad 

övertidskostnad. 
• Timvikariekostnaderna har inte ökat lika mycket som förväntat på grund av att 

tillsvidareanställda i högre grad ersätter frånvaro. Det beror på att heltidsresan skapat en 
överkapacitet som används som resurspass. 
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Vilka risker ser vi? 

• Högre kostnader per pass när resurspass används vid 
frånvaro. Tidigare har det förekommit att vikarie endast 
tagits in för del av arbetspasset. Är det positivt eller negativt? 
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Två exempel

Källgården
• Väldigt få deltidsanställda

• Överkapacitet av ordinarie personal
• Minskade kostnader för timvikarier

Björkstugan
• Rörlig efterfrågan 

• Utgår från verksamhetens behov 
• Medveten resursplanering av personal och enskilda 
• 1,6 Mnkr i positiv avvikelse 2021
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Boendestöd
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En intervju med en person som har boendestöd i 
Jönköpings län

• https://www.youtube.com/watch?v=5LrvtDmvDfg
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Beviljad insats Socialtjänstlagen

• Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social 
insats för personer med funktionsnedsättning som 
syftar till att underlätta för den enskilde att hantera 
sin vardag.
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Boendestöd från 2007 till 2022
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Boendestöd i Lindesberg

• 3 olika ”ben”

• Boendestöd i ordinärt boende, cirka 90 personer, vuxna

• Boendestöd familj cirka 21 barn, 10 familjer

• Stödboende för ungdomar, 16-21 år, 1 ungdom

• Stödboende för missbruk, 2 platser

• 7 personal

• Stor kommun, delat upp gruppen

• Samverkan med övriga öppenvården
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Boendestöd i Lindesberg

• Varje boendestödjare utför i snitt 5 besök om dagen.

• Varje besök är mellan 1-2 timmar beroende på beslut

• Vissa har även telefonsamtal som extra stöd

• På gång nu är en enkät som är gjord tillsammans med 
brukarorganisationer och BISAM 
(Brukarinflytandesamordnare) för att se hur man 
upplever boendestödet.

• Införandet av IBIC är på gång även med Boendestöd

• Boendestöd arbetar idag 8-16.30 vardagar
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Tack för er tid

• Frågor?

• Maria.arnesson@lindesberg.se

• 0581-81124
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Boendestöd
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En intervju med en person som har boendestöd i 
Jönköpings län

• https://www.youtube.com/watch?v=5LrvtDmvDfg
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Beviljad insats Socialtjänstlagen

• Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social 
insats för personer med funktionsnedsättning som 
syftar till att underlätta för den enskilde att hantera 
sin vardag.
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Boendestöd från 2007 till 2022
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Boendestöd i Lindesberg

• 3 olika ”ben”

• Boendestöd i ordinärt boende, cirka 90 personer, vuxna

• Boendestöd familj cirka 21 barn, 10 familjer

• Stödboende för ungdomar, 16-21 år, 1 ungdom

• Stödboende för missbruk, 2 platser

• 7 personal

• Stor kommun, delat upp gruppen

• Samverkan med övriga öppenvården
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Boendestöd i Lindesberg

• Varje boendestödjare utför i snitt 5 besök om dagen.

• Varje besök är mellan 1-2 timmar beroende på beslut

• Vissa har även telefonsamtal som extra stöd

• På gång nu är en enkät som är gjord tillsammans med 
brukarorganisationer och BISAM 
(Brukarinflytandesamordnare) för att se hur man 
upplever boendestödet.

• Införandet av IBIC är på gång även med Boendestöd

• Boendestöd arbetar idag 8-16.30 vardagar
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Tack för er tid

• Frågor?

• Maria.arnesson@lindesberg.se

• 0581-81124
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Tjänsteskrivelse 
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2022-09-09  SN 2021/56 

 Socialförvaltningen 
Madde Gustafsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Riktlinje för handläggning och bedömning av Boendestöd samt 

Riktlinje för utförande av Boendestöd 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Förslag till beslut ska vara tydliga, och fullständiga meningar. 

Vad ska göras? 
Hur ska det göras? 
När ska det göras? 

Ärendebeskrivning 

Beskriva tydligt vad ärendet handlar om och vad som hänt tidigare i ärendet. 
Texten ska skrivas med klarspråk så att vem som helst kan förstå och sätta sig 
in i vad ärendet handlar om. 
Handläggaren ska skriva en sammanfattning av ärendet för att förklara vad 
det handlar om. 
Hur eller varför har ärendet aktualiserats, och vad vill förslagsställaren uppnå. 
Har tidigare beslut fattats så ska det anges med datum nämnd och paragraf. 
Har ärendet varit remitterat så ska det stå tydligt samt vilka remissinstanser 
som har svarat. 
Varför ska frågan behandlas av nämnden, och vad ska uppnås, förslag och 
synpunkter från förvaltningen. Beskriv alternativa lösningar klart och tydligt. 

Konsekvenser 

Presentera ekonomiska, miljö eller andra konsekvenser. Finns det antagna 
mål, riktlinjer, policys eller andra nämnds- eller kommunövergripande 
styrdokument. 

XX Madde Gustafsson 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet. 

För kännedom: 

Handläggares titel, nämnd, förvaltning, enhet, bolag, myndighet, medborgare 

Bilagor: 

Här redovisar du bilagor 
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2022-09-09  SN 2021/56 

 Socialförvaltningen 
Madde Gustafsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Riktlinje för handläggning och bedömning av Boendestöd samt 
Riktlinje för utförande av Boendestöd 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Förlänga nuvarande riktlinjer gällande handläggning och bedömning av 

boendestöd samt riktlinje för utförande till och med 22-11-07 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gjort bedömningen att ytterligare utredningstid behövs 
gällande: 
 
Riktlinje för handläggning och bedömning av boendestöd 
Samt Riktlinje för utförande av boendestöd. 
 
Därav behöver nuvarande riktlinje förlängas till 22-11-07. 
 

 

 

Mladenka Gustafsson  
Förvaltningschef  

För åtgärd: 
Myndighetsenheten, 
Enhetschef boendestöd 
Verksamhetschef Inger Österberg 
Utveklingsstrateg Malin Spiik 

För kännedom: 
Maria Arnesson 
Patrik Borup 
Inger Österberg 
Malin Spiiktitel  
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    SN 2022/43 

 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Kompetensutveckling - språkombud 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskjuta ekonomiska medel 

på 2,5 Mnkr för att möjliggöra långsiktighet och kompetenshöjande 
insatser i form av språkutvecklande arbete genom språkombud inom 
Vård och Omsorg samt Funktionsstöd. 

 

Ärendebeskrivning 

 
I Socialnämnden verksamhetsplan för 2022 skrivs att de 
samhällsförändringar och demografiska förändringar som pågår så påverkar 
våra verksamheter, förvaltningens sätt att hitta personal, samt hur vi arbetar. 
Det ligger till grund för vilka satsningar som bör prioriteras. 
 
I socialnämndens verksamhetsberättelse för 2021 står att verksamheterna 
har behov av att ytterligare arbeta för att möta framtidens utmaningar inom 
kompetensförsörjning och kartlägga vilka möjligheter som finns för att 
verksamheten ska lyckas vara konkurrenskraftiga och attraktiva som 
arbetsgivare. I det pågående arbetet med kompetensanalys och 
kompetensförsörjning med Nära vård så pekades det bland annat på 
aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och omsorg samt 
Funktionsstöd. 
 
I den redovisade lägesrapporten för nämnden (april 2022) planerar 
förvaltningen för fortsatt kompetensutveckling inom en rad områden, några 
är redan pågående. Något som har blivit högaktuellt utifrån dels tillgång till 
kompetent arbetskraft, dels utmaning för verksamheterna att bedriva ett 
systematiskt kvalitetetsarbete är hur språkförståelse har problematiserats 
där språkkunskaper inklusive dokumentation är en del av verksamheternas 
fortsatta kompetensutveckling. 

 
Båda verksamheterna, Vård och omsorg samt Funktionsstöd, har som risk i 
Internkontrollplan för 2022 – Arbetar ej med systematiskt kvalitetsarbete 
enligt SOSFS. Att arbeta med generellt språkutvecklande insatser och i detta 
fall specifikt med Språkombud kan vara ett svar på det och är en del för att 
arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till 
språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer 
men också i hela arbetsgruppen. Genom att medvetandegöra hur språket 
används kan man arbeta för en god kommunikation inom sin verksamhet 
samt för att alla medarbetares kompetens tillvaratas. (VoO college) 
 
Rollen som språkombud bidrar till att:  

 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd  
 Förbättrar arbetsmiljön  
 Ger stöd till chef och personal  
 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda  
 Ger stöd vid dokumentation  
 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan  

 
 
Konceptet Språkombud har utvecklats och arbetats i Sverige med sedan 2009. 
Konceptet ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Det finns över 2000 
språkombud och 214 språkombudsutbildare över hela Sverige. Några viktiga 
förutsättningar enligt tidigare språkombud är; planeringstid, tydliga ramar, en 
arbetsbeskrivning, intresserad chef, avstämningssamtal och 
nätverk/fortbildning. 
 
Föreningen Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i 
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med 
utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till 
att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och 
omsorg, både nu och i framtiden. Arbetet som Vård- och omsorgscollege 
bygger på är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga 
organisationer och utbildningsanordnare. Samverkan finns på regional och 
lokal nivå. 
Vård och Omsorgscollege, drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och 
Fremia.  Föreningens styrelse är ytterst ansvarig för verksamheten och består 
av representanter för de organisationer som ingår i föreningen.  
 
Några rekommendationer från Vård och Omsorgscollege är att:  

 Ledning och styrning är av stor vikt för att den fulla potentialen ska 
uppnås, liksom utbildning och utbyte i nätverk.  

 Erbjud stöd till enhetschefer för implementering av språkombudsroll.  
 Finn former där språkombud tillsammans kan utveckla sin roll.  
 Utveckla ytterligare insatser för språkutvecklande arbetsplatser.  

 
Nu erbjuder Vård- och omsorgscollege i Region Örebro län kommunerna i 
norra länsdelen möjlighet att kostnadsfritt utbilda språkombud i höst:  

 15–30 deltagare  
 extern utbildare klar och kostnadsfri  
 Chefsträff inför kursstart  
 Datum och tider för utbildning klara  
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Den ovan beskrivna utmaningen samt utbildningsmöjligheten innehar två 
viktiga delar, en på kort sikt och en på lång sikt.  
För att möjliggöra språkombud på kort sikt vill verksamheterna anmäla 
deltagare till den kostnadsfria utbildningen av språkombud. Men för att det 
ska falla ut så bra som möjligt, att implementeringsarbetet ska ges stöd för 
enhetschefer och språkombud och finnas en långsiktighet i arbetet krävs även 
att verksamhet och budget möjliggör detta.  
 
På lång sikt, att möjliggöra ett kontinuerligt arbete och som en del av 
implementeringsarbetet handlar det därför om flera olika delar. För 
kommande språkombud innebär bland annat att hitta sina former där de 
tillsammans kan utveckla sin roll i verksamheterna (byta erfarenheter och 
kompetens) i nätverk, det handlar också om att utveckla ytterligare insatser 
för språkutvecklande arbetsplatser. Ett nästa steg är även att utbilda och ha 
egna språkombudsutbildare för att kunna fylla på med kompetens.  
 
Uppgifter och uppdrag för språkombud innebär vara en drivande och 
samordnande part av sin verksamhet utifrån ovan givna sex punkter som roll 
språkombud. Det jobbet ska givet integreras med professionernas och 
verksamheternas grunduppdrag men det förutsätter att tid möjliggörs för 
språkombuden att driva det jobbet. För att det jobbet ska kunna möjliggöras 
och frigöra tid så kommer det krävas att det tillkommer resurser till linjen i 
form av ett antal undersköterskor. Det finns idag inte utrymme i tilldelad 
budgetram därför behövs ett tillskott för kommande budget för totalt 5 
heltidstjänster. 
 

Konsekvenser 

Socialnämnden verksamhetsplan 2022  
Internkontrollplan 2022  
Verksamhetsberättelse 

 

Madde Gutsafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Verksamhetschef Vård och omsorg  
Verksamhetschef Funktionsstöd  
Enhetschefer Vård och omsorg samt Funktionstöd 
 

För kännedom: 

Förvaltningschef  
Utvecklingsstrateg  
Rektor Masugnen, vuxenutbildningen  
Rektor Lindeskolan, program Vård och omsorg 

 

Bilagor: 

PowerPoint Språkombud 
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2022-09-08  SN 2022/85 

 Socialförvaltningen 
Madde Gustafsson 
 0581-816 26 
mladenka.gustafsson@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Svar på motion- behovet av dagvård 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige att 

 Ge avslag på följande förslag:  
Demensdagvården startar samt 
Lokalerna ersätts med andra lämpliga lokaler. 

 Ge bifall i sista förslaget gällande underlätta för de anhörig. Då 
rekrytering av anhörigkonsulent kommer att ske under hösten. 

 
Förvaltningen föreslår socialnämnden besluta 

  Ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera beslutet kring nedläggning av 
demensdagvården och dess konsekvenser, både utifrån ett individ- 
samt ekonomisk perspektiv 

 Återrapportering till socialnämnd i januari 2023 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har fått i uppdrag att besvara motion gällande behovet av 
dagvård för personer med kognitiv svikt, ställd av Centerpartiet Christina 
Pettersson 
 
Centerpartiet föreslår följande: 
- Demensdagvården startar, gärna med en indelning i grupperna lätt 

respektive svår kognitiv svikt 
- Lokalerna på Källgården snarast ersätt med andra lämpliga lokaler i 

kommunen. 
- Så mycket som möjligt görs för att underlätta för de anhörig, tex 

anhörigträffar för dem som nyligen fått sin diagnos, gärna tillsammans 
med den nydiagnostiserade patienten och representant från Region 
Örebro län 

 
Förvaltningen har fått tilldelade medel för 2023 att upprätta en ny tjänst, 
anhörigkonsulent. Rekrytering kommer att påbörjas under hösten. 
 
Förvaltningen har för avsikt att starta upp ett demensteam under hösten. 
 
Gällande att demensdagvården ska öppna upp igen anser förvaltningen att en 
utvärdering av beslutet kring nedläggning av demensdagvården behöver ske. 
Förvaltningen föreslår Socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att 
utvärdera beslutet och dess konsekvenser, både utifrån ett individ- samt 
ekonomisk perspektiv. 
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Mladenka Gustafsson  
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

         Verksamhetschef Vård och Omsorg 
         Utvecklingsstrateg Socialförvaltningen 
                                 Enhetschef myndighetsenheten 
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Delegationbeslut 

   
KS 2022/165-4 

Kanslienheten  
 

Jessica Brogren   

 0581-812 09  

jessica.brogren@lindesberg.se   

 Socialnämnden             

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Remiss gällande Motion från Christina Pettersson (C) om 

behovet av dagvård för personer med kognitiv svikt 

 
  

Ärendet remitteras för yttrande till socialnämnden med svar senast 28 
oktober år 2022. 
 
Denna remiss kommer endast skickas via e-post. Skicka gärna svaret med e-
post till kommun@lindesberg.se 
 
Kontakta mig gärna för ytterligare information om remissen. 

  
 
Jessica Brogren 
Nämndsekreterare 
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    SN 2022/71 

 Socialförvaltningen 
Peter Björklund 
   
peter.bjorklund@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Svar - Remiss av motion från Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson 

(SD) och Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i 

svenska för anställning inom äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslagspunkt 

1 för att istället invänta Socialstyrelsen redovisningsuppdrag till 
regeringen. 

 besvara förslagspunkt 2 att förvaltningen redan påbörjat ett arbete 
med språklyftet och specifikt Språkombud och följa planen. 

 

Ärendebeskrivning 

 
En inkommen motion från tre ledamöter i Sverigedemokraterna, i oktober 
2021, till kommunfullmäktige, Dnr KS 2021/254. Kommunstyrelsen önskar 
svar senast 28 oktober 2022.  
 
Motionen föreslår kommunfullmäktige att: 
1) ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med 
tillväxtförvaltningen för att genomföra ett obligatoriskt språktest med 
språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.  
2) ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för att genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov 
finns.  
 
Gällande förslag till språktest för nyanställda. Regeringen har givit 
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd som gör det lättare att bedöma 
vilka svenskkunskaper medarbetarna behöver i äldreomsorgen. Det 
uppdraget ska redovisas av Socialstyrelsen senast den 28 februari 2023 till 
Regeringskansliet. Redovisningen och innebörden av detta uppdrag kan med 
fördel inväntas av socialnämnden och i allra högsta grad vikt av att 
återkomma till.  
Barn – och utbildningsnämnden i kommunen har arbetat med former av 
språktester inom framförallt förskolan. Resultatet från det arbetet behöver 
utifrån detta sammanhang följas upp av förvaltningen. Utmaningarna med för 
låga språkkunskaper gäller även inom Funktionsstöd. Nedan beskriven 
utbildning om Språkombud kommer även gälla funktionsstöd. 
 
Gällande förslag språklyft. I socialnämndens verksamhetsberättelse för 2021 
står att verksamheterna har behov av att ytterligare arbeta för att möta 
framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning och kartlägga vilka 
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möjligheter som finns för att verksamheten ska lyckas vara 
konkurrenskraftiga och attraktiva som arbetsgivare. I det pågående arbetet 
med kompetensanalys och kompetensförsörjning med Nära vård pekades det 
bland annat på aktiviteter för språkhöjande insatser inom Vård och omsorg. 
Det är högaktuellt utifrån dels brist av tillgång till kompetent arbetskraft, dels 
utmaning för verksamheterna att bedriva ett systematiskt kvalitetetsarbete 
med bristande språkkunskaper. En utveckling för språkutvecklande 
arbetsplatser och språkutvecklande arbetssätt är därför av hög prioritet.  
 
Vård- och omsorgscollege, Region Örebro län, har erbjudit kommunerna i 
norra länsdelen möjlighet att utbilda språkombud i höst. En utbildning som 
Lindesbergs kommun har tackat ja till. Med start i höst kommer det att vara 
två utbildningsomgångar a fyra träffar lagda som heldagar. Sammanlagt 
kommer ca 30–35 personer utbildas inom Vård och omsorg (och ca 5-10 
personer inom Funktionsstöd 
 
Att arbeta med språkombud i en organisation ger möjligheter till 
språkutveckling på ett brett plan som leder till att språket stärks hos individer 
men också i hela arbetsgruppen på arbetsplatsen. Rollen som språkombud 
bidrar till att:  
 Hjälper till att lösa språkliga missförstånd  
 Förbättrar arbetsmiljön  
 Ger stöd till chef och personal  
 Förklarar rutiner för vikarier och nyanställda  
 Ger stöd vid dokumentation  
 Bidrar till att skapa öppenhet i språkförfrågan 
 

Konsekvenser 

De språkhöjande insatserna går i linje med förvaltningens påbörjade arbete 
för Språkombud. 

 

Madde Gustafsson Peter Björklund 
Förvaltningschef Handläggare 

För åtgärd: 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: 

Tillväxtnämnden  
Chef Socialförvaltningen  
Chef Tillväxtförvaltningen 
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Delegationbeslut 

   KS 2021/254–4 
Kanslienheten   
Ebba Jansson   
 0581-810 31  
ebba.jansson@lindesberg.se   
 Socialnämnden             

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

 
Remiss ut Motion från Jari Mehtäläinen Tom Persson Fredrik 

Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i svenska för 

anställning inom äldreomsorgen 

 
 Ärendet remitteras för yttrande till Socialnämnden med svar senast 28 

oktober 2022. 
 
Denna remiss kommer endast skickas via e-post. Skicka gärna svaret med e-
post till kommun@lindesberg.se  
 
Kontakta mig gärna för ytterligare information om remissen. 
 
 
Ebba Jansson 
Kommunsekreterare   
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 Protokollsutdrag 20 (22) 

 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktige 2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

§118/21   Dnr: KS 2021/254 

 

Motion från Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) 

Fredrik Rosenbecker (SD) om att införa språkkrav i 

svenska för anställning inom äldreomsorgen 

 
Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Jari Mehtäläinen (SD), Tom Persson (SD) och Fredrik 
Rosenbecker (SD) har inkommit med en motion där de föreslår 
att språktest och språkkrav ska införas för anställningar inom 
äldreomsorgen i Lindesbergs kommun.  

 
Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

______ 
För åtgärd: 

Handläggargrupp medborgarförslag och motioner 
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Motion

Inför språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen.

Det är positivt att personer med utländsk bakgrund väljer att arbeta inom äldreomsorgen men då  
måste också språkkunskaperna i svenska räcka till. Den som behöver vård och omsorg ska känna  
sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och att själv bli förstådd. Så är inte alltid fallet 
och bristfälliga kunskaper i svenska språket hos personalen kan innebära en risk för att brukaren  
inte får den vård hon/han behöver. Utöver detta utgör otillräckliga kunskaper i svenska en risk för 
att allvarliga misstag kan inträffa när det gäller medicinering och vårdplan. Dessutom riskerar 
befintlig personal ett merarbete när de utöver sina ordinarie arbetsuppgifter får extraarbete som 
kommunikatörer mellan brukare och personal som brister i svenska språket. Ett merarbete som i sin 
tur ökar risken för ökad arbetsbelastning för personalen med utbrändhet och sjukskrivningar som 
följd.

Det råder brist på personal inom äldreomsorgen och personalbehovet kommer att öka då andelen  
äldre i befolkningen också ökar. Lindesberg och socialförvaltningen ska vara en attraktiv och  
integrationsskapande arbetsgivare. För att öka möjligheterna att rekrytera ny personal med utländsk 
bakgrund bör specifika språkkrav genom ett obligatoriskt språktest genomföras. Förslag om hur 
socialförvaltningen kan hjälpa de personer med bristfälliga kunskaper i svenska men som vill arbeta
inom omsorgen, bör tas fram tillsammans med tillväxtförvaltningen. Även den personal som redan 
arbetar inom äldreomsorgen men som anser sig  ha otillräckliga språkkunskaper i svenska bör få 
tillgång till ett språklyft, på betald arbetstid. 

Vid nyrekrytering av personal inom äldreomsorgen ska det klart framgå, genom ett språktest, att 
kunskaperna i svenska ska motsvara godkänd kurs i Svenska 1 inom gymnasieprogrammet eller 
Svenska 1 som andraspråk eller motsvarande utbildning. Ett språktest som visar på kunskaper i 
svenska motsvarande som lägst nivå-D på SFI, kan dock vara tillräckligt för arbete som vårdbiträde 
inom äldreomsorgen. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att – ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan tillsammans med tillväxtförvaltningen för 
att genomföra ett obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning i äldreomsorgen.

Att – ge socialförvaltningen och tillväxtförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för att 
genomföra språklyft för befintlig omsorgspersonal om behov finns.             

Jari Mehtäläinen (SD) Tom Persson (SD) Fredrik Rosenbecker (SD)

21-10-25

KS 2021/254-1
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2022-09-02  SN 2022/91 

 Individ och familj 
Johanna Stunz 
 0581-811 21 
johanna.stunz@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag 

inom Arbetsmarknadsenheten 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 Socialnämnden tackar för informationen och lägger den till 

handlingarna 
 

 

Ärendebeskrivning 

Försörjningsstöd redovisar jämförande statistik mellan åren 2020 och 2021 
samt hur första halvåret 2022 gått samt analyserar vad en positiv eller negativ 
utveckling kan vara orsakad av. 
 
Under 2021 återlämnades ett antal ärenden till Arbetsmarknadsenheten av 
olika skäl. Årligen följer vi upp dessa ärenden i syfte att granska och utveckla 
verksamhet som är ändamålsenlig. 
 
Arbetsmarknadsenheten har arbetat med Resursjobb sedan 2020 och har 
utvärderat de långsiktiga effekterna av de 9 resursjobb som avslutades under 
2020 och 2021.  
 
Försörjningsstöd och Arbetsmarknadsenheten delger också information om 
samverkan och gemensamma insatser under hösten 2022 och framåt. Bland 
annat informerar vi om hur Medborgarservice ska erbjudas under hösten 
samt vilka verksamheter/fler arbetsplatsförlagda insatser som kommer 
erbjudas Arbetsmarknadsenhetens deltagare – utöver redan befintlig 
organisation på Arbetsmarknadsenheten. 
 
Slutligen kommer enheterna presentera en gemensam 
kompetensutvecklingsinsats som syftar till att stärka handläggarnas roll samt 
bidra till att vi, inom ramen för våra respektive grunduppdrag, i högre grad 
utvecklar verksamhet i linje med de indikatorer som leder till 
anställningsbarhet. Vi kommer också kunna mäta progression hos enskilda 
individer, även om slutresultatet ”Egenförsörjning” inte uppnåtts vid tidpunkt 
för mätning.  
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Mladenka Gustafsson Johanna Stunz 
Förvaltningschef Handläggare 

 

 
För kännedom: 

Tillväxtenheten 
 

 
 

Bilagor: 

Redovisning TN och SN september 2022 
BIP-indikatorer och jobbsannolikhet 
Handläggarens betydelse 
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HUVUDPUNKTER 
AUGUSTI 2020

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND BUSINESS                            
BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES                                    

AARHUS                                  
UNIVERSITY                              AU

 

HANDLÄGGARENS 
BETYDELSE  
FÖR INDIVIDENS 
MÖJLIGHETER  
ATT NÅ ARBETE
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2 af 24 3 af 24

Handläggarens betydelse för individens möjligheter att nå arbete - Huvudpunkter
Væksthusets Forskningscenter
Första utgåvan, första upplagan 2020

Översatt från danska efter
Sagsbehandlerens betydning for udsatte borgeres jobchancer - Hovedpointer
Væksthusets Forskningscenter, 2017

Denna publikation är utarbetad av Væksthusets Forskningscenter. Huvudrapporten är utarbetad 
av Michael Rosholm, Kenneth Lykke Sørensen och Lars Skipper, samtliga från Aarhus Universitet. 

Alla publikationerna kan laddas ner från www.vaeksthusets-forskningscenter.dk

Væksthusets Forskningscenter
Sundholmsvej 34, 2. sal
2300 København S
Danmark  
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Progression mot arbetsmarknaden

1 Væksthusets Forskningscenter, 2020: ”BIP Indikatorer och jobbsannolikhet - Huvudpunkter”.

Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, hädanefter BIP) är 
både nationellt i Danmark och internationellt sett den hittills mest omfattande vetenskapliga 
progressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med 
komplexa problem (begränsad deltagende på arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala 
utmaningar, missbruk etc.) kommer ut i arbete. 

BIP har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för anställningsbarhet och sannolikhe-
ten för att utsatta individer får jobb. Genom att känna till detta samband stärks vår förmåga att 
hjälpa denna grupp framåt mot arbetsmarknaden. 

I Danmark har vi generellt sett varit dåliga på att hjälpa utsatta individer att komma ut i arbete. 
Denna grupp har ofta mycket lång väg till anställning. Få jobbcenter vet exakt vad som krävs för 
att hjälpa individer på väg mot anställningsbarhet och jobb och vad de ska fokusera sin insats 
på. Därför finns ett behov för tydliga styrningsmål – en rad indikatorer på anställningsbarhet – 
som har ett dokumenterat samband med anställning. Det är dem vi har kommit fram till nu.

Resultaten av den nya forskningen visar vilka indikatorer som kan förutsäga om individer börjar 
söka jobb och om de får anställning 1. I synnerhet en indikator har betydelse när det gäller att 
förutsäga individens anställningsbarhet, nämligen handläggarens tro på att individen får jobb.

Handläggaren är hörnstenen i den kommunala insatsen för individer som får ekonomiskt 
bistånd. I denna rapport belyser vi olika aspekter av handläggarens betydelse för individens 
framgång. Det visar sig att handläggare inte bara är duktiga på att förutsäga vem som kommer 
ut i arbete och vem som inte gör det; de är också centrala aktörer som direkt kan påverka den 
enskilda individens chans att lyckas. 

Resultaten från denna analys föranleder att det i praktiken fokuseras på handläggarens sätt 
att tänka, kommunicera och agera på i arbetet med utsatta individer. Samtidigt ger analysen 
upphov till att sätta fokus på organisering och ledning i jobbcentren.
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Introduktion till BIP

BIP är ett samarbetsprojekt som involverar både praktiker och forskare. BIP är initierat och 
finansierat av Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond, och Væksthusets Forskningscenter har 
stått för projektstyrningen. Forskningsprojektet startades 2011 och data samlades in från 2013 
till och med 2016.

I forskningsprojektet har elva indikatorer för anställningsbarhet utvecklats baserat på både 
nationella och internationella studier. Indikatorerna har under fyra år testats som ett verktyg för 
att mäta progression i individers arbetslöshetsförlopp.

Tio jobbcenter har medverkat i forskningsprojektet. I varje jobbcenter har ett antal arbetslösa 
individer valts ut till att delta i BIP. De tio jobbcentren har i över totalt fyra år genomfört uppre-
pade progressionsmätningar på cirka 4 000 arbetslösa individer. Huvuddelen av individerna i 
projektet är arbetslösa individer som är 30 år eller äldre, men det ingår även en mindre andel 
arbetslösa individer under 30 år som får utbildningsstöd. Omkring 300 handläggare har varit 
involverade i projektet. Undersökningen har genererat över 27 000 svar, cirka 13 500 från 
individer och 13 500 från handläggare. 

Dessa progressionsdata har kopplats till det danska Beskæftigelsesministeriets DREAM- 
databas, vilket har gjort det möjligt att analysera indikatorernas samband med ökad jobb-
sannolikhet. 

Michael Rosholm, professor i ekonomi vid Aarhus Universitet, har i samarbete med kollegor på 
Aarhus Universitet genomfört alla analyser av datamaterialet. 
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PROGRESSIONSMÄTNINGSVERKTYGET I BIP
Progressionsmätningsverktyget mäter systematiskt utvecklingen på elva indikatorer för anställ-
ningsbarhet. Indikatorerna visas i figuren nedan.

FIGUR 1. DE ELVA BIP-INDIKATORERNA FÖR ANSTÄLLNINGSBARHET

 

 

 

Den gemensamma nämnaren för de utvalda indikatorerna är att de går att påverka med olika 
insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indika-
torerna. 
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Indikatorerna har omsatts till konkreta frågor, som har ställts till både individerna och deras 
handläggare 2. Frågorna besvaras av individerna ungefär var tredje månad i samband med 
samtal på jobbcentret. Även frågorna till handläggarna besvaras ungefär var tredje månad. 

Mer information om metod och dataunderlag i BIP finns på Væksthusets Forskningscenters 
webbplats: www.vaeksthusets-forskningscenter.dk 3.

2 De konkreta frågeformuleringarna kan ses här: Væksthusets Forskningscenter, 2020: ”BIP Indikatorer och jobbsannolikhet – 
Huvudpunkter”.
3 BIP-projektet: https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projekter/beskaeftigelses-indikator-projektet/
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Metod för analys av handläggareffekter

4 Rapporten finns här: https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projekter/beskaeftigelses-indikator-projektet/

I denna analys har vi undersökt vad progressionsdata från BIP kan säga oss om handläggarens 
betydelse för sannolikheten att arbetslösa individer får jobb eller börjar studera. Vi kopplar 
BIP-data med DREAM-data, som kan tala om för oss om individen senast ett år efter besvaran-
det har fått jobb eller börjat studera.

Vi har analyserat svaren från alla individer, där både individerna själva och deras handläggare 
har besvarat frågorna i BIP-formuläret två eller fler gånger. På så sätt kan vi undersöka om det 
har skett ett byte av handläggare mellan svaren och vad detta byte har inneburit för individens 
möjlighet att få arbete.

Dessutom ser vi på vad indikatorn ”handläggarens tro på att individen får jobb” har för betydelse 
för individens jobbsannolikhet. Vi undersöker om handläggarens tro på individens jobbchanser är 
en bidragande orsak till att vissa individer får jobb eller börjar studera, medan andra inte gör det. 

På följande sidor kan du läsa en sammanfattning av huvudslutsatserna från undersökningen 
av handläggarens betydelse för huruvida arbetslösa individers får jobb eller börja studera 4. 
Sammanfattningen är uppdelad i två huvudteman som ger svar på följande frågor:

1. Konsekvenserna vid byte av handläggare:   
 • Hur många handläggarbyten har individerna upplevt? 
 •  Vilka konsekvenser har bytet av handläggare haft på sannolikheten att individerna får jobb 

eller börjar studera?

2.  Sambandet mellan handläggarens tro på att individer får jobb och deras faktiska  
framgång:   
• Hur mycket tror handläggarna i genomsnitt på individernas jobbchanser?   
•  Finns det ett orsaksmässigt samband mellan handläggarens tro på jobb och individernas 

faktiska sannolikhet att få jobb eller börja studera?
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Byte av handläggare minskar jobbchansen

5 Danneris, S., 2016: ”Er du klar til at arbejde?”, Aalborg Universitet

BIP-projektet har visat att handläggarbyten påverkar individernas chanser att få jobb eller 
börja studera. Det visar sig att individernas jobbchanser minskar väsentligt varje gång de byter 
handläggare. 

40 % av individerna i BIP har upplevt ett eller fler handläggarbyten under sin arbetslöshet 
under perioden som de har deltagit i projektet.

Att byte av handläggare kan vara en källa till frustration bland arbetslösa i sysselsättningssys-
temet har redan påvisats i BIP:s kvalitativa undersökningar på området 5. Nu har vi med data 
från progressionsmätningarna möjlighet att konkret se hur stor effekt ett handläggarbyte har 
på individernas chans att lyckas.

SÅ PÅVERKAS INDIVIDERNAS JOBBCHANSER 
I genomsnitt 6 % av de utsatte bidragstagare på ekonomiskt bistånd får jobb inom ett år. 

Byte av handläggare minskar jobbsannolikheten med 1,3 procentenheter. Det vill säga att den 
genomsnittliga sannolikheten för att få jobb minskar från 6 % till 4,7 % för individer som har bytt 
handläggare en gång. Det handlar alltså om en betydande reducering av jobbchansen, som 
redan innan är relativt liten för denna målgrupp. 

Varje handläggarbyte minskar arbetslösa individers chanser för att hitta arbete med 22 %.
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Slår vi ihop anställning och utbildning, som båda betraktas som positiva händelser, är bilden 
oförändrad. I genomsnitt 10 % får jobb eller börjar studera inom ett år. Varje byte av handläggare 
minskar individens chans att få jobb eller börja studera med 1,6 procentenheter. Det vill säga 
att den genomsnittliga sannolikheten för att individer med ett handläggarbyte bakom sig börjar 
jobba eller studera minskar från 10 % till 8,4 %. 

Effekterna av handläggarbyten i förhållande till sannolikheten att individerna börjar jobba eller 
studera sammanfattas i tabellen nedan.

TABELL 1. SAMBANDET MELLAN BYTE AV HANDLÄGGARE OCH JOBB/STUDIER  

JOBB JOBB + STUDIER

Andel som  
jobbar/studerar

6 % får jobb inom ett år
10 % får jobb eller börjar studera 
inom ett år

Så påverkar ett byte av 
handläggare

Sannolikheten för att få jobb inom 
ett år faller med 1,3 procentenhe-
ter. Det motsvarar en minskning 
på 22 %.

Sannolikheten för att få jobb eller 
börja studera inom ett år faller 
med 1,6 procentenheter. Det 
motsvarar en minskning på 16 %. 

SÅ KAN KUNSKAPEN FRÅN BIP ANVÄNDAS
Analyserna pekar på att antalet byten av handläggare bör begränsas, då de direkt skadar 
individernas jobbchanser. 

Det går inte att undvika handläggarbyten helt på jobbcentren som följd av att medarbetare 
byter jobb, föräldraledighet osv. Men antalet handläggarbyten på grund av ändringar i bedöm-
ningskategorier, understöd osv. samt interna omorganisationer bör minimeras. Om ett byte inte 
kan undvikas är det viktigt att vara uppmärksam på vad det är som går förlorat, när individens 
ärende övergår från en handläggare till en annan. Man bör överväga hur man säkerställer 
överlämnande av kunskap om individens ärende, härunder individens plan för insatser och 
uppföljningar. 
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Handläggarens tro på individens jobbchanser är avgörande för 
framgång
BIP kan påvisa ett starkt samband mellan handläggarens tro på individens jobbchanser och 
individens faktiska framgång med att få jobb eller börja studera. 

Vi ska nu se på vad detta samband omfattar och undersöka om sambandet är orsaksmässigt. 
Det vill säga om det finns ett direkt samband mellan orsak (handläggarens tro på att individen 
får jobb) och verkan (individens övergång till sysselsättning).

TROR DU ATT INDIVIDEN FÅR JOBB UNDER DET KOMMANDE ÅRET?
Denna fråga har handläggarna i projektet besvarat varje gång de har fyllt i ett frågeformulär 
om en individ i BIP. Bara i 6 % av fallen har handläggaren svarat obetingat ” ja” på frågan.

FIGUR 2. TROR DU ATT INDIVIDEN FÅR JOBB UNDER DET KOMMANDE ÅRET?

Anmärkning: Här har svarsalternativet ”vet inte” utelämnats. 2 % svarade ”vet inte”.
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I knappt hälften av fallen tror handläggarna inte på att individen får jobb, eller så tvivlar de på 
det. I cirka en fjärdedel av fallen anger handläggarna att det växlar – ibland tror de på det och 
ibland inte. Den sista fjärdedelen innehåller en positiv bedömning av huruvida individen får 
jobb inom ett år. 

Vi har jämfört handläggarnas bedömning av individernas chanser att få jobb inom ett år med 
individernas faktiska jobbsituation ett år efter undersökningen. Här ser vi att det finns ett tydligt 
positivt samband mellan de två. Sambandet visas i tabell 2 nedan.

TABELL 2. HANDLÄGGARENS TRO PÅ ATT INDIVIDEN FÅR JOBB OCH ANDEL I JOBB ETT ÅR SENARE 

TROR DU PÅ JOBB INOM ETT ÅR? PROCENT I JOBB ETT ÅR SENARE

Nej 1,1 %

Tvivlar 2,6 %

Varierar 5,1 %

Goda chanser 10,4 %

Ja 26,8 %

 
Bara 1 % av individerna vars handläggare inte tror på att de kommer att få jobb inom ett år har 
faktiskt fått jobb ett år senare. 27 % av individerna vars handläggare tror på det har fått jobb ett 
år senare. Det är alltså tydligt att handläggarens bedömning av individens jobbchans på ett 
eller annat sätt hänger ihop med individens framtida sysselsättningssituation.

Det ligger nära till hands att tolka detta samband som ett uttryck för att handläggarna, tack 
vare sin kännedom om individernas karakteristika och aktuella situation (historik, motivation, 
utmaningar, resurser), är duktiga på att förutsäga hur det kommer att gå för individerna när det 
gäller att hitta jobb inom den närmaste framtiden. 
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Med hjälp av statistiska analyser har vi undersökt närmare vad som ligger till grund för hur 
mycket handläggare tror på individernas jobbchanser. Vår analys bekräftar delvis att handläg-
gare, mot bakgrund av deras kännedom om individerna och deras situation, är duktiga på att 
förutsäga sannolikheten att individerna får jobb 6.

Vår analys visar dock också att det inte bara är individens förhållanden, som kan observeras via 
DREAM-registret och BIP-svaren, som ligger till grund för handläggarens bedömning av indi-
viden. Det kan finnas andra, obeaktade förhållanden gällande individen 7, som utgör grundlag 
för bedömningen, men även handläggarens egna förhållanden kan påverka bedömningen av 
individens jobbchanser.

HANDLÄGGARENS GENERELLA JOBBFOKUSERING PÅVERKAR BEDÖMNINGEN AV 
DEN ENSKILDA INDIVIDEN 
BIP har undersökt om det kan finnas en förklaring till handläggarens tro på individens 
jobbchanser som kan hänföras till handläggarens allmänna inställning till individerna.

Det har vi gjort genom att konstruera ett mål för handläggarens generella jobbfokusering, för 
att se om det påverkar handläggarens bedömning av den enskilda individen. 

Det viktiga med ett sådant mål är att det inte är färgat av handläggarens kännedom om den 
enskilda individens karakteristika. Om en handläggare har hand om 40 individer beräknar vi 
därför i första hand genomsnittet av hur mycket handläggaren tror på var och en av första 39 
individernas jobbchans. Detta genomsnitt kallar vi för ”handläggarens jobbfokusering”. Sedan 
ser vi på huruvida denna handläggarens generella jobbfokusering har inflytande på vederbö-
randes bedömning av den sista individen – individ nummer 40. På så sätt testar vi alltså om en 
handläggares tro på en given individ påverkas av andra förhållanden än det som kan härledas 
till den specifika individen. 

6 För en mer djupgående titt på undersökningen hänvisar vi till huvudrapporten..
7 Med obeaktade förhållanden avses information om individer som inte kan samlas in via antingen registerdata eller progres-
sionsmätningarna. Det kan alltså vara observationer om individer som handläggaren känner till, men som vi inte kan fånga upp 
via DREAM eller BIP.
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Logiken bakom det konstruerade målet för handläggarens jobbfokusering illustreras i bilden 
nedan.

FIGUR 3. PÅVERKAR BEDÖMNINGEN AV ANDRA DEN ENSKILDA INDIVIDEN?

 
 
 
 
 
 
 
 

Analysen visar att de handläggare som generellt har en låg jobbfokusering tror mindre på att 
den aktuella individen får jobb. Omvänt har handläggare med en generellt hög jobbfokusering 
en hög tro på att den aktuella individen får jobb. Handläggarens bedömning av de andra indivi-
derna präglar alltså bedömningen av den aktuella individen – oavsett individens karakteristika 8. 
Ju mer jobbfokuserat handläggaren tänker generellt, desto större sannolikhet är det för att 
handläggaren också kan se jobbmöjligheter för den aktuella individen.

8 Handläggarens genomsnittliga bedömning mäts relativt till bedömningar från de andra handläggarna på samma jobbcenter. 
Analysen har därmed tagit höjd för att exempelvis det geografiska läget inte påverkar bedömningen. .

JOBBFOKUSERING PÅVERKAR INDIVIDENS SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Härefter tar vi steget vidare och ser på huruvida handläggarens jobbfokusering också spelar in 
på individens faktiska sysselsättningsgrad. Återigen framkommer samma samband. Individer
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vars handläggare generellt tror på att individerna kommer att få jobb har en högre anställ-
ningsfrekvens än individer vars handläggares tro på att individerna får jobb är låg.

Detta samband illustreras grafiskt i figur 4 nedan. I figuren är svaren indelade i tre grupper. Den 
ena gruppen visar den tredjedel av svaren, där handläggaren genomsnittligt bedömer de övri-
ga individernas jobbchanser lägst – det gula strecket. I en annan grupp har vi den tredjedel av 
svaren, där handläggaren genomsnittligt bedömer de övriga individernas jobbchanser högst – 
det röda strecket. Och i mellangruppen – det gröna strecket – har vi de svar, där bedömningen 
ligger mitt emellan. 

FIGUR 4. HANDLÄGGARE, JOBBFOKUSERING OCH ANSTÄLLNING
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Bland den tredjedel av svaren där handläggarna har den lägsta jobbfokuseringen är jobb-
sannolikheten 5,3 % – alltså lägre än den genomsnittliga jobbsannolikheten på 6 % (det svarta 
strecket i figuren). Bland den tredjedel av svaren där handläggarna har den högsta jobbfokuse-
ringen är jobbsannolikheten 7 %.

De individer som har en handläggare med hög jobbfokusering har en ökad jobb-
sannolikhet på 32 % jämfört med de vars handläggare har en låg jobbfokusering.

 
Återigen vill vi påminna om att detta samband inte täcker enskilda individers karakteristika. Vi 
har sett på sambandet mellan handläggarens generella jobbfokusering hos en grupp med 
individer (exempelvis 39 individer av totalt 40) och den aktuella individens jobbsannolikhet 
(individ nummer 40). Det handlar därmed om ett orsaksmässigt samband. Vi kan dra slutsatsen 
att handläggare som har en optimistisk tro på andra individers jobbchanser också är bättre på 
att hjälpa den enskilda individen att få jobb.

9 Särskilt intresserade läsare kan studera den statistiska modellen och betydelsenivån närmare i huvudrapporten.

SÅ MYCKET PÅVERKAR HANDLÄGGAREN JOBBSANNOLIKHETEN
I de vidare statistiska analyserna har vi mätt exakt vilken effekt det har på individens sannolikhet att 
få jobb eller börja studera om handläggaren ökar sin tro på individens jobbchanser.

I denna analys har vi tagit hänsyn till allt det som vi i övrigt känner till om individen, såsom register-
variabler (ålder, kön, arbetsmarknadshistorik osv.), BIP-indikatorer om individer och övriga indikato-
rer om handläggare. Analysen visar att det orsaksmässiga sambandet mellan handläggarens tro på 
jobb och huruvida individen får jobb är statistiskt betydelsefullt 9.

I tabellen nedan visar vi vad det innebär om en handläggares tro på den enskilda individens 
jobbchanser stiger med en enhet på en 5-skala. En ökning på två steg i skalan fördubblar den 
visade effekten. 
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TABELL 4. DET ORSAKSMÄSSIGA SAMBANDET MELLAN HANDLÄGGARENS TRO PÅ JOBB OCH JOBB/STUDIER

JOBB JOBB + STUDIER

Andel som  
jobbar/studerar

6 % får jobb inom ett år
10 % får jobb eller börjar studera 
inom ett år

Så påverkar varje 
ökning med en enhet 
handläggarens  
”tro på jobb”

Sannolikheten för att få jobb inom 
ett år ökar med 1,3 procentenhe-
ter. Det motsvarar en ökning på 
22 %.

Sannolikheten för att få jobb eller 
börja studera inom ett år ökar 
med 3,3 procentenheter. Det 
motsvarar en ökning på 33 %.  

 

Det handlar alltså om ganska betydande effekter. Om handläggarens tro på att individen får 
jobb ökar med en enhet på skalan från 1 till 5, så växer chansen för att individen får jobb eller 
börjar studera inom ett år med 1,3 procentenheter. Med tanke på att bara 6 % av individerna 
faktiskt får jobb inom ett år är detta en mycket stor effekt. En ökning med en enhet ger i 
genomsnitt en ökad chans för att få jobb på 22 %.

Chansen för att individen får jobb eller börjar studera växer med 3,3 procentenheter varje 
gång handläggarens tro på att individen får jobb ökar med ett steg på skalan. Jämfört med 
att i genomsnitt 10 % av individerna får jobb eller börjar studera inom ett år så är en ökning 
på 3,3 procentenheter också ganska dramatisk – en ökning med en enhet höjer i genomsnitt 
sannolikheten för att individen får jobb eller börjar studera med 33 %.

Det innebär att det inte bara har en effekt att gå från en växlande tro på individens jobbchans 
(steg 3 i skalan) till en övertygelse om att individen har goda chanser att få jobb (steg 4 i skalan) 
– det har lika stor effekt att gå från att inte alls tro på att individen får jobb (steg 1 i skalan) till att 
bara tvivla på detta (steg 2 i skalan).
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SÅ KAN KUNSKAPEN FRÅN BIP ANVÄNDAS
Resultaten av våra analyser hjälper till att understryka handläggarnas betydelse när det gäller 
att få fler utsatta individer att börja jobba eller studera.

Handläggare med ett jobbfokuserat tänkesätt är bättre på att hjälpa individerna att få jobb än 
handläggare med låg jobbfokusering. I handläggarnas tänkesätt ligger alltså en potential för 
att påverka individernas chans att lyckas på arbetsmarknaden.

Det krävs att jobbcentren framöver bör ha ett stort fokus på detta och vara nyfikna på vad som 
kräver ett jobbfokuserat tänkesätt. 

Vi ska nu presentera ett par möjliga förslag på vad som krävs för att utveckla och stödja ett 
jobbfokuserat tänkesätt – både hos den enskilda handläggaren och i organisationen som 
helhet.

För att handläggaren ska kunna tro på att individen kan få en plats på arbetsmarknaden är det 
viktigt att handläggaren upplever att hen har verktygen till att få individen närmare jobbmålet. 
Därför kan det vara relevant att undersöka om handläggarna i tillräckligt stor utsträckning be-
härskar olika metodiska tillvägagångssätt i samarbetet med individer för att skapa progression 
mot ett relevant och realistiskt jobbmål. Det kan också vara relevant att undersöka om det 
lokala utbudet innehåller erbjudanden som faktiskt förbättrar individens chans att få jobb. 

En optimistisk tro på individernas jobbchanser kan också hänga ihop med att handläggaren har 
en bra kännedom om företagen, som i slutänden ska anställa individerna. Man kan därför över-
väga om handläggarna har tillgänglig och konkret kunskap om den lokala arbetsmarknaden 
och känner till framgångshistorier om individer, som har tagit sig in på arbetsmarknaden. Om 
ett jobbcenter har många uppdelade jobbfunktioner mellan företagskonsulter och handlägga-
re kan det hända att handläggaren inte har tillgång till den nödvändiga kunskapen om den lokala 
arbetsmarknaden. Då krävs det att kunskap om arbetsmarknaden tillförs en annan väg. 
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Det kan också handla om sparringkultur – finns det tillgång till sparring och handledning när 
handläggaren har ”kört fast”? En sparringkultur, där det finns utrymme för och möjlighet att 
uppsöka sparring från kollegorna, kan bidra till nya perspektiv och möjligheter. 

Som chef kan man alltså överväga om de organisatoriska ramarna för handläggarnas arbete 
stöder ett jobbfokuserat tänkesätt. Hur högt prioriteras området och hur ser resursfördelningen 
ut? Hur pratar man om individerna och vilken tillgång har handläggarna till uppgiften de ska 
utföra med individerna? Har jobbcentret ett gemensamt vägledande värde, som ger riktlinjer 
och stödjer ett jobbfokuserat tänkesätt? Har medarbetarna en tillräcklig yrkesmässig beredskap?
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Progression mot arbetsmarknaden

Beskæftigelses Indikator Projektet (jobb-/sysselsättningsindikatorprojektet, hädanefter BIP) är 
både nationellt i Danmark och internationellt sett den hittills mest omfattande vetenskapliga pro-
gressionsmätningsstudien som har undersökt vad som faktiskt gör att individer med komplexa 
problem (begränsad deltagende på arbetsmarknaden, psykisk/fysisk ohälsa, sociala utmaningar, 
missbruk etc.) kommer ut i arbete.  

Projektet har undersökt sambandet mellan utvalda indikatorer för anställningsbarhet och sanno-
likheten för att utsatta individer får jobb. Genom att känna till detta samband stärks vår förmåga 
att hjälpa denna grupp framåt mot arbetsmarknaden. 

I Danmark har vi generellt sett varit dåliga på att hjälpa utsatta individer att komma ut i arbete. 
Denna grupp har ofta mycket lång väg till anställning och effekten av jobbcentrens aktiva insat-
ser har hittills varit svår att dokumentera. 

Få jobbcenter vet exakt vad som krävs för att hjälpa individer på väg mot anställningsbarhet och 
jobb och vad de ska fokusera sin insats på. 

Därför finns ett behov för tydliga styrningsmål – en rad indikatorer på anställningsbarhet – som 
har ett dokumenterat samband med anställning. Det är dem vi har kommit fram till nu.



§117/22 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten - SN 2022/91-1 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten : BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB 2022

6 af 32

Fakta om utsatta individer

• Det finns 60 000 utsatta bidragstagare på ekonomiskt bistånd i Danmark, det vill 
säga individer med problem utöver arbetslöshet. 

• Dessa problem kan vara relaterade till hälsa, familj och bostad eller sociala och per-
sonliga utmaningar, som gör det svårt för gruppen att ta sig in på arbetsmarknaden. 

• 63 % av alla arbetslösa individer har fått ekonomiskt bistånd för minst 80 % av tiden 
de föregående fem åren.

• Ju längre tid man har fått ekonomiskt bistånd, desto lägre är sannolikheten att man 
kan ta sig ur bidragsberoendet. Bland de som efter mer än fem år inte längre behöver 
ekonomiskt bistånd övergår 74 % till ett annat offentligt understöd (exempelvis rehabi-
literingsstöd eller sjuksersättning).

• Gruppen kostar cirka 11,7 miljarder DKK om året i ekonomiskt bistånd. 

Källa: Jobindsats.dk 2017 och Carsten Koch Udvalget 2015: ”Nye veje mod job – for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet”

 
Resultaten av den nya forskningen visar vilka indikatorer som i särskilt hög grad kan förutsäga 
om individer börjar söka jobb och om de får anställning. 

Den kunskapen kan framöver användas för att kvalitetssäkra och utvärdera effekten av syssel-
sättningsåtgärder till nytta för individer. Samtidigt är det användbar kunskap för handläggare, 
då den visar vad som är viktigt att fokusera på i samarbetet med målgruppen. 

Projektet belyser alltså hur sysselsättningsåtgärden kan målinriktas och bli mer effektiv.
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Introduktion till BIP

1 Cirka 10 % av individerna som ingår i BIP är unga under 30 år.

BIP är ett samarbetsprojekt som involverar både praktiker och forskare. BIP är initierat och 
finansierat av Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond, och Væksthusets Forskningscenter har 
stått för projektstyrningen. Forskningsprojektet startades 2011 och data samlades in från 2013 
till och med 2016.

I forskningsprojektet har elva indikatorer för anställningsbarhet utvecklats baserat på både 
nationella och internationella studier. Indikatorerna har under fyra år testats som ett verktyg för 
att mäta progression i individers arbetslöshetsförlopp.

Tio jobbcenter har medverkat i forskningsprojektet. I varje jobbcenter har ett antal arbetslösa 
individer valts ut till att delta i BIP. De tio jobbcentren har i över totalt fyra år genomfört uppre-
pade progressionsmätningar på cirka 4 000 arbetslösa individer. Huvuddelen av individerna i 
projektet är arbetslösa individer som är 30 år eller äldre, men det ingår även en mindre andel 
arbetslösa individer under 30 år som får utbildningsstöd 1. Omkring 300 handläggare har varit 
involverade i projektet. Undersökningen har genererat över 27 000 svar, cirka 13 500 från 
individer och 13 500 från handläggare. 

Michael Rosholm, professor i ekonomi vid Aarhus Universitet, har i samarbete med kollegor på 
Aarhus Universitet genomfört alla analyser av datamaterialet. 
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PROGRESSIONSMÄTNINGSVERKTYGET I BIP
Progressionsmätningsverktyget mäter systematiskt utvecklingen på elva indikatorer för anställ-
ningsbarhet. Indikatorerna visas i figuren nedan.

FIGUR 1. DE ELVA BIP-INDIKATORERNA FÖR ANSTÄLLNINGSBARHET

 

 

 

Den gemensamma nämnaren för de utvalda indikatorerna är att de går att påverka med olika 
insatser. En insats kan potentiellt bidra till att individen förbättrar sig på en eller fler av indika-
torerna.  
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Indikatorerna har omsatts till konkreta frågor, som har ställts till både individerna och deras 
handläggare. Frågorna besvaras av individerna ungefär var tredje månad i samband med 
samtal på jobbcentret. Även frågorna till handläggarna besvaras ungefär var tredje månad. De 
konkreta frågeformuleringarna till de två formulären visas i rutan nedan.

FRÅGOR TILL INDIVIDERNA: 

1. Har du en idé om vilket arbete du gärna vill ha?

2. Hur ställer du dig till att ta kontakt med personer du inte känner?

3. Hur duktig är du på att samarbeta med andra?

4. Får du stöd från familj och vänner när du behöver hjälp?

5. Har du energi i vardagen till att fokusera på att få ett jobb?

6. Hur skulle du bedöma din (fysiska och psykiska) hälsa när det gäller att kunna utföra ett 
arbete?

7. Tror du att dina kompetenser kan användas på en arbetsplats?

8. Tror du att du klarar av ett arbete?

9. Vet du vad du ska göra för att förbättra dina möjligheter att få ett jobb?

10. Hur söker du jobb? 

11. Hur hög lön ska du ha för att ta ett jobb, som du blir erbjuden?
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FRÅGOR TILL HANDLÄGGARE: 

1. Har individen en realistisk förståelse för var på arbetsmarknaden vederbörandes kompe-
tenser kan användas?

2. I hur hög grad agerar individen målinriktat i fråga om att få ett jobb?

3. Hur bedömer du individens förmåga att uppsöka och ta initiativ till en dialog med andra?

4. Hur duktig är individen på att berätta om sig själv och relevanta kompetenser?

5. Hur bedömer du individens förmåga att samarbeta med andra?

6. Hur bedömer du individens förmåga att motta och förstå en instruktion om en uppgift?

7. Hur bedömer du individens förmåga att koncentrera sig på en uppgift utan att låta sig 
distraheras?

8. I hur hög grad har individen ett nätverk som ger stöd i fråga om att komma närmare arbets-
marknaden?

9. I hur hög grad kan individen hantera den egna vardagen och samtidigt fokusera på att få ett 
jobb?

10. I hur hög grad kan individen hantera eventuella (fysiska och psykiska) hälsoproblem?

11. Tror du att individen får jobb under det kommande året?

Med undantag av fråga 10 och 11 till individer anges svaren på en skala från 1 till 5. Genom att 
frågorna besvarats vid upprepade tillfällen har det varit möjligt att följa individernas progression 
(eller brist på denna) på nära håll. 
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Dessa progressionsdata har kopplats till det danska Beskæftigelsesministeriets DREAM-data-
bas, vilket har gjort det möjligt att analysera indikatorernas samband med ökad jobbsannolikhet. 

Mer information om metod och dataunderlag i BIP finns på Væksthusets Forskningscenters 
webbplats: www.vaeksthusets-forskningscenter.dk 2 och i huvudrapporten.

2 BIP-projektet: https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projekter/beskaeftigelses-indikator-projektet/

NY KUNSKAP PÅ TRE OMRÅDEN
På de följande sidorna kan du läsa en kort sammanfattning av huvudslutsatserna från under-
sökningen. Slutsatserna på tre områden ger svar på följande frågor:  

1. Jobbsökning: Hur många arbetslösa individer söker jobb? Vilka jobbsökningskanaler använ-
der de och hur många? Vilka indikatorer främjar att individen börjar söka jobb?

2. Anställning: Hur många arbetslösa individer får jobb? Vilka indikatorer ökar sannolikheten 
för att individen får jobb?

3. Utbildning: Hur många arbetslösa unga börjar studera? Vilka indikatorer främjar sannolik-
heten för att individen börjar studera? 

I projektet delar vi upp de arbetslösa individerna i två grupper. Den första gruppen är arbetslösa 
individer som är 30 år eller äldre. Slutmålet för denna grupp är att få jobb. Den andra gruppen 
är arbetslösa individer under 30 år, där det primära slutmålet är att börja studera. 

I rapportens sista kapitel visar vi hur mycket bättre vi förstår de tre områdena genom att ha 
kunskap från BIP-indikatorerna. Det gör vi genom att jämföra med den tidigare situationen, då vi 
uteslutande hade tillgång till registerdata från DREAM.
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Igång med jobbsökning

Resultaten från BIP-projektet visar att jobbsökning är en viktig faktor för att få jobb. Detta gäller 
även gruppen av arbetslösa individer. Om de ökar sin jobbsökningsaktivitet ökar de samtidigt 
sannolikheten för att få ett jobb. Men det är inte betydelselöst hur många och vilka jobbsök-
ningskanaler de använder. Båda delarna påverkar jobbsannolikheten.

VAR FJÄRDE INDIVID ÄR AKTIVT JOBBSÖKANDE
De arbetslösa individarna i BIP söker jobb i varierande omfattning. De flesta, 72 %, söker inte 
jobb. Omvänt anger 28 % att de är aktivt jobbsökande. Det är en överraskande hög andel, när 
man beaktar att dessa individer enligt lag inte är skyldiga att aktivt söka jobb. 

De som söker jobb använder mellan en och sex jobbsökningskanaler. Huvuddelen av de 
jobbsökande använder en eller två jobbsökningskanaler. Omfattningen på jobbsökningsaktivi-
teten visas i figur 2 nedan. 

FIGUR 2. ANTALET ANVÄNDA JOBBSÖKNINGSKANALER BLAND ARBETSLÖSA INDIVIDER 
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NIO INDIKATORER FRÄMJAR JOBBSÖKNING
Analysen visar att de arbetslösa individernas jobbsökningsaktivitet är avhängig av hur väl de 
klarar sig på de indikatorer vi mäter på. I synnerhet nio indikatorer har stor betydelse för om 
individerna börjar söka jobb. De nio indikatorerna visas i nedanstående figur.

FIGUR 3. BETYDELSEFULLA INDIKATORER SOM ÖKAR SANNOLIKHETEN FÖR JOBBSÖKNING  

Anmärkning: Arbetslösa individer som är 30 år eller äldre
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Analysen visar att om individen förbättrar sin förmåga att behärska eventuella hälsoutmaningar 
så ökar sannolikheten för att vederbörande börjar söka jobb. Dessutom är det avgörande att 
individen upplever sig klara av att hantera de grundläggande utmaningarna i vardagen. Att 
individen vet vilka möjligheter som finns på arbetsmarknaden, sett i relation till egna resurser 
och utmaningar, ökar också sannolikheten för att vederbörande börjar söka jobb. Det finns 
dessutom ett tydligt samband mellan individens tro på att de faktiskt kan klara av att arbeta 
och deras jobbsökningsaktivitet. 

Sannolikheten att den arbetslösa individen börjar söka jobb är större om vederbörande är foku-
serad på arbetsmarknaden. Om individen är duktig på att koncentrera sig och på att samarbeta 
ökar också sannolikheten för att vederbörande börjar söka jobb. 

Slutligen visar analysen att handläggarens tro på att individen kan få jobb främjar sannolikhe-
ten för att individen faktiskt börjar söka jobb. Ju mer handläggaren tror på det, desto större är 
sannolikheten för att individen söker jobb och ökar sin jobbsökningsaktivitet. 

FÖRETAGSPRAKTIK OCH JOBBPORTALER PÅ NÄTET ÄR EFFEKTIVA JOBBSÖKNINGS-
KANALER
Undersökningen visar hur arbetslösa individerna söker jobb och vilka jobbsökningskanaler 
som är särskilt effektiva för denna målgrupp. Det är ny och intressant kunskap, då befintliga 
undersökningar på området huvudsakligen har undersökt hur arbetslösa söker jobb. 

I figur 4 visas de använda jobbsökningskanalerna bland de arbetslösa individerna i projektet. 
Det visar sig att de mest använda jobbsökningskanalerna är sökning via jobbportaler på nätet 
och användning av det egna nätverket (familj, vänner och bekanta). De minst använda jobbsök-
ningskanalerna är sökning via praktikverksamhet och vikariepooler/rekryteringsbyråer.



§117/22 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten - SN 2022/91-1 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten : BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB 2022

16 af 32

FIGUR 4. ANVÄNDA JOBBSÖKNINGSKANALER BLAND ARBETSLÖSA INDIVIDER

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyserna visar att några jobbsökningskanaler är mer effektiva än andra för individerna. 
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är det en förutsättning att individen får en företagsfokuserad insats. Samtidigt krävs det också 
att individen kan utnyttja företagspraktiken för att uppmärksamma sig själv och sin önskan om 
att bli anställd hos företaget.

Internet

14,7 %
14,2 %

Nätverk

12,5 %

Oombedd

10,8 %

Tidningar

8,8 %

Praktikverksamhet

3,2 %

Vikariepool



§117/22 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten - SN 2022/91-1 Information om Försörjningsstöd och uppföljning av uppdrag inom Arbetsmarknadsenheten : BIP-indikatorer-och-jobbsannolikhet_WEB 2022

17 af 32

SÅ KAN KUNSKAPEN FRÅN BIP ANVÄNDAS
Våra analyser visar att det är viktigt för individerna att fokusera på aktiv jobbsökning som ett 
steg på vägen mot att få jobb. När de klarar sig bättre på de områden som visas i figur 3, ökar 
sannolikheten för att de blir jobbsökande. 

Handläggarna kan använda denna kunskap strategiskt för att fokusera insatsen så att den 
bidrar till att individerna förbättrar just dessa kompetenser och förmågor.

Ungefär var fjärde individ gör redan en aktiv insats för att få ett jobb. Med kunskap om vilka 
jobbsökningskanaler som är effektiva för målgruppen kan handläggarna bättre stöda individer-
nas jobbsökning och hjälpa dem att fokusera sitt jobbsökande. Exempelvis kan de förbereda 
individerna på att använda företagspraktiken för att göra en arbetsgivare uppmärksam på att 
de är intresserade av en anställning.
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Vägen till jobb

Med hjälp av indikatorerna kan BIP-projektet dokumentera vilka aspekter av anställningsbarhe-
ten som har direkt samband med jobb. 

Det är första gången någonsin som forskare har haft möjlighet att följa arbetslösa individer 
över så lång tid och undersöka vad som gäller för dem som får jobb. 

SÅ MÅNGA FÅR JOBB
I BIP har vi följt cirka 4 000 arbetslösa individer under fyra år: från 2013 till och med 2016. 
Under den perioden hade 21 % av dem ett vanligt jobb på en punkt. 

I slutet av 2016 hade 10 % av individerna ett vanligt jobb. Jämförelsevis var 6 % av målgruppen i 
slutet av 2016 anställda i ett flexjobb (subventionerad anställning). 

Bland individerna i projektet finns det alltså fler som kommer ut i vanliga hel- eller deltidsjobb 
än i flexjobb. I gengäld ser det ut som att målgruppen är bättre på att behålla flexjobb än 
vanliga jobb.

SJU INDIKATORER HAR ETT DIREKT SAMBAND MED JOBB
Vi kan nu dela upp individerna från projektet i två grupper: de som får ett vanligt jobb och de 
som inte får det. Genom att koppla denna uppdelning till de två gruppernas poäng på indikato-
rerna kan vi säga något om vilka indikatorer, som påverkar huruvida individerna hittar ett vanligt 
jobb. 

Analysen visar att jobbsannolikheten är avhängig av hur väl individerna klarar sig på de indi-
katorer vi mäter på. I synnerhet sju indikatorer har stor betydelse för om de hittar jobb. De sju 
indikatorerna visas i nedanstående figur.
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FIGUR 5. BETYDELSEFULLA INDIKATORER SOM ÖKAR SANNOLIKHETEN FÖR JOBB

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmärkning: Arbetslösa individer som är 30 år eller äldre 
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Det är viktigt att individerna handlar fokuserat i fråga om att få jobb. Det är avgörande att de sö-
ker jobb – och inte betydelselöst hur de gör det (se föregående kapitel). Det är också avgörande 
att de har realistiska förväntningar på den lön de kan få på arbetsmarknaden.

SÅ KAN KUNSKAPEN FRÅN BIP ANVÄNDAS 
Vi vet nu vad som har varit utslagsgivande för de arbetslösa individerna som har hittat jobb. 
Det innebär att vi vet vilka indikatorer man bör fokusera på i insatsen framöver för arbetslösa 
individer som fortfarande inte har något jobb. 

Om indikatorerna används som ett aktivt ledningsverktyg i jobbinsatsen ger det handläggaren 
möjlighet att följa med i om individen utvecklar sig på de avgörande områdena, och att i sam-
arbete med vederbörande anpassa insatsen därefter. Jobbcentren kan potentiellt sett undvika 
långa förlopp, som inte förbättrar arbetslösa individers chanser att få jobb. Men det krävs att 
man handlar aktivt, om en individ inte uppnår progression i sitt arbetslöshetsförlopp.

I figur 6 nedan sammanfattar vi hur vägen till jobb ser ut enligt projektets resultat. Figuren visar 
vilka indikatorer som direkt ökar jobbsannolikheten och vilka jobbsökningskanaler som ökar 
sannolikheten för att få jobb. 

FIGUR 6. VÄGEN TILL JOBB

INDIKATORER SOM DIREKT ÖKAR  
SANNOLIKHETEN FÖR JOBB:

Hälsa och hantering av hälsan
Kunskap om arbetsmarknaden
Tror sig kunna klara av ett arbete
Handläggarens tro på att individen får jobb
Målmedvetenhet
Samarbetsförmåga
Jobbsökningsbeteende

SÄRSKILT EFFEKTIVA  
JOBBSÖKNINGSKANALER:

Sökning via företagspraktik
Sökning via jobbportaler på nätet JOBB
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Vägen till utbildning

För de arbetslösa unga i projektet är det särskilt intressant att se på vägen till utbildning. Även 
om huvudmålet med BIP är att undersöka indikatorer för anställningsbarhet visar det sig att 
projektet också klarar av att identifiera indikatorer, som pekar direkt mot utbildning för arbets-
lösa unga under 30 år. 

16 % AV DE UNGA FÅR JOBB ELLER BÖRJAR STUDERA INOM ETT ÅR
I slutet av 2016 var 5 % av alla individer i BIP-projektet i gång med en studiemedelsberättigad 
utbildning. Det är dock stor skillnad på övergång till utbildning för de arbetslösa unga under 30 
år i projektet och de arbetslösa individer som är 30 år eller äldre.

16 % av de unga under 30 år börjar studera inom ett år, medan samma siffra för de individer 
som är 30 år eller äldre är 2 %. 

Skillnaden är inte överraskande, då målet för unga under 30 år utan utbildning är att de så 
fort som möjligt ska påbörja en utbildning. För individer över 30 år är målet att de så fort som 
möjligt ska få jobb. 

FYRA INDIKATORER HAR ETT DIREKT SAMBAND MED UTBILDNING
I analyserna delar vi upp de arbetslösa unga i två grupper: de som börjar studera och de som 
inte gör det. Genom att koppla denna uppdelning till de två gruppernas poäng på indikatorerna 
kan vi säga något om vilka indikatorer som påverkar huruvida de unga påbörjar en utbildning. 

Sannolikheten för att arbetslösa unga börjar studera hänger samman med hur väl de klarar sig 
på de indikatorer vi mäter på. I synnerhet fyra indikatorer har stor betydelse för om de unga 
påbörjar en utbildning. De fyra indikatorerna visas i nedanstående figur.
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FIGUR 7. BETYDELSEFULLA INDIKATORER SOM ÖKAR SANNOLIKHETEN FÖR UTBILDNING

Anmärkning: Arbetslösa individer under 30 år

 
Analysen visar att när arbetslösa unga lyckas med att börja studera så hänger det bland annat 
ihop med deras förmåga att få vardagen att gå ihop. När dessa individer kan överskåda och 
hantera vardagens förpliktelser ökar sannolikheten för att de påbörjar en utbildning. Analysen 
visar också att det är avgörande att arbeta med de ungas förväntningar på inkomst under 
utbildningen. Realistiska förväntningar på ekonomin ökar sannolikheten för att börja studera. 
Det är också viktigt att de unga har ett nätverk, som framhäver vikten av att de påbörjar en 
utbildning.

Sist, men inte minst, är det helt avgörande att handläggaren tror på att den unga kan börja 
studera. När handläggaren tror på den ungas möjligheter i utbildningssystemet ökar chansen 
för att individen påbörjar en utbildning. 
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SÅ KAN KUNSKAPEN FRÅN BIP ANVÄNDAS
Vi vet nu vad som har varit avgörande för den grupp av arbetslösa unga som har påbörjat en 
utbildning. Det innebär att vi vet vilka indikatorer det ska fokuseras på i insatsen framöver för 
den grupp av arbetslösa unga som ännu inte har påbörjat en utbildning. 

BIP-indikatorerna kan användas som ett aktivt ledningsverktyg i insatsen för att hjälpa fler ar-
betslösa unga in i utbildningssystemet. Progressionsverktyget ger handläggaren möjlighet att 
följa med i om den unga utvecklar sig på de viktigaste områdena. Handläggaren kan därmed 
bättre bedöma om de insatser som den unga erbjuds skapar progression på de avgörande 
områdena. I samarbete med den unga kan insatsen anpassas därefter. 
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Förklaringskraften i BIP-indikatorerna

Det är inte enkelt att förklara varför vissa arbetslösa individer får jobb eller börjar studera, 
medan andra inte gör det. Förklaringen innehåller många komponenter och vi känner inte till 
dem alla.

I Danmark har vi tillgång till en omfångsrik uppsättning med registerdata om arbetslösa 
individer. Det är till exempel information om de arbetslösas etnicitet och civilstånd samt deras 
försörjningshistorik och tidigare anknytning till arbetsmarknaden. Dessa registerdata är dock 
inte särskilt bra på att förutsäga sannolikheten för att individer får jobb eller börjar studera. 
Normalt kan registerdata förklara mindre än 10 % av de bakomliggande orsakerna till varför 
vissa individer får jobb och vissa inte.

BIP har under hela projektperioden haft tillgång till registerdata från Beskæftigelsesmini-
steriets DREAM-databas. Det betyder att DREAM:s registerdata kan kopplas till projektets 
progressionsmätningsuppgifter för varje enskild individ i BIP.

Vi har undersökt om vi får bättre möjlighet att förutsäga jobbsannolikhet för arbetslösa indivi-
der om vi använder BIP-indikatorerna tillsammans med registerdata från DREAM. Vi har också 
jämfört BIP-indikatorernas förklaringskraft med förklaringskraften hos registerdatan. 

Det visar sig att de nya BIP-indikatorerna gör att vi mer exakt kan förutsäga de arbetslösa 
individernas sannolikhet för att bli aktivt jobbsökande och hitta jobb eller börja studera. 

I de följande avsnitten visar vi hur vår möjlighet för att förklara jobbsökning, jobb och utbildning 
blir betydligt större när vi kopplar registerdata till BIP-indikatorer. 
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FEM GÅNGER BÄTTRE PÅ ATT FÖRKLARA JOBBSÖKNING
Registerdata från DREAM är inte bra på att förklara varför vissa arbetslösa individer söker jobb 
och andra inte samt hur brett deras jobbsökande är. Med registerdata kan vi förklara enbart 6 % 
av variationen i om individerna söker jobb eller inte. 

Med BIP-indikatorerna nästan femdubblar vi förmågan att förutsäga vad som krävs för att 
individer ska öka sin jobbsökningsaktivitet. 

När vi använder både registerdata från DREAM och de nya BIP-indikatorerna kan vi totalt sett 
förklara 29 % av variationen i individernas sökomfattning.

TABELL 1. DATAKÄLLORNAS FÖRKLARINGSGRAD I PROCENT I FÖRHÅLLANDE TILL JOBBSÖKNING 

Uteslutande registerdata från DREAM 6 %

Registerdata från DREAM + BIP-indikatorer 29 %
 
Anmärkning: Arbetslösa individer som är 30 år eller äldre 

 

Vi går alltså från att kunna förklara 6 % av variationen till 29 %. Det innebär att de indikatorer vi 
mäter på är centrala. De tillför ytterligare kunskap och information på området som vi inte hade 
tidigare. Vi vet nu mycket mer om vad som har betydelse för om arbetslösa individer börjar 
söka jobb. 
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FÖRDUBBLING AV FÖRMÅGAN ATT FÖRKLARA JOBBSANNOLIKHET
Registerdata från DREAM är inte heller bra på att förutsäga om individerna får jobb eller inte. 
Med registerdata kan vi förklara enbart 6 % av variationen i om individerna hittar jobb eller inte, 
vilket är ett helt normalt resultat.

Med BIP-indikatorerna mer än fördubblar vi förmågan att säga något om vad som har betydel-
se för om individen får jobb eller inte.

När vi använder både registerdata från DREAM och de nya BIP-indikatorerna kan vi totalt sett 
förklara 14 % av variationen i om individerna hittar jobb eller inte.

TABELL 2. DATAKÄLLORNAS FÖRKLARINGSGRAD I PROCENT I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLNING

Uteslutande registerdata från DREAM 6 %

Registerdata från DREAM + BIP-indikatorer 14 %
 
Anmärkning: Arbetslösa individer som är 30 år eller äldre 

 

Vi går alltså från att kunna förklara 6 % av variationen till 14 %. Det innebär att de indikatorer vi 
mäter på är väsentliga i förhållande till att direkt förutsäga individernas jobbsannolikhet. Vi vet 
nu mer om vad som har betydelse för om arbetslösa individer hittar jobb.

Vi kan också se att vår förmåga att förklara jobbsökning är betydligt större än vår förmåga att 
förklara jobbsannolikhet. Den skillnaden bidrar till att belysa att BIP-indikatorerna är starkast 
när det gäller att förklara steg på vägen mot ett vanligt jobb. Aktiv jobbsökning är ett av dessa 
steg. 
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TRE GÅNGER BÄTTRE PÅ ATT FÖRUTSÄGA UTBILDNING
Registerdata från DREAM kan förklara 12 % av variationen i de unga individernas sannolikhet att 
börja studera. Även om det är betydligt mer än vid jobbsökning och anställning är det fortfa-
rande en liten andel i förhållande till vad BIP-indikatorerna visar sig kunna förklara.

Med BIP-indikatorerna mer än tredubblar vi förmågan att säga något om vad som har betydel-
se för om de arbetslösa unga börjar studera eller inte.

När vi använder både registerdata från DREAM och de nya BIP-indikatorerna kan vi totalt sett 
förklara 41 % av variationen i om individerna börjar studera eller inte.

TABELL 3. DATAKÄLLORNAS FÖRKLARINGSGRAD I PROCENT I FÖRHÅLLANDE TILL UTBILDNING

Uteslutande registerdata från DREAM 12 %

Registerdata från DREAM + BIP-indikatorer 41 %

Anmärkning: Arbetslösa individer under 30 år 

 

Vi går alltså från att kunna förklara 12 % av variationen till 41 %. Det betyder att de indikatorer 
vi mäter på har avgörande betydelse för om unga börjar studera. Även om indikatorerna är 
valda baserat på deras betydelse i fråga om anställning visar det sig alltså att de även har stor 
betydelse när det gäller att förklara om dessa unga påbörjar en utbildning. 

SÅ KAN KUNSKAPEN FRÅN BIP ANVÄNDAS
Förklaringskraften i de utifrån statistisk data ökar markant när BIP-indikatorerna räknas med. 
Det är ett uttryck för att de indikatorer vi har testat under fyra år är högst relevanta. De ökar 
vår samlade kunskap om vad som har betydelse för omfattningen på arbetslösa individers 
jobbsökning, jobbsannolikhet och studier. 
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De stora glappen i förklaringskraften är i sig banbrytande, men det största värdet ligger i att 
BIP-indikatorerna till skillnad mot registerdata är möjliga att påverka med olika insatser. Kön, 
ålder, etnicitet, försörjningshistorik osv. kan inte påverkas av en insats. Indikatorerna är däremot 
konkreta riktmärken för vad handläggarna ska arbeta med för att påverka arbetslösa individers 
jobbsökning och deras sannolikhet för att börja jobba eller studera.

Det är inte progressionsmätningarna i sig som får arbetslösa individer att komma närmare ar-
betsmarknaden. Det är det målinriktade samarbetet med individerna mellan mätningarna som 
kan föra dem närmare arbetsmarknaden. Detta arbete består bland annat av att stödja dem att 
förbättra relevanta kunskaper och kompetenser, vilket vi nu vet ökar deras sannolikhet att söka 
och hitta jobb. 

På ledningsnivå i jobbcentren innebär den nya kunskapen från BIP att jobbcentren nu har en 
kunskap om vilka faktorer som är avgörande att genomföra progressionsmätningar på när de 
ska dokumentera effekten av deras insatser för utsatta individer. För att få användbara upplys-
ningar om effekter är det dock avgörande att ett progressionsmätningsverktyg anpassas lokalt 
och implementeras på rätt sätt i organisationen.

För praktiker är det viktigt att veta att progressionsmätning som verktyg kan användas till 
mycket mer än att dokumentera effekter. Vi har utvecklat en uppsättning handlingsanvisande 
indikatorer, som handläggarna kan använda som ledningsverktyg i sitt dagliga arbete med 
arbetslösa individer. Registerdata fungerar inte som ledningsverktyg. Det är sällan möjligt att 
ändra på individers karakteristika, som vi hämtar från ett register. Men det är möjligt att arbeta 
med en framtida förbättring av individens hälsomedvetenhet, koncentrationsförmåga, samar-
betsförmåga osv. Det är möjligt att beställa och målinrikta insatser så att de medverkar till att 
stärka individerna på just dessa områden. Genom att använda de kontinuerliga progressions-
mätningarna aktivt i dialogen med individerna är det möjligt att följa hur insatsen fungerar till 
det som den har för avsikt att göra. Gör den inte det kan handläggaren snabbt och välgrundat 
ändra strategi.
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Uppföljning av ekonomiskt bistånd 
samt samverkan mellan ame och 
försörjningsstöd 
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Åter uppdragsgivare

• Totalt 21 ärenden återlämnades till uppdragsgivaren 
under 2021 (2019;103, 2020; 61)
• varav 16 aktualiserade från försörjningsstöd 
• Övriga 5 ärenden aktualiserade via Af, KAA och öppenvården 

• Idag är 13 av dessa 21 ärenden ej aktuella på 
försörjningsstöd

• De 8 ärenden som är fortsatt aktuella finns följande 
planering 
• 1 studerar på B-nivå Sfi
• 1 aktuell inom coachingteamet 
• 3 har planeringar med vården 
• 1 har planering via Arbetsförmedlingen 
• 2 åter på AME, varav 1 har fortsatt behov av planering med 

vården parallellt. 
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Utvärdering av hållbarheten av resursjobb
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Med borga rservice

Fellingsbro
Hos Med borg arserv ice f å.r du svar på

allmånna rrågor om kommunens verk.sam-
heter. Du kan bland annal få hj a lp till sj alv-

hjalp vad ga ller d igrtala lj anster, stod att
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Har du fragor?

v atkommen!

Kontakta oss:

Tel: 0581 816 71

E-pos t: med borga rservice@lindes berg.se
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Tjänsteskrivelse 
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2022-08-16  SN 2022/86 

 Kanslienheten 
Jessica Brogren 
 0581-812 09 
jessica.brogren@lindesberg.se 

  

 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden  

Socialnämndens sammanträdestider år 2023 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att socialnämnden antar sammanträdestider för år 
2023 gällande socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott. 

 

Socialnämnden	(SN)	
Torsdag kl. 09:00 

Socialnämndens	au	(SNau)	
Torsdag kl. 08:30 

12 januari 19 januari 
16 februari 9 februari 
23 mars 2 mars 
20 april 6 april 
17 maj (onsdag) 4 maj 
15 juni 1 juni 
 6 juli 
17 augusti 10 augusti 
21 september 7 september 
19 oktober 5 oktober 
16 november 2 november 
14 december 7 december 

 

Samt att socialnämnden beslutar att ge ordförande rätt att besluta om 
ytterligare sammanträdestider för utskottet, då behov uppstår. 

Ärendebeskrivning 
Kanslienheten har tagit fram förslag till sammanträdestider för år 2023 för 
socialnämnden. 
 
Hänsyn har tagits till sammanträdestider för övriga nämnder i Lindesbergs 
kommun, ekonomiska årshjulet, sportlov, påsklov och höstlov. 
 

Konsekvenser 
Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens sammanträdesdagar är inte 
beslutade ännu. Efter att dessa är antagna kan eventuella justeringar ske av 
ovanstående sammanträdesdagar. 
 

Madde Gustavsson Jessica Brogren 
Förvaltningschef Handläggare 
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För åtgärd: 
Kanslichef 
Nämndsekreterare  

För kännedom: 
Ledamöter och ersättare socilanämnden 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
Socialförvatlningen 
Ekonomi SN 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Tillväxtnämnden 

Bilagor: 
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SN 2021/92 

Socialförvaltningen 
Patrik Borup 
 0581-811 02 
patrik.borup@lindesberg.se 

Lindesbergs kommun Stentäppsgatan 5 kommun@lindesberg.se ORG NR 212000-2015 WEBB lindesberg.se 

711 80 Lindesberg 711 35 Lindesberg TEL 0581-810 00 BANKGIRO 821-3134 

Socialnämnden (beredande) 

Riktlinje för biståndsbedömning SoL 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta 

 Fatta beslut om att godkänna den aktuell Riktlinjen för
Biståndsbedömning SoL utan att göra förändringar gällande
matdistribution och specialkost.

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att, via en återremiss av Riktlinjen 
om Biståndsbedömning avseende specialkost med tilläggsbeslutet om utredning 
avseende vilka andra alternativ som finns till socialförvaltningens 
matdistribution (Dnr: SN 2021/92), söka förtydliga hur alternativ till 
matdistribution via kommunen ser ut. 

Matlådor beviljas i dagsläget om den enskilde inte själv kan tillreda huvudmålet 
och inte kan tillgodose behovet på annat sätt. Den enskilde får idag kalla 
färdiglagade portionsrätter hemlevererade av hemtjänsten. För att bli beviljad 
matdistribution ska den enskilde ha behov av minst tre matlådor per vecka. 

Biståndshandläggarna informerar alltid den enskilde vid ansökan om alternativa 
lösningar till matlådor från kommunen. Denna information innefattar bland 
annat lokalt restaurangutbud och möjligheten att genom hemtjänstinsatsen 
”Inköp” få frusna färdiga matlådor levererade, till exempel veckovis, av 
hemtjänsten.  

Det är av vikt att belysa att det inte är ett grunduppdrag för kommunen att 
leverera mat. Det går att hitta färdiglagad mat på egen hand och handla färdiga 
matlådor i mataffärerna. Behovet kan då tillgodoses genom insatsen inköp. Då 
inköp av färdiga rätter får göras för hela veckans dagar som hemtjänsten får 
värma dagligen alternativt tillreda enklare rätter. 

Mladenka Gustafsson Patrik Borup 
Förvaltningschef Handläggare 

För kännedom: 

Förvaltningschef socialförvaltningen 
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Verksamhetschef Vård och Omsorg 

Enhetschefer Vård och Omsorg 

Biståndshandläggare SoL   

 

Bilagor: 

Riktlinjer biståndsbedömning SoL 
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Riktlinjer för biståndsbedömning enligt  

Socialtjänstlagen (SoL) inom Vård och 

Omsorg i Lindesbergs kommun  

  

Socialnämnd  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

Strategi   

Plan/program   

›› Riktlinje   

Regler och instruktioner   
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Fastställt av: SN 2022/XX 
Datum: 2022-10-XX   
För revidering ansvarar: Socialnämnden   
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Socialnämnden   
Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen   
Dokumentet gäller till och med: 2024-12-31   
Socialnämnden har rätt att göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.   
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1.1 Värdegrund  

 

  

2 ANSVARSFÖRDELNING  

  

2.1 Rutiner för handläggning  

2.2 Rutiner för verkställighet   

 

  

3 LAGAR OCH FÖRORDNINGAR  
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3.2 Offentlighets- och sekretesslagen 
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3.5 Anhörigstöd   

  

4 BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)    

  

4.1 Skälig levnadsnivå      

4.2 Anhörigas ansvar   

4.3 Ansvarsfördelning mellan kommuner  

4.4 Tillfällig vistelse i annan kommun     
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1. INLEDNING   

   

Riktlinjerna syftar huvudsakligen till att vara ett stöd för handläggarna i 
biståndsbedömningen utifrån den enskildes ansökan och behov. Här klarläggs vilka 
insatser som vanligtvis beviljas samt i vilken omfattning dessa insatser vanligtvis kan 
beviljas.   

  

Riktlinjerna har tre huvudsyften:   

1. Ge en generell beskrivning av Lindesbergs kommuns socialtjänsts insatser och därmed 
informera den enskilde, anhöriga och allmänhet om vilket stöd de kan förväntas få   

2. Fungera som en vägledning för handläggare i utformningen av biståndet   
3. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera rättssäkerhet för de sökande   

   

Riktlinjerna beskriver hur Socialnämnden inom ramen för sitt uppdrag enligt 
socialtjänstlagen (SoL) verkar för att äldre människor med hjälpbehov ska få möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra.   

   

Riktlinjerna är en vägledning, i varje ärende skall det ske en individuell behovsprövning. 
Alla beslut skall prövas mot gällande lagar, förordningar, rättspraxis, förarbeten till 
lagstiftning eller bindande föreskrifter från Socialstyrelsen. När den enskilde 
handläggaren behöver gå utanför riktlinjen för att den enskilde ska uppnå skälig 
levnadsnivå ska detta först förankras med verksamhetsansvarig för biståndsenheten.    

   

Socialtjänsten skall verka för kvarboende vilket innebär att enskilda så länge som möjligt, 
skall kunna bo kvar i den egna bostaden med stöd av hemtjänst och kompletterande 
insatser.  

  
1.1 Värdegrund  

  

Socialtjänstlagen 5 kap. 4 § anger att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).   

  

Värdigt liv innefattar:  

  

- Rätt till privatliv och kroppslig integritet   
- Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande   

- Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser   

- Insatser av god kvalitet   
- Ett gott bemötande   

  

Välbefinnande innefattar:  

  

- Känsla av trygghet   

- Upplevelse av meningsfullhet   
2. ANSVARSFÖRDELNING   
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Socialtjänsten i Lindesbergs kommun skiljer på myndighetsutövning och verkställighet. 
Biståndshandläggare tar emot den enskildes ansökan, utreder och bedömer personens 
behov samt beslutar om insatser med stöd av socialtjänstlagen. Handläggaren 
dokumenterar också utredning och beslut i enlighet med socialtjänstlagens och 
förvaltningslagens bestämmelser och lämnar sedan beställningen av insatsen till aktuell 
utförare. Handläggaren svarar också för kontinuerlig uppföljning och omprövning av 
biståndsbeslutet. Ansvarig utförarenhet verkställer de beviljade biståndsbesluten och 
ansvarar för att genomföra de insatser som biståndshandläggaren har beställt. 
Biståndshandläggaren utreder och fattar enligt delegation beslut om vad som skall 
utföras. Utförare ansvarar för hur utförandet skall ske. Som stöd för att reglera volymer 
och bemanning inom verksamheterna finns schabloner avseende beräknad tidsåtgång för 
olika insatser. Behövs i enskilda ärenden mer tid är det i första hand en fråga för utföraren 
att lösa.   
   

2.1 Rutiner för handläggning    

Biståndshandläggaren (SoL) tar emot ansökan, utreder behov samt fattar beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL).    

  

Biståndshandläggaren kan i förekommande fall begära in bedömning/utredning från t.ex.  

läkare, arbetsterapeut, eller sjukgymnast som underlag till beslutet.    

  

Det är alltid den enskilde (18 år) som ansöker om insatser enligt SoL. Har den enskilde en 
legal företrädare kan denne också ansöka om insatser enligt SoL.  

  

All handläggning som rör enskilds beslut om insatser ska dokumenteras.    

  

Biståndshandläggaren följer upp beslutet vid behov, minst årligen.   

   

2.2 Rutiner för verkställighet   

Efter fattat beslut överlämnar biståndshandläggaren ärendet till ansvarig enhetschef för 
hemtjänst eller särskilt boende utifrån beslutets omfattning och tidsbegränsning.   

  

Enhetschefen är ytterst ansvarig för att det finns rutiner för dokumentation i 
verkställigheten, för uppföljning samt att dokumentationen görs på ett korrekt sätt i varje 
enskilt ärende.  Verksamheten tar kontakt med den enskilde och/eller dennes företrädare 
för att boka in ett första samverkans- och planeringsmöte för insatsen enligt SoL. Under 
första mötet diskuteras på vilket sätt insatsen ska utföras.   

  

Enhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas. Utsedd kontaktperson tar 
tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare fram en individuell 
genomförandeplan vilken beskriver hur respektive uppdrag ska utföras.   

Enhetschef ansvarar för att genomförandeplanen följs upp och detta ska göras vid behov 

eller senast inom ett år. Enhetschef har ansvar för utförandet av beviljade insatser.   
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Efter fattat beslut om korttidsplats skickar biståndshandläggaren en beställning till 
borådet samt skickar meddelande i verksamhetssystem till korttidssamordningen att 
beställning finns. Om den enskilde väntar på korttidsplats hemifrån ska också 
handläggaren ringa och meddela korttidssamordningen om det nya beslutet. 
Korttidssamordningen hanterar tilldelning av korttidsplatser.  

  

Vid beslut om särskilt boende och växelvård skickas en beställning till borådet samt ett 
meddelande i verksamhetssystem att beställning finns. Borådet hanterar tilldelning av 
lediga lägenheter/växelvårdsplatser. Efter tilldelning informeras enhetschef vid aktuellt 
boende som därefter erbjuder den enskilde lägenheten/växelvårdsplatsen. Enhetschef 
återkopplar till boråd och handläggare om den enskilde tackar ja eller nej till erbjudandet.  

  

   

3. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR   

    

3.1 Förvaltningslagen   

Förvaltningslagen (förvaltningslagen 2017:900) reglerar hur ärenden som rör enskilda 
skall handläggas av myndigheten på förvaltningen. I 9§ förvaltningslagen (FL) 
framkommer att handläggningen där enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Enligt 8§ FL ska 
myndigheten vid handläggningen beakta möjligheten att själv hämta in upplysningar och 
yttranden från andra myndigheter vid behov. Vid behov bör myndigheten anlita tolk i 
kontakter med någon som inte behärskar svenska eller som har en funktionsnedsättning 
som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala (13§ FL). Det är även 
förvaltningslagen som reglerar rätten till överklagande av ett beslut.  

   

3.2 Offentlighets- och sekretesslagen   

Inom socialtjänsten hanteras en mängd uppgifter som berör enskildas personliga 
förhållanden. Dessa uppgifter skyddas av regler om sekretess i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Med sekretess menas ett förbud att röja en uppgift, vare sig 
det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.   

   

3.3 Socialtjänstlagen   

I socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf anges vilket mål som lagstiftarna anser att 
beslut enligt denna lag ska eftersträva.   

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas;  

- ekonomiska och sociala trygghet     
- jämlikhet i levnadsvillkor 
- aktivt deltagande i samhällslivet 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.   
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Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet (SoL 2001:453).  

Socialtjänstlagens 4 kap 1 § reglerar rätten till bistånd. Där uttrycks att den person som 
inte själv kan tillgodose sina behov eller som kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd för sin livsföring. Biståndet skall tillförsäkra den enskilde en skälig 
levnadsnivå och utformas så att det stödjer den enskildes möjlighet att leva ett 
självständigt liv.  
  

3.4 Delegation   

Enligt 6 kap. 33 § kommunallag (1991:900) får en nämnd uppdra åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. I Lindesbergs kommun har biståndshandläggarna delegation på 
myndighetsutövning enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Delegationens omfattning är 
reglerad i socialnämndens delegationsordning.    

   

3.5 Anhörigstöd   

Enligt socialtjänstlagens 5 kap.10 § framgår;  

  

”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder.”  

   

  

4. BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)   

   

4.1 Skälig levnadsnivå   

Det bistånd som beviljas enligt socialtjänstlagen ska ge den enskilde personen en skälig 
levnadsnivå. Skälig levnadsnivå innebär en lägsta nivå gällande vad en enskild blir 
beviljad och i vilken omfattning för att vardagen ska fungera.   

   

4.2 Anhörigas ansvar - Make/maka/partnerskap   

Enligt äktenskapsbalkens 1 kapitel 2 § skall makar gemensamt vårda sitt hem. Av fjärde 
paragrafen står att läsa att makar skall fördela sysslor mellan sig (äktenskapsbalk 
1987:230).  

   

Hjälp med hushållssysslor beviljas inte då endast den ene av ett make/maka-par har 
nedsatt förmåga. Detta innebär att om ett make/maka-par bedöms i behov av bistånd för 
sitt hushåll ska båda beviljas insatser efter två separata utredningar. Makar har dock inget 
ansvar för att hjälpa varandra med personlig omvårdnad. Detta innefattar bl.a. hjälp med 
på/avklädning, dusch, morgon/kvällshygien samt toalettbesök.   

   

Sambor  

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande 
och har gemensamt hushåll (sambolagen 2003:376). Att leva som sambor kan likställas 
med makar.  
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Gemensamt hushåll   

Vuxna personer som lever i hushållsgemenskap ger varandra viss praktisk hjälp inom 
familjen. Mer omfattande omsorgsbehov kan däremot inte anses ligga inom ramen för 
vad man normalt bistår varandra med inom familjen. Denna bedömning gäller oavsett 
om det handlar om makar, partnerskap eller sambor eller när det finns hemmavarande 
barn över 18 år. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning förekommer 
normalt inte.   

   

4.3 Ansvarsfördelning mellan kommuner  

 Med bosättningskommun avses den kommun där den enskilde är stadigvarande bosatt 
eller annan kommun om den enskilde har starkast anknytning till den kommunen (2 kap. 
3 § SoL). Vägledning kan fås från folkbokföringsbestämmelserna men de behöver inte 
alltid vara avgörande.  

  

Det är bosättningskommunen som ansvarar för stöd och hjälpinsatser för enskilda oavsett 
om han eller hon tillfälligt eller under en längre tid vistas i en annan kommun (2 kap. 
4§SoL). Det kan exempelvis gälla vid semestrar när man vistas i sin sommarstuga under 
olika perioder av året.  

  

4.4 Tillfällig vistelse i annan kommun  

Vistelsekommunen är skyldig att på begäran av bosättningskommunen bistår med 
utredning och verkställighet i vissa fall (2 kap. 6 § SoL).  Detta gäller, när äldre personer, 
personer med funktionsnedsättning eller personer med allvarlig sjukdom har behov av 
insatser för att vistas en kortare tid i en annan kommun. Bosättningskommunen ersätter 
vistelsekommunen för hjälp med verkställighet enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar (2 kap. 7 § SoL). Om bosättningskommunen är klarlagd 
är vistelsekommunen ansvarig för att verkställa insatser beslutade av 
bosättningskommunen 2 kap. 6 § SoL).  

  

4.5 Annan huvudman   

Kan en biståndssökande få sitt behov tillgodosett av annan huvudman finns ingen rätt till 
bistånd från socialnämnden. Annan huvudman kan vara landstinget/regionen, 
Försäkringskassan, andra socialnämnder etc. Socialnämnden har alltid ett ansvar att vidta 
åtgärder i avvaktan på att ansvarig huvudman kan ge den enskilde stöd. Detta följer av 
kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen. Kommunens yttersta 
ansvar fråntar inte andra myndigheters ansvar att hantera sina ärenden skyndsamt.   

   

 

 

 

4.6 Hälso- och sjukvårdshuvudman   

En viktig skiljelinje är, mot sådana insatser som är att föra till hälso- och sjukvård och som 
är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Hälso- och sjukvårdsinsatser kan inte beviljas enligt 
socialtjänstlagen.   
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4.7 Finskt förvaltningsområde  

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket 
innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter.  

Rättigheterna regleras i Nationella minoritetslagen (SFS 2009:724). I Lindesbergs kommun 
har den enskilde rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och 
motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har den enskilde även rätt till omsorg 
på finska.  

    

5. HANDLÄGGNING   

    

5.1 Ansökan och beslut om bistånd   

Behovsbedömningar ska bygga på en helhetssyn av den sökandes situation, möjligheter 
och behov. Vid bedömningen ska de fysiska, psykiska och sociala behoven 
uppmärksammas och beaktas. Bedömningen ska vara allsidig och noggrann. Vid 
utredningen ska biståndsbedömaren ta ställning till följande frågor:   

   

- Kan den sökande själv tillgodose sina behov?   
- Kan den sökande få sina behov tillgodosedda på annat sätt?   

- Behöver behovet tillgodoses för att den sökande ska tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå?   

  

Utifrån handläggarens utredning kan ansökan beviljas eller avslås. Den enskildes ansökan 
kan även avslås delvis s.k. delavslag. Den enskilde ska alltid informeras om rätten att 
överklaga när beslutet går den sökande emot.   

   

5.2 Första kontakt   

När den enskilde själv tar kontakt behöver man avgöra om det är fråga om en ansökan om 
hjälp eller om det är en allmän förfrågan. Om det första samtalet eller mötet med den 
enskilde enbart handlar om att ge information om kommunens verksamhet och 
möjligheter till hjälp, finns ingen dokumentationsskyldighet.   

   

5.3 Anmälan   

När någon annan än den enskilde tar kontakt och påtalar ett behov av hjälp sker en 
anmälan. En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig och ska dokumenteras i 
verksamhetssystemet som förfrågan. En skriftlig anmälan är en inkommen handling, som 
diarieförs/registreras i verksamhetssystemet. Av dokumentationen ska det framgå vad 
anmälan avser, vem som har gjort anmälan (exempelvis anhörig, granne, god man) och när 
den gjordes. Handläggaren måste skyndsamt ta reda på om den skriftliga eller muntliga 
anmälan leder till en ansökan från den enskilde (dvs. göra en förhandsbedömning).   

   
Om anmälan inte leder till en ansökan, ska följande dokumenteras:   
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- Beslut att en utredning inte inleds.   
- Datum för ställningstagandet.   
- Motivering.   
- Namn och befattning på den som fattat beslut.   

   

Finns en personakt sedan tidigare läggs inkommen skriftlig anmälan i personakten.   

   

5.4 Ansökan   

Det är viktigt att det är den enskilde själv som inkommer med en ansökan och det ska 
tydligt framgå vad ansökan avser. En anhörig kan vara behjälplig och påtala behovet men 
det är personen själv som måste vilja ansöka om hjälp.   

   

Om den enskilde på grund av sjukdom inte har insikt om sin situation eller saknar förmåga 
att själv framföra en ansökan, behövs en legal ställföreträdare i form av god man eller 
förvaltare. Den enskilde kan även företrädas av ett ombud genom en skriftlig fullmakt. 
Anhöriga har inga rättsliga befogenheter att agera som ställföreträdare. Vid avsaknad av 
legal företrädare och/eller skriftlig fullmakt kan ansökan tas emot utifrån ett presumtivt 
samtycke (underförstått samtycke).   

   

5.5 Utredning   

Efter det att ansökan mottagits, startar utredningen av vem den enskilde är och vilka 
behov den enskilde har i den dagliga livsföringen. Utredningen innebär en 
faktainsamling och den skriftliga redovisningen ska vara saklig och får inte innehålla 
handläggarens egna bedömningar.   

   

5.6 Bedömning   

I bedömningen resonerar handläggaren utifrån det material som framkommit i 
utredningen. Bedömningen ska ge en tydlig motivering till beslutet. I bedömningen ska det 
kunna utläsas om personen ”inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt”. Bedömningen ska beskriva hur den enskilde kan 
”tillförsäkras en skälig levnadsnivå” och hur hjälpinsatserna ”stärker möjligheter att leva 
ett självständigt liv”.   

   

5.7 Mål   

Målen med ett beviljat bistånd ska beskrivas så att de är uppföljningsbara. När den 
enskilde ansöker om bistånd ska man fråga vad personen har för mål med biståndet, eller 
hjälpa till att utforma ett mål tillsammans med den enskilde – ”Vad är viktigast för dig?”. 
Beskriv detta i utredningen. Ange vilka övergripande mål du som handläggare ser med 
beviljad hjälp. Målen ska vara klara och tydligt formulerade och möjliga att bryta ner i 
delmål då den enskilde tillsammans med kontaktpersonen upprättar 
genomförandeplanen.   

   

5.8 Beslut och kommunicering   

En utredning ska leda fram till ett beslut, beslutet ska vara tydligt och lättläst samt beskriva 
vad den enskilde får/inte får för slags hjälp. Det skall framgå vilken paragraf beslutet 
grundar sig på samt namn och titel på den person som fattat beslutet. Beslutsdatum ska 
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tydligt framgå. Beslutet ska fattas med förbehåll om att omprövning görs om behovet 
förändras och i vissa fall vara tidsbegränsat.   

   

Ett avslag skall motiveras. Motiveringen måste innehålla det som avgjort det enskilda 
ärendet. Man kan inte hänvisa till ”behovet kan tillgodoses på annat sätt” utan det måste 
framgå vad som menas med ”annat sätt”. Även vid delavslag skall skäl till avslag anges. 
Hänvisa till berörd lagstiftning. Vid ett avslag ska det framgå hur och var den enskilde kan 
överklaga beslutet. Vid ett avslag ska besvärshänvisning skickas med. Ansökan på 
namngivet boende vid bifall om särskilt boende är också ett delavslag och skall motiveras 
med att bedömningen är att alla särskilda boenden i Lindesbergs kommun tillförsäkrar 
den enskilde en skälig levnadsnivå.   

   

I 25 § FL framgår;  

  

”Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart 
obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge 
parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Myndigheten får dock 
avstå från sådan kommunikation, om:  

  

1. ärendet gäller anställning av någon och det inte är fråga om prövning i högre instans 
efter överklagande  

2. det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet 3. 
ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart.  

  

Myndigheten bestämmer hur underrättelse ska ske. Underrättelse får ske genom 
delgivning.”  

  

5.9 Överklagan   

Vid avslag kan muntlig information lämnas om möjlighet att överklaga i samband med 
hembesök samt bifogar besvärshänvisning skriftligt med beslutsmeddelandet. Överklagan 
ska återsändas till myndighetsenheten.   

   

Vid överklagan gör handläggaren en omprövning av beslutet, då prövas om överklagandet 
inkommit i rätt tid, det vill säga tre veckor efter att den sökande fått tillgång till 
avslagsbeslutet.   
  

Om överklagan inkommit i rätt tid prövas om nya uppgifter framkommer i överklagandet 
som inte framkommit i utredningen som låg till grund för avslaget. Om det i överklagandet 
förekommer nya uppgifter ska beslutet omprövas. Om grund för ändring finns skrivs 
beslutet om och detta dokumenteras. Om grund för ändring inte finns överlämnas ärendet 
till förvaltningsrätten för prövning. Om den enskilde behöver hjälp med att utforma 
överklagandet är handläggaren skyldig att hjälpa till med detta.   

   

Inhibition kan göras i samband med överklagan till förvaltningsrätten. Detta innebär att 
verkställigheten av ett överklagat beslut skjuts upp tills domstolen fattat ett nytt beslut. Vi 
har skyldighet att informera om att den enskilde kan begära inhibition.   
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5.10 Krav på utredningen   

I utredningen sammanställs de uppgifter som samlats in och beskriver helhetsbilden och 
den nuvarande situationen kring hjälpbehovet. Den skriftliga utredningen ska vara skriven 
på ett lättläst språk. Undvik branschord och förkortningar.   

   

Vad ansökan gäller och vem som ansöker skall tydligt framgå. Det är viktigt att den 
enskildes behov och önskemål framgår av ansökan, på det sätt som den enskilde själv 
uttrycker det. Det samma gäller för när och hur ansökan påbörjades. Beskriv vilken metod 
som används vid kartläggningen. Exempel på metoder är; hembesök, möten utanför 
hemmet, vårdplanering, telefonkontakter, inhämtande av skriftlig information.   

   

Det skall framgå om samtycke inhämtats. Beskriv om kommunicering skett. Att 
kommunicera innebär att låta den enskilde få ta del av inhämtade uppgifter som är av 
betydelse för beslutet. Det ska tydligt framgå i utredningen vem som lämnat vilka 
uppgifter. Uppgiftslämnaren ska anges med fullständigt namn och titel.   

   

Utredningen ska vara relevant för det ansökan avser. Om det finns gamla utredningar kan 
användbar information sammanfattas. Sammanfattningen ska vara relevant och aktuell för 
den nya utredningen.   

   

Utredningen ska innehålla dokumentation om vilken information som lämnats. Att 
lämna information om handläggningsprocessen och att man har rätt att överklaga, rätt 
att få detaljerat beslut och att ansöka utan begränsningar är viktigt för rättssäkerheten.  
Det ska av dokumentationen också framgå om handläggaren hänvisar till någon annan, 
t.ex. sjukgymnast, arbetsterapeut.   
  

5.11 Uppföljning och prövning av beviljade insatser   

Biståndshandläggaren ska följa upp beviljade insatser enligt SoL kontinuerligt, och minst 
en gång per år bedöma om en insats ska fortsätta, ändras eller upphöra. Underlaget 
dokumenteras i verksamhetssystemet.   

  

Omprövning ska ske tidigare om behovet av insatser har förändrats. Vid detta tillfälle 
prövas behovet på nytt och handläggningsförfarandet är detsamma som vid ett nytt 
ärende d.v.s. efter det att den enskilde framställt sin ansökan gör biståndshandläggaren en 
ny bedömning av behovet och fattar därefter ett nytt beslut samt dokumenterar att 
uppföljning/omprövning gjorts. Biståndshandläggaren meddela utföraren det nya 
beslutet.  

   

 

5.12 Avvikelser   

Enligt socialtjänstlagen är vi skyldiga att rapportera missförhållanden samt fel och brister 
enligt lex Sarah 14 kap. 2 § SoL. Aktuella rutiner och riktlinje för handläggning vid påtaglig 
risk för missförhållanden finns förankrade inom Socialtjänsten.  
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Bestämmelserna om lex Sarah omfattar hela socialtjänsten. Varje anställd samt 
uppdragstagare, praktikant och deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program är skyldig 
att omgående rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden till närmast 
överordnad chef.   

   

Det finns en omgående skyldighet för ansvariga inom socialtjänsten att utreda och 
dokumentera samt avhjälpa och undanröja ett missförhållande eller risk för 
missförhållande. Visar utredningen att det var ett allvarligt missförhållande eller risk för 
allvarligt missförhållande skall detta anmälas till Socialstyrelsen, oavsett om det avhjälpts 
eller ej. Rutiner för handläggning och blankett för rapport finns på intranätet.   

   

5.13 Utskrivning från slutenvård  

När utskrivning av en enskild sker från slutenvården ansvarar utskrivningssamordnare 
(sjuksköterska och/eller arbetsterapeut) för vårdplaneringen. Utskrivningssamordnarna 
kan sätta in tillfälliga socialmedicinska insatser i hemmet. Socialmedicinska insatser kan 
bestå av hemtjänstinsatser, trygghetslarm och hälso- och sjukvårdsinsatser. De 
socialmedicinska insatserna är tidsbegränsade till 4 veckor. Insatserna följs upp 
kontinuerligt och vid behov av verkställigheten under de första veckorna. Eventuella 
förändringar i behov hos den enskilde ”flaggas” till ansvarig handläggare i 
verksamhetssystem.  

  

Beslutet följs upp av handläggare innan det tidsbegränsade beslutet upphör. 
Utskrivningssamordnarna kan bevilja korttidsplats i 10 dagar efter utskrivning från 
slutenvården när behovet är omfattande och behovet inte kan tillgodoses i hemmet.  

 
    

6. STÖD OCH HJÄLP I HEMMET  

  

Hjälp i hemmet är ett behovsprövat bistånd enligt socialtjänstlagen. Insatserna skall 
innebära att människor garanteras en skälig levnadsnivå. Den ges bara när behovet inte 
kan tillgodoses på annat sätt.   

   

Socialnämnden bör genom hemtjänst, dagverksamhet eller liknande underlätta för den 
enskilde att bo kvar hemma och att ha kontakt med andra (3 kap, 6 § första stycket SoL).   

   

Insatserna ska i så stor utsträckning som möjligt utformas utifrån den enskildes önskemål, 
ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra arbetet och uppmuntra den enskilde att ta egna 
initiativ. För att kunna tillgodose den enskildes önskemål enligt ovan ska 
hemtjänstutföraren tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan, som 
beskriver hur insatserna ska genomföras. Insatserna skall ge den enskilde möjligheten att 
bo kvar i sitt hem och samtidigt tillförsäkras en skälig levnadsnivå.    

   

Stöd i hemmet kan ges i form av personlig omvårdnad och/eller hushållsgöromål. 
Hushållsgöromål syftar till praktisk hjälp med hushållets skötsel och matdistribution. 
Personlig omvårdnad syftar till insatser som är direkt riktade till den enskilde för att 
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tillgodose dennes grundläggande behov. De handlar både om praktiska och sociala 
insatser.   

   

Behov av stöd i hemmet föreligger om den enskilde;  

  

- Är i behov av tillfällig eller kontinuerlig hjälp i den dagliga livsföringen och behovet 
ej kan tillgodoses på annat sätt.   

    

 

6.1 Hushållsgöromål  

 

6.1.1 Städ   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   
   

Behov   

Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att uppnå en skälig standard i bostaden vad 
beträffar städning. Den enskilde har inte möjlighet att tillgodose behovet på annat sätt.   

   

Norm   

Bistånd beviljas för städning var tredje vecka om inte särskilda behov (t.ex. allergi) finns. 
Städningen omfattar 2 rum och kök (sovrum, kök, rum för samvaro/vardagsrum, 
hygienutrymmen/toalett/badrum samt hall). För sammanboende kan städning av två 
sovrum beviljas (förutsatt att även den andre parten är beviljad insatsen städ). Städningen 
omfattar normalt damning/avtorkning, dammsugning och våttorkning av golv samt 
städning av   
badrum/toalett.   

   

Insatser som utförs mer sällan, t.ex. rengöring av och avfrostning av kyl/frys, spis, fläkt 
o.s.v. ska rymmas inom den beviljade tiden. Om bostaden är större städas inte hela 
bostaden vid varje tillfälle. Den enskilde kommer själv överens med utföraren vad som ska 
göras   

   

Städutrustning tillhandahålls av den enskilde.   

Avgränsning   

Städning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen som 
kan utföra städningen. Barn från 12 års ålder bedöms kunna svara för städningen av sitt 
eget rum. Tonåringar som lever i hushållsgemenskap kan bidra till hjälp i hemmet. Om 
insatsen beviljas för samtliga enskilda i hushållet delas tiden för insatsen dem sinsemellan.  

   

Följande ingår inte i insatsen städning;  

  

- Arbete i trädgård eller balkongstädning, putsning av silver, kristallkronor och dy- 
likt   
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- Snöskottning eller städning som föranleds av annan hemmavarande vuxen   
- Städa vind och källare/garage, storstäda, trappstädning   
- Flytta, flyttstäda, flytta tunga möbler   
- Pynt inför helger   

- Piska mattor, städa skåp/lådor   

- Utföra något arbete när den enskilde inte är hemma, arbete som förorsakats av 
anhörig, vuxna hemmavarande barn, inneboende eller gäst   

  
Insatsen beviljas per hushåll.   
 

   

6.1.2 Fönsterputs   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   
   

Behov   

Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att uppnå en skälig standard i bostaden vad 
beträffar fönsterputsning. Den enskilde har inte möjlighet att tillgodose behovet på annat 
sätt.   

   

Norm   

För fönsterputsning gäller fönster till bostaden, ut- och invändigt, två gånger per år och 
motsvarande antal rum med fönster som ingår i städningen, d.v.s. 2 rum och kök.   

   

Material för fönsterputsning tillhandahålls av den enskilde i ordinärt boende.   

   

Avgränsning   

Fönsterputsning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen 
som kan utföra fönsterputsning eller då behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om insatsen 
beviljas för samtliga enskilda i hushållet delas tiden för insatsen dem sinsemellan.  

   

Insatsen beviljas per hushåll.  
 

  

6.1.3 Hygienstädning   
 
Lagrum   
4 kap.1 § socialtjänstlagen  
  

Behov  

Den enskilde behöver stöd eller hjälp för att uppnå en skälig standard i bostaden och som 
på grund av funktionsnedsättning inte kan utföra städning av sin bostad. Hygienstädning 
innebär lättare punktstädning som utförs vid behov. Hygienstädning beviljas främst vid 
särskilda hälsoproblem (exempel nedsatt syn, inkontinens).  
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Norm  

Hygienstädning beviljas vanligtvis en gång per vecka.  

  

Avgränsning  

Hygiensstädning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen 
som kan utföra hygienstädning eller då behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om insatsen 
beviljas för samtliga enskilda i hushållet delas tiden för insatsen dem sinsemellan.  

  

6.1.4 Serviceinsats   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

    

Behov   

Den enskilde är i behov av stöd och hjälp med hushållssysslor såsom diskning, 
bäddning, blomvattning, sophantering, tömning av fristående toaletthink, ta in post, ta 
på- och av hörapparat (även byta batteri) eller klocka. Behovet kan inte tillgodoses på 
annat sätt.   

   

Norm   

Utförs i normalfallen i samband med övriga insatser.   

   

Avgränsning   

Hantering av källsortering beviljas inte (tjänsten får köpas av annan utförare). 
Serviceinsats beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen 
som kan utföra insatsen eller då behovet kan tillgodoses på annat sätt. Insatsen beviljas 
per hushåll. Om insatsen beviljas för samtliga enskilda i hushållet delas tiden för insatsen 
dem sinsemellan. 

 

6.1.5 Inköp    

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Den enskilde behöver stöd eller hjälp med att få dagligvaror till sin bostad eller enklare 
ärende uträttade och behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.   

   

Norm   

Till insatsen räknas inköp av mat och hushållsartiklar. Inköp beviljas i normalfallet vid 
ett tillfälle per vecka. Inköp bör så långt det är möjligt ske i den för utföraren lämpligaste 
affären med hemkörning. I insatsen ingår hjälp med att skriva inköpslista och packa upp 
varor när så behövs.   
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Avgränsning   

Insatsen beviljas per hushåll. Inköp beviljas inte då den enskilde lever i 
hushållsgemenskap med annan vuxen som kan utföra insatsen eller då behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. Om insatsen beviljas för samtliga enskilda i hushållet delas tiden 
för insatsen dem sinsemellan. Övriga inköp och ärenden (ej dagligvaror) kan ingå i 
insatsen om särskilda skäl föreligger och den enskilde inte kan tillgodose behovet på annat 
sätt.  

I normalfallet ingår inte möjlighet för den enskilda att följa med på inköp om inte särskilda 
skäl föreligger. 

 

6.1.6 Apoteksärenden 

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  

  

Behov  

Den enskilde behöver hjälp med inköp från apotek och/eller hämtning av APO-dos rullar 
och behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.  

  

Norm  

Insatsen beviljas utifrån behov, vanligtvis varannan vecka.  

  

Avgränsning  

Insatsen beviljas per person.  

 
   

6.1.7 Renbäddning   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

  

Behov  

Renbäddning beviljas om den enskilde på grund av funktionsnedsättning inte kan utföra 
det eller då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.  

  

Norm  

I insatsen renbäddning ingår byte av sängkläder, vilket vanligtvis utförs var tredje vecka.  
  

Avgränsning  

Renbäddning beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen 
som kan utföra renbäddning.   
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6.1.8 Tvätt  

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Den enskilde behöver stöd eller hjälp med tvätt och viss klädvård. Behovet kan inte 
tillgodoses på annat sätt.   

   

Norm   

Tvätt beviljas då den enskilde har nedsatt fysisk och eller psykisk funktionsförmåga.   

   

Insatsen omfattar maskintvätt av gångkläder samt sänglinne och handdukar. För- och 
efterarbete till exempel klädvård samt att lägga in tvätten i skåp ingår. Även strykning av 
enstaka plagg ingår.   
Bistånd beviljas i normalfallet var tredje vecka men kan variera utifrån särskilda behov. 
Förhållanden som kan medge tätare insatser är t.ex. att den enskilde har ett större behov 
av insatsen på grund av inkontinens, motorik- eller synproblem som medför spill, fläckar 
eller liknande.   

   

Den enskilde tillhandahåller tvätt- och sköljmedel.   

  

Verkställighet avgör hur tvätten utförs (hemtjänst eller extern aktör).   
  

Avgränsning   

Om tvätt ska ske i den enskildes tvättstuga ska tvätt- och torkmöjligheter finnas i 
angränsning till bostaden. I insatsen ingår ej att tvätta mattor eller större 
gardinuppsättningar, mangla eller stryka sängkläder och handdukar eller tvätt av 
anhörigas kläder. I de fall tvätten sköts av Samhall så ingår inte tvätt av oömma kläder. 
 

Insatsen beviljas per hushåll. Tvätt beviljas inte då den enskilde lever i 
hushållsgemenskap med annan vuxen som kan utföra insatsen eller då behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. Om insatsen beviljas för samtliga enskilda i hushållet delas 
tiden för insatsen dem sinsemellan.  
 
 

6.1.9 Matdistribution    

 

Lagrum  
4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Matdistribution kan beviljas om den enskilde inte själv kan tillreda huvudmålet och inte 
kan tillgodose behovet på annat sätt.   
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Norm  

Den enskilde får färdiglagade portionsrätter hemlevererade. Matlåda kan köpas från 
kommunens restauranger utan beslut om bistånd.   

Övrigt  

Kost- och näringsfrågors betydelse för äldres hälsa och välbefinnande beaktas vid 
bedömningen.  I många fall kan närhet till äldreboende, seniorboende, kommunens 
restauranger eller annan samlingsplats, där möjlighet finns att inta måltider, vara 
fördelaktigt för den enskilde i ett socialt och/eller aktiverande perspektiv, varför detta ska 
beaktas vid bedömningen.  

Avgränsning  

För att beviljas matdistribution skall den enskilde ha behov av minst 3 matlådor per vecka. 
Matdistribution beviljas inte då den enskilde lever i hushållsgemenskap med annan vuxen 
som kan utföra matdistribution eller då behovet kan tillgodoses på annat sätt.  

 

6.2 Trygghetslarm   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

För att känna trygghet och säkerhet i den egna bostaden behöver den enskilde kunna 
påkalla hjälp under dygnets alla timmar.   

  

Norm   

Trygghetslarm beviljas om behov föreligger. Behov föreligger om den enskilde har en 
funktionsnedsättning som medför behov av att kunna påkalla hjälp vid oförutsedda 
situationer i bostaden (exempelvis vid fall) eller upplever otrygghet i livssituationen. I 
Lindesbergs kommun har personer över 80 år, rätt till trygghetslarm utan 
behovsprövning.  

   

Avgränsning   

Den enskilde skall lämna ifrån sig kopior på de nycklar/motsvarande som behövs för att 
larmpersonal ska kunna ta sig in i bostaden.   
  

Trygghetslarm beviljas per person.  

   

 

6.3 Tillsyn  

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   
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Behov   

Den enskilde är i behov av regelbunden tillsyn för att öka känslan av trygghet och säkerhet, 
där känslan av otrygghet får konsekvenser i den enskildes livsföring. Behoven kan inte 
tillgodoses på annat sätt.   

   

Norm   

Frekvens beviljas utifrån den enskildes behov. Tillsyn kan ske genom telefonsamtal, 
fysiska besök eller via tillsynskamera. Verkställighet avgör i samråd med den enskilde 
vilken typ av tillsyn som är aktuell. Tillsyn nattetid sker i första hand via teknisk lösning, 
exempelvis tillsynskamera.  

Syftet med dessa besök kan vara att tillförsäkra den enskilde trygghet och säkerhet i 
vardagen, och ska klart framgå av beslutet.   

  

Avgränsning   

Om behovet av trygghet och säkerhet kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom 
trygghetslarm föreligger inte rätten till insatsen. Andra insatser och sätt att tillgodose 
behovet ska först prövas.    

 6.4 Personlig omvårdnad   

Med personlig omvårdnad menas insatser som är direkt riktade till den enskilde för att 
tillgodose dennes grundläggande behov. Personlig omvårdnad beviljas till enskilda som 
har svårigheter att själva utföra momenten genom t.ex. nedsatt rörelseförmåga. Det kan 
även handla om situationer där en psykisk funktionsnedsättning eller demens försvagar 
den egna initiativförmågan.   

  

Insatserna inom ramen för personlig omvårdnad innefattar bland annat;   
  

- Dusch   
- Förflyttningar   
- Toalettbesök  
- Personlig hygien  
- På- och avklädning  
- Måltidshjälp    
- Egenvård    

 

  

6.4.1 Dusch   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   
   

Behov   

Den enskilde behöver hjälp med dusch. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.   
   

Norm   

Insatsen avser stöd vid dusch. Vanligtvis beviljas insatsen en till två gånger i veckan. Den 
innebär hjälp med dusch/bad samt hårvård, nagelvård, insmörjning av mjukgörande 
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kräm och rakning. I insatsen ingår upptorkning och iordningställande av 
badrum/hygienutrymmen. Förflyttning i samband med insatsen ingår.  

   

Avgränsning   

Medicinsk fotvård ingår inte i insatsen dusch.  
 
   

6.4.2 Förflyttningar   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Den enskilde behöver hjälp då han/hon helt eller delvis saknar förmåga att förflytta sig på 
egen hand. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt   

   

Norm   

I insatsen ingår alla förflyttningar den enskilde behöver göra men inte klarar på egen hand.   

   

Avgränsning   

Kan inte behoven tillgodoses på annat sätt saknas avgränsning, det enskilda behovet avgör.   

  

 

6.4.3 Toalettbesök  

 

Lagrum  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  

  

Behov  

Den enskilde behöver hjälp i samband med toalettbesök, byte av inkontinensskydd, 
tömning av urinkateter/stomipåse och kan inte tillgodose behovet på annat sätt.  

  

Norm  

Förflyttning i samband med insatsen ingår.   
  

Avgränsning  

Kan inte behovet tillgodoses på annat sätt saknas avgränsning.  

  

 

6.4.4 Personlig hygien   

 

Lagrum  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  
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Behov  

Den enskilde behöver hjälp med daglig hygien och kan inte tillgodose behovet på annat 
sätt.  

  

Norm  

Beviljas vanligtvis två gånger per dag.  

  

Avgränsning  

Kan inte behovet tillgodoses på annat sätt saknas avgränsning.  
 

  

6.4.5 På- och avklädning  

 

Lagrum  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  

  

Behov  

Den enskilde behöver hjälp med på- och avklädning avseende gångkläder och kan inte 
tillgodose behovet på annat sätt.  

  

Norm  

Beviljas vanligtvis två gånger per dag.  

  

Avgränsning  

Kan inte behovet tillgodoses på annat sätt saknas avgränsning.  
 

  

6.4.6 Iordningställande av måltid   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Den enskilde behöver stöd och hjälp att värma måltider och tillreda enklare måltider (ex 
frukost och kvällsmat). Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.   

   

Norm   

Bedömningen av denna insats skall utgå från den enskildes behov.   

   

Stöd ges i samband med frukost, huvudmål, middag, mellanmål och kvällsmål. Hjälpen 
avser stöd före, under och efter aktuella måltider. Insatsen innefattar uppvärmning av 
färdiglagad mat, dukning, uppläggning av mat, servering av måltiden samt diskning.   
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6.4.7 Måltidshjälp  

  

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   
   

Behov   

Måltidshjälp beviljas om den enskilde behöver stöd och hjälp att inta måltider.   

  

Exempel på stöd vid matsituation är matning (hjälp med måltider), sällskap under hela 
eller del av måltiden för att stimulera lusten att äta. Behovet kan också vara påminnelse 
om att äta.  

  

Norm  

Bedömningen av denna insats skall utgå från den enskildes behov.  
 

     

6.4.8 Egenvård   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Den enskilde behöver hjälp med hälso- och sjukvårdsinsatser som ryms inom vad som 
räknas som egenvård. Som egenvård räknas de uppgifter som ansvarig läkare normalt 
lämnar till patient eller anhörig att sköta om. Uppgifter som förutsätter mer omfattande 
instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller sjuksköterska är att hänföra till 
sjukvård oavsett vem som utför uppgiften.   

   

Norm   

Så länge den enskilde själv klarar att ta ansvar för sin medicinering och sin egen vård i 
övrigt kan hemtjänstpersonalen inom ramen för biståndsbeslutet lämna hjälp, 
handräckning, i den utsträckning som den enskilde själv kan klara den praktiska 
hanteringen (stöd vid egenvård). Detta innebär att hemtjänstpersonalen kan bistå med 
till exempel ögondroppar eller på- och avtagning av stödstrumpor på samma sätt som 
man bistår med andra sysslor som den enskilde inte klarar att utföra.   

   

En ansökan från den enskilde om egenvård skall åtföljas av ett intyg/bedömning från 
legitimerad personal.   

Handläggare beslutar om det föreligger rätt till bistånd om att få hjälp med insatsen.   

Den enskildes behov och uppgifter i intyget är avgörande för hur ofta insatsen ges.   

Avgränsning   

Den enskilde ska själv kunna ge instruktioner om när, vad och hur uppgiften ska utföras.   
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 6.5 Social samvaro   

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Begreppet social samvaro avser vardagsaktivering i form av exempelvis samtal, 
kortspel, högläsning eller promenad, där syftet är att bryta isolering. Social samvaro kan 
beviljas vid avsaknad av kontinuerlig social kontakt och/eller om den enskilde har 
begränsad förmåga att röra sig utanför hemmet, om den enskilde inte kan få detta 
tillgodosett på annat sätt.  

   

Norm   

I normalfallet beviljas social samvaro 1 gång per vecka.   

   

Avgränsning   

Insatsen förutsätter en noggrann utredning av den enskildes livssituation, intressen och 
nätverk. I första hand skall prövas vilka alternativa sätt det kan finnas att möta behovet. 
Det kan t ex handla om;  

  

- Mobilisering av den enskildes egna sociala nätverk   

- Andra beviljade insatser   

- Insatser från frivilligorganisationer (Väntjänsten, Röd Korset, Lions, Finska 
föreningen med flera) 

   

 
6.6 Promenad  

 

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  

  

Behov  

Promenad kan beviljas som förebyggande åtgärd eller vardagsaktivering, om den enskilde 
inte kan få detta tillgodosett på annat sätt.  

  

Norm  

I normalfallet beviljas promenad 1 gång per vecka. Avsteg kan ske vid stora problem med 
otrygghet om personen blir lugnare efteråt. 
 
Avgränsning 
Promenad ska ske i närområdet. 
  

 

6.7 Ledsagning   
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Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen   

   

Behov   

Den enskilde behöver stöd eller hjälp att dels klara förflyttning utomhus, dels 
ledsagning i samband med aktivitet. Det kan handla om besök hos läkare eller annan 
aktivitet. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.   

    

Norm   

Ledsagning kan beviljas för att bryta isolering och möjliggöra för den enskilde att delta i 
samhällslivet, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.   

Ledsagning kan beviljas i samband med läkar- och sjukhusbesök, tandläkare, fotvård, 
frisör etc.  
Ledsagningen kan ges till och från samt under själva aktiviteten.    

   

Avgränsning   

Insatsen ledsagning omsorg beviljas inte om den kan utföras med stöd av till exempel 
chaufför och/eller befintlig vårdpersonal på vårdinrättning.   

Insatsen beviljas inte om behoven kan tillgodoses till exempel genom sociala nätverk, 
make/maka/sambo eller andra beviljade insatser.   

Kommunen bekostar inte eller anordnar inte transport till och från aktiviteter för den 
enskilde.  
 

   

7. SÄRSKILT BOENDE   

  

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge dem som 
behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.   

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 
människor som behöver särskilt stöd (5 kap. 5 § socialtjänstlagen).   

  

Lagrum   

4 kap. 1 § socialtjänstlagen.   

   

Behov   

Den enskilde har ett omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad, trygghet 
och/eller stöd. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.   

   

Den enskilde beviljas denna insats vid omfattande behov av personlig omvårdnad när det 
gäller t.ex. hygien, klädsel, förflyttning, måltider, kommunikation och tät tillsyn över 
dygnet. Behoven av omvårdnad och trygghet skall inte skäligen gå att tillgodose med 
hemtjänst eller annat bistånd. Insatser som hemtjänst och trygghetstillsyn ska ha provats 
eller övervägts men inte räcker till då behovet är för stort att tillgodose i det ordinära 
boendet. Exempel på situationer där hemtjänsten inte räcker till är de behov som uppstår 
med korta eller oförutsägbara intervaller.   
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Avgränsning   

Den enskildes önskemål om till vilket boende han/hon vill flytta skall så långt som möjligt 
beaktas. En enskild som tackar ja till ett anvisat boende men önskar boende på en annan 
enhet ska kunna stå kvar i kö till en annan enhet. Om den enskilde tackar nej till anvisat 
boende avslutas beslutet och den enskilde får ansöka på nytt. Om den enskilde har blivit 
beviljad särskilt boende med viss inriktning men behoven inte kan tillgodoses där och 
boendeinriktningen behöver ändras, krävs ett nytt biståndsbeslut.  

    

Inom Lindesbergs kommun finns följande inriktningar på särskilt boende;  

  

7.1 Vårdboende   

Vårdboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och sjukvårdsinsatser samt 
tillsyn utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar.   

  

7.2 Gruppboende   

För att få plats på gruppboende krävs att personen har en diagnostiserad demenssjukdom. 
Enskilda som har diagnostiserad demens vid ansökningstillfället skall beviljas 
gruppboende. Gruppboende innefattar vård, omsorg, praktisk hjälp, hälso- och 
sjukvårdsinsatser samt tillsyn utifrån den enskildes individuella behov och 
förutsättningar.   

  

7.3 Boende för vuxna med psykisk ohälsa   

Enskilda som på grund av svåra beteendestörningar (som bland annat kan bero på 
demens, psykiska sjukdomar, hjärnskador eller missbruk) har omfattande vård-, omsorgs- 
och trygghetsbehov, behov av hälso- och sjukvårdsinsatser samt tillsyn dygnet runt, kan 
beviljas plats på boende för vuxna med psykisk ohälsa om behoven inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende eller vårdboende/gruppboende.   

  

För att få plats på boende för vuxna med psykisk ohälsa krävs dokumentation på att den 
enskilde har genomgått BPSD-processen (beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom) och fortfarande har omfattande behov som inte kan tillgodoses i 
ordinärt boende eller vårdboende/gruppboende.    

  

7.4 Bedömningskriterier vid ansökan om särskilt boende  

Allmänt måste vissa kriterier vara uppfyllda för att den enskilde skall beredas bostad i 
ett Särskilt boende. Minst ett av följande bedömningskriterier skall vara uppfyllt för att 
den enskilde skall få en bostad i ett särskilt boende;  

  

- Den enskildes omvårdnadsbehov är stort över hela dygnet och/eller kombinerat 
med oförmåga att påkalla hjälp.   

- Den enskilde uttrycker stark/ständig oro, som påverkar livsföringen eller är en fara 
för sig själv.   

- Den enskilde har medicinska behov och behov av närhet till sjuksköterska och 
annan personal som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet och/eller   

- Den enskilde har oro orsakad av exempelvis psykisk ohälsa, social situation eller 
demenssjukdom som påverkar förmågan att fungera i ordinärt boende.   
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Behovet av särskilt boende är tillgodosett på annat sätt om den enskildes behov;  

  

- Kan tillgodoses med insatser från hemtjänst eller alternativa insatser.  
- Kan tillgodoses med hjälpmedel eller bostadsanpassning.   

- Kan tillgodoses genom rehabilitering eller habilitering.   

   

7.5 Parboende   

I de fall en make, sambo eller registrerade partner är i behov av boende i en sådan särskild 
boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen skall med skälig levnadsnivå förstås 
att båda bereds plats i samma boende om de begär det (2 kap. 2 § 
socialtjänstförordningen). Med samma boende har Socialstyrelsen definierat boende i 
samma rum, samma lägenhet eller inom samma boende (vård- och omsorgsboende).   

   

I Lindesbergs kommun används benämningen makar men i likhet med den 
parboendegaranti som regleras i socialtjänstförordningen avses här makar, sambos eller 
registrerade partners.   

   

I de fall båda har behov av särskilt boende:  
  

- Makar som båda är i behov av och fått biståndsbeslut i form av vård- och 
omsorgsboende samt som båda önskar bo tillsammans erbjuds boende i lägenhet 
som är lämplig för parboende eller i separata lägenheter inom samma boende.   

  

Om en av makarna avlider, har den andra partnern möjlighet att själv ta över lägenheten. 
Regler för avgifter för vård- och omsorgsboende gäller för båda makar.   

   

I de fall enbart den ena partnern har behov av särskilt boende;  

  

- I enlighet med 4 kap. 1 c § socialtjänstlagen kan enskilda som varaktigt sammanbott 
flytta tillsammans till särskilt boende även om endast den ena har ett vårdbehov. 
Den enskilde utan behov av särskilt boende blir medboende på den 
biståndsberättigades beslut om särskilt boende.   

  

Medflyttande maka/make/ sambo ska alltid erbjudas tre månaders provboende. Då finns 
möjlighet att prova på hur det är att bo i ett vård- och omsorgsboende.   
 

   

7.6 Korttidsplats   

 

Lagrum  

4 kap. 1 § socialtjänstlagen  

  

Behov  

När alla insatser är uttömda i det ordinära boendet och hemsituationen tillfälligt sviktar, 
är korttidsvistelse en tillfällig stödinsats som kan beviljas som ett komplement till 
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hemtjänst och hemsjukvård. När personer i samband med sjukhusvistelse tillfälligt är i 
behov av olika former av stödinsatser som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet är 
korttidsvistelse ett alternativ.  

  

Norm  

Beslut om korttidsplats fattas med tidsbegränsning. Tidsbegränsningen på beslutet är 
vanligtvis två veckor.   

  

Korttidsplats beviljas vid tillfälligt ökat behov av omvårdnad vid sviktande hemsituation, 
vid behov av utredning, i väntan på särskilt boende eller som avlastning/avlösning för 
anhöriga.   

  

Avgränsning  

Korttidsplats i väntan på särskilt boende kan beviljas om den enskilde bedöms berättigad 
till särskilt boende och behovet av trygghet, omvårdnad och säkerhet inte går att tillgodose 
i egna hemmet. Om den enskilde inte antar erbjuden plats i särskilt boende beviljas inte 
förlängd korttidsplats under väntetiden. I dessa situationer får den enskilde vänta på 
platsen i det egna hemmet med stöd av hemtjänst.  

  

Målsättningen med korttidsvistelsen ska vara klart definierad och individuellt bedömd 
utifrån situation och behov. I beslutet om korttidsplats anges tidsbegränsningen för 
insatsen.    

  

Korttidsplats beviljas inte om behovet handlar om rekreation och stimulans. Då hänvisas 
till andra former av social samvaro. Korttidsplats beviljas heller inte som ersättning för 
sjukhusvistelse. Korttidsplats beviljas inte på grund av bostadsproblematik, t.ex. stambyte, 
renovering eller bristande tillgänglighet. Korttidsplats beviljas inte om behovet kan 
tillgodoses av rehabiliterande/utredande åtgärder i ordinärt boende.   

  

Korttidsplats beviljas inte när behoven kan tillgodoses av hemtjänst i ordinärt boende.  
  

   

7.7 Växelvård   

 

Lagrum  

4 kap. 1§ socialtjänstlagen  

  

Behov  

Om behovet inte kan tillgodoses med hemtjänst eller andra avlastningsformer kan 
växelvård beviljas. Växelvård innebär växelvis boende på korttidsplats och i hemmet. 
Växelvård beviljas som en avlösning som stöd för anhörig och enskild.   

  

Norm  

Växelvård beviljas i normalfallet en eller två veckor (i följd) per månad.   
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Avgränsning  

Vistelsen ska vara regelbunden och återkommande över tid. Om den enskilde tackar nej 
till erbjuden växelvårdsplats avslutas beslutet och den enskilde får ansöka på nytt.   

    

8. STÖD TILL ANHÖRIGA  

  

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har en 
funktionsnedsättning. (5 kap. 10 § socialtjänstlagen).   

  

Kommunen har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för den som vårdar eller 
stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. 
Stödet ska, så långt som möjligt, vara individanpassat och utformas i samråd med berörda 
parter. Utöver information om de biståndsbedömda insatser som finns att tillgå ska 
biståndshandläggaren informera om andra former av anhörigstöd som finns inom 
kommunen. I Lindesbergs kommun finns möjlighet till anhörigstöd i form av avlösning i 
hemmet utan biståndsbeslut. Kommunen har även trygghetsplatser i avlastningssyfte där 
enskilda/närstående själva kan boka vistelse utan biståndsbeslut.  
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2022-10-13 Begäran om yttranden och handlingar tillsyn av Rönnliden, 
IVO dnr 3.5.1-31136/2022-8

2022-10-13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 6 september 2022 - KS § 118 Regionala strategier och 
planer

2022-10-13 Överlämnande av klagomål på omvårdnad av enskild inom 
hemtjänst, IVO Dnr 3.4.1-34909/2022

2022-10-13 Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och omsorg   
- skrivelse från Vårdföretagarna

2022-10-13 Anmälan Lex Sarah Rönnliden
2022-10-13 Bilder från socialstyrelsens informationsmöte 16 

september – beredskapssektorn hälsa, vård och omsorg

2022-10-13 Meddelande om inspektion på Stödboende Lindesberg - 
Ungstöd, IVO dnr 3.2.2-33901/2022-2

2022-10-13 Dom i förvaltningsrätten 2022-09-16 om ekonomiskt 
bistånd - avslag för klagande

2022-10-13 Överlämnade av klagomål på handläggningen av ett 
barnärende, IVO dnr 3.4.2-34642/2022-3

2022-10-13 Beslut av Inspektionen för vård och omsorg 2022-09-20 
om  Tillsyn av ej verkställt beslut, IVO dnr 3.3.1-
29845/2021-8 - ärendet avslutas

2022-10-13 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde 
den 6 september 2022 - KS § 113 Årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2021- 
Kommunövergripande

2022-10-13 Dom i förvaltningsrätten 2022-09-07 om ekonomiskt 
bistånd - avslag för klagande

2022-10-13 Dom i förvaltningsrätten 2022-08-31 om ekonomiskt 
bistånd - avslag för klagande

2022-10-13 Dom i förvaltningsrätten 2022-08-25 om ekonomiskt 
bistånd - avslag för klagande

2022-10-13 Dom i förvaltningsrätten 2022-08-25 om ekonomiskt 
bistånd - avslag för klagande



2022-10-13 Protokollsutdrag från sammanträde med Patientnämnden 
2022-09-09 § 19 - Verksamhetsplan med budget 2023 för 
patientnämnden och Patientnämndens kansli

2022-10-13 Anmälan Lex Sarah Rönnliden med bedömning 2022-09-
16

2022-10-13 Synpunkter på verksamhet vid Tallåsen och Rönnliden 
med mera

2022-10-13 Anmälan Lex Sarah Fellingsbro hemtjänst
2022-10-13 Behov av höjda ersättningar i omsorgen - skrivelse från 

Vårdföretagarna
2022-10-13 Synpunkt på personalens bemötande vid boende enligt 

LSS, Lillhaga
2022-10-13 Anmälan Lex Sarah Solliden - med bedömning
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