
Sida 

1 

Kallelse till socialnämnden 

Nämnd Socialnämnden 
Tid Onsdagen den 2 februari 2022 klockan 17.00 
Plats Höger kammarsal samt digitalt via Teams 
Justerare Nicklas Gustavsson 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Val av justerare och tid för justering
Tid för justering: fredag den 4 februari kl. 14.00

2. Godkännande av dagordning

3. Bokslut 2021
Föredragande: Anna-Carin Alzén

4. Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och  verksamhetsutvecklingsmål 2021
Föredragande: Pernilla Ekstrand

5. Information om förvaltningens utredning gällande rambeslut
Föredragande: Ellen Strömberg

6. Delegation av beslutanderätten i ärenden om utreseförbud enligt LVU
Föredragande: Birgitta Berglund Ågren

7. Yttrande Nära vård - tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande,
hälsa, stöd, omsorg och vård  2021-2030
Föredragande: Therese Ek och Pernilla Ekstrand

8. Dataskyddsombud
Föredragande: Sara Svenningsson

9. Val av ersättare till socialnämndens presidium och socialnämndens arbetsutskott

10. Förordnande
Föredragande: Pernilla Ekstrand

11. Information om ej verkställda beslut - kvartal 4  2021
Föredragande: Pernilla Ekstrand

12. Delegationsärenden

13. Informationsärenden

Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Kallelse 
Datum 

2022-01-25 
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Nr Ärende 

14. Individärende
Föredragande: Nathalie Karlsson och Birgitta Berglund Ågren

Hans Jarstig 
Ordförande 

Sara Svenningsson 
Sekreterare 
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Mottagare 

Socialnämnden 

Årsbokslut 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 
följande investeringsprojekt till 2021. 

51038 Möbler inventarier hela förvaltningen 166 tkr 

51045 Sängar särskilt boende 337 tkr 

51046 Inventarier rehab ssk  64 tkr 

51049 Demensboende utemiljö  76 tkr 

51051 Kärrsgården 905 tkr 

Totalt 1 547 tkr 

Årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2021 fastställs och överlämnas 
till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens bokslut för 2021 slutar på en avvikelse mot budget på + 
960 tkr. 

Avvikelsen jämfört med budget fördelas enligt följande: 

Politisk verksamhet   + 192 tkr

Socialförvaltningens gemensamt  - 7 tkr

Äldreomsorg samt hälso- o sjukvård  - 3 434 tkr

Funktionshinderomsorg   + 777 tkr

Individ- och familjeomsorg  + 3 435 tkr

Flykting o integration   - 3 tkr

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-01-21 
Diarienummer 

SN22/3 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 37
Telefon (växel) 

036-442 80 00

E-post

anna-carin.alzen@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 
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1 790 tkr finns kvar av 2021- års investeringsbudget. Av detta föreslås att 
1 547 tkr ombudgeteras till 2022., 

 

Bilaga 1 Socialnämndens verksamhetsberättelse 2021 
 
Bilaga 2 Underlag till verksamhetsberättelsen 2021 från Vård- och omsorg, 
Individ- och familjeomsorgen och Biståndsenheten 
 

  

Anna-Carin Alzén 
Biträdande ekonomichef 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Bilaga 1 Socialnämndens verksamhetsberättelse 2021 

Sida 1 av 5 

Nämnd: Socialnämnden 
Ordförande: Hans Jarstig 
Förvaltningschef: Pernilla Ekstrand 

Årets ekonomiska resultat 

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020 
Avgiftsintäkter -3 870 - 3 845 -24 -3 537
Bidragsintäkter -12 016 -22 018 +10 002 -22 439
Övriga intäkter -30 453 -31 463 +1 010 -30 255
Summa intäkter -46 338 -57 326 +10 988 -56 231

Personalkostnader 157 751 162 047 -4 296 157 885 
Kapitalkostnader 1 025 1 025 0 913 
Övriga kostnader 87 391 93 123 -5 732 93 259 
Summa kostnader 246 167 256 195 -10 028 252 058 

Nettokostnad 199 829 198 869 +960 195 827 
Generella statsbidrag -4 157 -4 157 0 0 
Resultat 195 671 194 712 +960 195 827 

*Budget 2021 – Bokslut 2021

Socialnämnden uppvisar för 2021 en avvikelse mot budget på totalt + 960 tkr. I det ekonomiska 
utfallet för 2021 ingår extra kostnader till följd av pandemin på ca 2,4 mnkr. Detta avser främst 
kostnader för skyddsutrustning och extra personalkostnader. För 2021 har det inte funnits några bidrag 
att söka för dessa kostnader. Däremot har kommunen fått återstående del av bidrag för kostnader 2020. 
Denna intäkt har påverkat utfallet 2021 med +4,2 mnkr.  

Överskottet på bidragsintäkter avser extra statsbidrag till förvaltningens kostnader till följd av 
pandemin, mer bidrag för nyanlända än förväntat samt bidrag till olika projekt som t.ex. 
utbildningssatsningen inom äldreomsorgen.  

Avvikelsen på övriga intäkter består främst av högre intäkter försäljning av verksamhet till andra 
kommuner samt högre intäkter för hyror och mat till följd av högre beläggning på äldre- och 
demensboendena och fler boende på servicebostaden. 

Underskottet jämfört med budget för personalkostnaderna beror främst på högre kostnader för 
bemanningen inom äldreomsorgen. En förklaring till detta är extra personalkostnader till följd av 
pandemin, införandet av heltid som norm, ökade behov samt ökade kostnader för övertid. 
Personalkostnaderna är lägre inom funktionshinderomsorgen. Detta beror bl.a. på färre brukare inom 
personlig assistans och på omstrukturering av boendestöd och servicebostaden. 

Den negativa avvikelsen på övriga externa kostnader består främst på högre kostnader för 
förbrukningsmaterial. Detta avser till stor del skyddsutrustning till följd av pandemin. Kostnaderna för 
livsmedel har ökat p.g.a. ökade behov inom äldreomsorgen. Kostnaden för inhyrd bemanning av 
sjuksköterskor uppgår till ca 1,9 mnkr. Kostnaden för inventarier har också ökat. Det beror bl.a. på 
inköp av digitala lås till hemtjänsten. Dessa har finansierats av externa bidrag till välfärdsteknik. 
Exempel på andra områden med högre kostnader är lokaler, bilar och mobiltelefoni. 

Ärende 3.2 Bilaga 1 5
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Tkr Avvikelse Kommentar 
Äldreomsorg samt hälso- o 
sjukvård 

-3 434 Högre kostnader för bemanning bl.a. till följd 
av ökade behov, lägre brukartid inom 
hemtjänsten, inhyrd bemanning av 
sjuksköterskor under sommaren och övriga 
extra kostnader för bemanning under 
semesterperioden. Kostnaden för köp av 
externa korttidsplatser och betalningsansvar 
till sjukvården uppgår till 0,2 mnkr. 
Överskottet avseende Covid-19 uppgår till ca 
2,1 mnkr. Slutliga bidragen för 2020 har 
bokförts på 2021. 

Funktionshinderomsorg + 777 Lägre kostnader för personlig assistans, daglig 
verksamhet, boendestöd och servicebostad. 
Högre kostnader för korttids/fritids och 
externa placeringar.  

Individ- o familjeomsorg +3 435 Lägre kostnader placeringar/familjehem o 
försörjningsstöd. Högre kostnader för öppna 
insatser. 

Flykting o integration - 3  
Övrigt +185 Lägre kostnader för politisk verksamhet 
Totalt + 960  
Årets verksamhet 

Även året 2021 har präglats av Coronapandemin. Inledningen på året, liksom dess avslut, var en 
särskild utmaning med pågående fall i våra verksamheter, bland såväl brukare som personal. Som ett 
led i detta blev frånvaron bland medarbetare hög, då minsta symtom innebär att stanna hemma liksom 
om man lever ihop med någon som konstaterats covid-positiv. Förvaltningen har som ett led av detta 
ställts inför en rad utmaningar vad gäller organisation och bemanning. Bemanningen har klarats tack 
vara ett stort engagemang från förvaltningens alla medarbetare. Samtliga enheter inom förvaltningen 
har berörts av situationen och inom vissa enheter har läget varit särskilt ansträngt. 

Socialförvaltningen har under året på olika sätt förstärkt uppföljningen av kvalitet i verksamheten. 
Pandemin innebär att förutsättningarna förändras fort. Verksamheterna har följt sina kritiska 
kvalitetsfaktorer för att bevaka att god kvalitet uppnås och prioriterat arbetet efter rådande läge.  

Biståndsenheten har under senare hälften av 2021 sett en tydlig ökning av individer som är i behov av 
olika sorters stöd i sin vardag. Ansökningarna har ökat markant och inför 2022 utökas enheten med en 
biståndshandläggare. Biståndsenheten fattar runt 1000 beslut/år.  

Sedan våren 2021 har det synts en tydlig ökning i efterfrågan på särskilt boende och korttidsplatsen. 
Från att alltid kunnat ta hem brukare från sjukhuset då de blivit utskrivningsklara har vi nu fått dröja 
med att verkställa besluten. Inom hemtjänsten har verksamheten arbetat med aktiviteter för att höja 
brukartiden och har succesivt gjort så under året. Under 2021 har förvaltningen haft 9 personer som 
deltagit i äldreomsorgslyftet, utbildningen kommer att avslutas vid olika tidpunkter för deltagarna 
under 2022. 

Inom funktionhinderomsorgen konstateras ett ökat behov hos barn och ungdomar som behöver 
korttidsvistelse, vilket har ställt stora krav på verksamheten utifrån planering och bemanning. Den 
planerade utbyggnaden av Kråkan kommer att skapa större möjligheter gällande detta. 

Planering för ny gruppbostad vid Ringvägen har påbörjats och en projektgrupp är utsedd. 
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Det har under 2021 kommit 18 st nyanlända (anvisade, anknytningar och egenbosatta) till Habo 
kommun. Under september månad återupptogs det sedan tidigare pausade projektet ARCH(Arbetsliv 
Rehab Coach Habo).  

Sammanslagningen av individ- och familjeomsorgen och kommunens integrationsenhet genomfördes 
under våren/sommaren och har fallit väl ut då sammanslagningen bidragit till en ökad samverkan kring 
brukare och deras familjer. Försörjningsstödet har ökat under flera år. Under 2021 har vi sett en 
tendens till att det nu minskar igen. Återanpassningen i samhället efter, det vi får tro var den värsta 
delen av pandemin, är tydlig och fler personer får sysselsättning. 

Intern kontroll 

Följande områden har granskats och redovisats till socialnämnden: 

 Social dokumentation 

Framtiden 

Samverkan mellan kommun och Region är en förutsättning för framtida utveckling av vård 
och omsorg där vi står inför ett skifte i och med det pågående arbetet med nära vård. 

För att kommuninvånaren ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva hälsa är 
delaktighet i utförandet och individanpassade beslut om bistånd en möjlighet som socialförvaltningen 
ständigt förstärker. Metoden Individens behov i centrum innebär ett förändrat arbetssätt som kräver 
resurser för att implementera. Det förebyggande och tidiga arbetet med att stödja människor att bli 
självförsörjande är en utmaning som kräver innovation och mod.  

Socialförvaltningen erbjuder meningsfulla arbeten som ofta utförs alla dagar, hela dygnet. 
Anställningar omfattar heltid. Arbetstillfällena förväntas bli fler när kommuninvånarna blir fler och vi 
blir fler som är äldre. Verksamheterna tar emot studerande när de genomför verksamhetsförlagd 
utbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Möjlighet att kunna få heltidsarbete, fortbildning och 
karriärmöjligheter kommer att bli avgörande om god kvalité ska kunna upprätthållas i framtiden. God 
personalförsörjning är en förutsättning för att klara uppdraget.  

Socialförvaltningens resurser ska räcka till ett mer omfattande uppdrag, bland annat 
- ska fler patienter i alla åldrar få sin vård utförd i hemmet av hemsjukvården 
- ett utökat uppdrag att arbeta med nyanlända 
- att minska långvarigt försörjningsstöd 
 
Habo kommun förväntas ha fler kommuninvånare i takt med att fler bostäder byggs.  
Det krävs en medvetenhet om vilket ansvar socialförvaltningen och andra myndigheter har för att 
kunna bedriva verksamheten med god ekonomisk hushållning. Uppsökande verksamhet och tidiga 
insatser ses som en framgångsfaktor för att minska kostnaderna.   

Samgåendet mellan Individ- och familjeomsorgen och integrationsenheten under 2021 innebär ett 
större fokus på arbetet vad gäller stöd mot självförsörjning och integration. 

Digitalisering är att arbeta på ett annat sätt, inte att använda digitala verktyg istället för papper och 
penna. Socialförvaltningen ser möjligheter att erbjuda fler e-tjänster i framtiden. Införande av nytt 
beslutsstöd kommer att utveckla enheternas kvalitetsarbete och ge bra beslutsunderlag. De digitala 
mötesformerna kommer att utvecklas både vad gäller möten med brukare och personal. Utmaningen 

7



Bilaga 1 Socialnämndens verksamhetsberättelse 2021 

Sida 4 av 5 
 

med välfärdteknik är att hitta lösningar som ger en förbättring för kommuninvånaren och/eller 
effektivitet för verksamheterna.  

Investeringar 

Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 
3 218 tkr 1 428 tkr + 1 790 tkr 

 
Det återstår 1 790 tkr av investeringsbudgeten. 905 tkr avser uppfräschning av allmänna utrymmen på 
Kärrsgården. Detta projekt har fått pausas p.g.a. pandemin. 337 tkr av överskottet avser sängar till 
särskilt boende. Utbytet av sängar har inte kommit igång än. Det fanns 200 tkr avsatta till 
servicebostaden, som inte har behövts nyttjas. Övriga investeringsprojekt lämnar ett överskott på totalt 
349 tkr. 

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettokostnad/inv  (kr) 15 224 15 605 14 868 14 131 14 608 
Antal årsarbetare (TV) 250 253 247 245 244 
      
Sjukfrånvaro (%) Korttidssjukfrånvaro 4,5 5,1 3,2 3,2 3,1 
Sjukfrånvaro (%) Långtidssjukfrånvaro  5,7 5,0 5,1 4,7 4,2 
Sjukfrånvaro (%) Totalt 10,2 10,1 8,4 7,9 7,3 
      
Äldreomsorg      
Andel tid hos brukare av arbetad tid inom 
hemtjänsten (%) 

51 48 49 55 53 

Kostnad per utförd timme hemtjänst egen regi 
(kr) 

704 651 644 572 553 

Kostnad per belagd plats äldreboende inkl 
korttid o växelvård, exkl natt (kr) 

671 328 651 358 635 492 587 545 603 630 

Kostnad per belagd plats demensboende inkl 
korttid o växelvård, exkl natt (kr) 

717 346 722 791 762 481 651 914 610 033 

      
Funktionshinderomsorg      
Kostnad per tim personlig assistans egen regi 
(kr) 

449 386 460  N/A N/A 

      
Individ- och familjeomsorg      
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr) 43 48 36 30 33 
      
Flykting och integration      
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr) 32 18 31 30 22 
      
Minskningen av antalet årsarbetare beror bl.a. på minskning inom flykting o integration. Antalet 
årsarbetare har ökat med ca 10 st inom äldreomsorgen till följd av ökade behov. Samtidigt har antalet 
minskat med lika många inom funktionshinderomsorgen. 

Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå 2021 som 2020. Korttidsfrånvaron har varit 
hög men har ändå minskat jämfört med 2020. Långtidssjukfrånvaron har ökat något.  

Brukartiden inom hemtjänsten uppgick i snitt till 51% under 2021. Andelen har ökat successivt under 
året och under sista kvartalet låg brukartiden på 55%. Målet för 2021 var satt till 54%. 
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I kostnaden för hemtjänsten, äldreboende och demensboende ingår ökade kostnader till följd av Covid-
19 inom respektive verksamhet. Minskningen av kostnaderna per belagd plats på demensboende beror 
på högre beläggning under 2021 jämfört med 2020. I slutet av 2019 stängdes en avdelning på 
demensboendet. 

Kostnaden för försörjningsstöd per hushåll inom individ- o familjeomsorgen har sjunkit något mellan 
2020 och 2021. När det gäller kostnaden per hushåll inom flykting o integration har den ökat till nivån 
före 2020. Fler har anvisats och ankommit till kommunen 2021 än 2020.  
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Verksamhetsberättelse 
Biståndsenheten, Socialförvaltningen

2021-12-10 

Ärende 3.3 Bilaga 2 10



 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
Verksamhetens omfattning 
Biståndsenheten utreder och fattar beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Besluten avser 
äldre personer, personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt anhöriga som stödjer en 
närstående äldre eller person med funktionsnedsättning.  
 
Biståndsenheten utgörs av fem biståndshandläggare (5,0 åa) och en enhetschef. Två 
handläggare ansvarar för ärenden som avser personer med funktionsnedsättning och tre 
ärenden som avser äldre personer. På grund av hög arbetsbelastning är en utökning om 0,4 
årsrbetare insatt under hösten 2021. Ansvarig chef har äskat medel för utökning av 1,0 
årsarbetare inför 2022.   
 
Biståndsenheten fattar runt 1000 beslut/år. Under 2020 fattade enheten 983 beslut om insatser 
för 371 personer (ÄO 771 beslut för 262 personer och FO 212 beslut för 109 personer). 
Utöver det fattade socialnämndens arbetsutskott några beslut i enlighet med handläggarnas 
förslag till beslut. Under 2020 gjordes 28 förhandsbedömningar efter inkomna anmälningar. 
Motsvarande siffra för 2021 förväntas bli ungefär densamma, utifrån det antal 
förhandsbedömningar som hittills har gjorts under 2021. Sammantaget hade 507 personer 
minst ett pågående ärende hos Biståndsenheten under 2020. En aktuell mätning visar att 549 
personer har/har haft pågående ärende/n mellan 1 december 2020 till 30 november 2021. 
Antalet personer som utreds på Biståndsenheten har således ökat. Även antal ärenden har 
ökat. Antal ärenden som genom beslut är pågående (undantagna pågående ärenden där beslut 
ännu inte fattats) var 734 den 2 december 2021 och avsåg 429 personer. Motsvarande siffra 
samma datum 2020 var 686 ärenden avseende 407 personer. 
 
 
Årets verksamhet 
Nedan återges händelser och förändringar som påverkat årets arbete.  
 
Delegationsordning 
Under 2020 gjorde Biståndsenheten en grundlig genomgång av dåvarande delegationsordning 
avseende beslut om insatser till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Med 
utgångspunkt från Biståndsenhetens förslag fattade socialnämnden i december 2020 beslut om 
förändring av dåvarande delegationsordning. Det har underlättat handläggningen för 
Biståndsenheten. I samband med det tydliggjordes också riktlinjerna för förenklat 
beslutsfattande, det vill säga socialnämndens möjlighet att utan föregående behovsprövning 
erbjuda hemtjänst till äldre personer. Förenklat beslutsfattande har ökat avsevärt under de 
senaste åren i Habo Kommun. För de äldre invånarna innebär det att tillgängligheten till 
hemtjänstinsatser har ökat.  
 
Prejudicerande dom om möjlighet till ändring av gynnande beslut 
Genom en prejudicerande dom från HFD (mål nr 6714-19) fastslogs att gynnande 
förvaltningsbeslut endast får ändras till den enskildes nackdel om de särskilda 
förutsättningar som anges i 37 § andra stycket förvaltningslagen (FL) föreligger, om 
inte annat framgår i speciallagstiftning. En tidigare prejudicerande dom (RÅ 2000 ref 
16) som möjliggjorde ändring av gynnande beslut med hänvisning till det allmänt 
hållna ”väsentligt förändrade förhållanden” utsläcktes därmed. För att nu kunna 
ändra ett gynnande beslut utöver de skäl som anges i FL, krävs att det i beslutet finns 
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ett återkallelseförbehåll, där det är tydligt för den enskilde under vilka 
omständigheter som beslutet kan komma att återkallas. Med anledning av ovan har 
Biståndsenheten tagit fram återkallelseförbehåll för de äldreomsorgsinsatser där det 
bedömts befogat. 
 
Combine 
Den 1 oktober 2019 infördes det nya verksamhetssystemet Combine. På grund av 
systemets uppbyggnad och funktion kräver ärendehanteringen en större tidsåtgång i 
jämförelse med tidigare verksamhetssystem. Flera av de oklarheter och otydligheter 
kring handläggningen som vållade problem förra året har tydliggjorts. Det kvarstår 
dock fortfarande aspekter som behöver förbättras utifrån rättssäkerhet och 
användarvänlighet. Det är också så att biståndshandläggarna fortfarande behöver 
arbeta i både ”gamla” och ”nya” Combine, då nya Combine ännu inte har 
uppdaterats till att hantera flera av de funktioner som finns i gamla Combine. Datum 
för när den utlovade förändringen att Combine ska bli ett system har flyttats fram, 
men den dag det blir en realitet kommer biståndshandläggarnas arbetsbelastning 
sannolikt att minska.  
 
Pandemi 
Början av 2021 präglades till stora delar av pågående coronapandemi. Under jul- och 
nyårshelgerna och månaderna därefter var det ett stort tryck på Biståndsenhetens 
medarbetare för hemtagning av patienter från sjukhus och gällande beslut om insatser 
i hemmet för brukare med konstaterad corona. Därefter och fram tills nu har 
Biståndsenhetens arbetsbelastning inte varit påtaglig just när det gäller 
coronarelaterat arbete. Det återstår att se om den nu identifierade ökade 
smittspridningen i samhället kommer att påverka medarbetarnas arbetsbelastning.   
 
 
Framtiden 
Precis som nämndens i förra årets verksamhetsberättelse finns ett behov av att 
minska detaljstyrningen av hemtjänstbesluten, för att utöka den enskildes 
självbestämmande och delaktighet vid utförandet av insatserna samt för att öka 
möjligheten för verkställigheten att anpassa stödet till den enskildes föränderliga 
behov. Just nu pågår, på uppdrag av socialnämnden, en utredning som avser att 
kartlägga om och hur rambeslut för hemtjänst kan tillämpas i Habo kommun.  
Det finns också ett behov av att kunna använda rambeslut vid stöd i livets slutskede, 
eftersom stödbehovet då snabbt kan förändras.  
 
Arbetsbelastningen är idag hög för Biståndsenhetens medarbetare. Det beror dels på 
att verksamhetssystemet kräver högre tidsåtgång för ärendehandläggning och att 
brister i systemet kvarstår, och dels på ökad ärendetillströmning. 
Befolkningsprognoser pekar också mot att ärendetillströmningen kommer att öka 
under kommande år, inte minst eftersom antalet personer över 85 år kommer att 
eskalera i Habo kommun under de närmaste åren. Med anledning av detta har 
undertecknad äskat medel för utökning av 1,0 årsarbetare inför 2022, vilket har 
godkänts. 
 
När det gäller risker föreligger en osäkerhet för Biståndsenheten kring rekrytering av 
ny handläggare, då någon rekryteringsprocess inte har fått påbörjas. Det innebär 
sannolikt att medarbetarna fortsatt kommer att ha en förhöjd arbetsbelastning under 
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första kvartalet 2022, eftersom en kvalificerad biståndshandläggare vanligen har tre 
månaders uppsägningstid. En annan osäkerhet för enheten är att undertecknad slutar 
som chef för enheten den 10 december 2021 och att en rekryteringsprocess inte har 
påbörjats. Det innebär att medarbetarna inte kommer att kunna få den ledning och det 
stöd en för enheten ansvarig chef kan ge. Sammantaget innebär avsaknad av ansvarig 
chef samt en för låg personalbemanning en risk för att medarbetarnas arbetssituation 
kommer att bli starkt ansträngd under första delen av 2022.    
 
Utöver de risker som nämns ovan är möjligheterna goda för Biståndsenheten. 
Medarbetarna har en hög kompetens och uppföljning av styrmodellens 
kvalitetsfaktorer visar att enheten håller en hög kvalitet: dokumentationskraven 
avseende barns rättigheter är uppfyllda, handläggningstiderna är korta, medarbetarna 
är friska (få sjukdagar) och personalkontinuiteten är hög.  
 
 

 
 
 
Lena Olsson 
Enhetschef, 
Biståndsenheten 
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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Verksamhetens omfattning 
 
Individ- och familjeomsorgen består av en vuxengrupp och en barn- och familjegrupp.  
 
I vuxengruppen arbetar 2,0 socialsekreterare med försörjningsstöd och 1,0 socialsekreterare 
med mottagning och försörjningsstöd riktat mot nyanlända. 1,0 tjänst finns som 
Integrationscoach. 1,0 socialsekreterare för missbruk och beroende. Till gruppens uppgifter 
hör också våld i nära relation och ingår i tjänsterna. 0,4 handläggare arbetar med budget- och 
skuldrådgivning. 0,6 + 0,5 tjänster arbetar med administration (reception, ekonomihantering, 
arkiv, faderskapsutredningar, dödsboanmälningar och bostadsfrågor med mera). I tjänsten 
som administratör på 50% ingår även praktiska göromål kring mottagande av nyanlända. 1,0 
tjänst finns för projekt ARCH som finansieras med medel från Samordningsförbundet. 0,5 
tjänst arbetar med projekt funktionssvenska och finansieras med medel från Länsstyrelsen. 
Vuxengruppens arbete leds av 1,0 tjänst 1:e socialsekreterare som också är ansvarig för vårt 
verksamhetssystem Combine. 
 
Barn- och familjegruppen består av en myndighetsgrupp och en öppenvårdsgrupp. I 
myndighetsgruppen arbetar 6,0 socialsekreterare med myndighetsutövning barn och unga 
samt familjerätt. Under hösten 2021 har vi haft en tjänst finansierad med statsbidrag som 
arbetat med utveckling av familjehemsvården. Öppenvården består av 2,5 tjänst som 
familjebehandlare, 0,5 tjänst som socionom på kommunens familjecentral och 2,0 tjänster 
arbetar som fältsekreterare. Under hösten har en tjänst som fältsekreterare varit vakant med 
anledning av föräldraledighet. Grupperna leds av 1,0 tjänst 1:e socialsekreterare. Under en del 
av 2021 har öppenvården haft en samordnare inom gruppen på försök. 
 
1,0 tjänst arbetar som chef för individ- och familjeomsorgen. 
 
 
Årets verksamhet 
 
Årets arbete har till stor del fortsatt att påverkas av Covid-19. Besök har till viss del 
tagits på telefon istället för fysiska besök, digitala möten men även fysiska besök 
som bedömts nödvändiga. Personal har arbetat hemifrån för att minska antalet på 
kontoret. Den största utmaningen har varit öppenvården och det uppsökande och 
förebyggande arbetet bland barn och unga. Samverkan med andra har påverkats då 
mycket ställts om till digitala möten. Under hösten 2021 har det börjat återgå till det 
normala då fler är vaccinerade och allt fler på arbetsplatsen. 
 
Under 2021 har Integrationsenheten slagits ihop med Individ- och familjeomsorgen. 
Det har blivit positivt för hela gruppen då sårbarheten minskats.  
 
Försörjningsstödet har ökat under flera år men har under 2021 hållit sig under 
budget. En försiktig prognos är att ökningen avstannat. 
 
Vi har en utökning med 50 % administration vilket varit mycket positivt. 
Administratören har ansvar för alla våra bostäder, har hand om telefon och praktiskt 
arbete kring mottagande av nyanlända och en del annat. Den administratör vi haft på 
60 % hinner idag med bland annat gallring på ett bättre sätt. 
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Vi har under året arbetat fram en avtalssamverkan med Mullsjö kommun gällande 
familjerätten. Avtalet träder i kraft 2022-01-01. 
 
Öppenvårdsinsatserna ökar och familjebehandlarna har ett ökat tryck på sina tjänster. 
2018 hade vi 54 öppenvårdsinsatser/familjebehandling, 2019 74 och 2021 87 ärenden 
(2020 går inte att ta fram pga nytt verksamhetssystem). Under 2021 har vi haft extern 
öppenvård i ett ärende. Vi kommer inför 2022 att förstärka med en ny 
familjebehandlare. 
 
Vi har under året sett en tydlig ökning av ärenden med missbruk. Under året har fem 
personer haft insats i form av HVB. Flera har haft öppenvårdsbehandling. Vi köper 
öppenvård från externa upphandlade företag. Vi har en försämrat utbud av 
öppenvårdsinsatser då vi inte i samma mån som tidigare kan erbjuda anhörigstöd 
samt råd och service. Vi kommer under 2022 anställa en öppenvårdsbehandlare för 
vuxna med missbruk och som även ska arbeta med insatser och råd och service 
gällande våld i nära relation. 
 
Anmälningarna rörande barn och unga ökar. Under 2021 har det inkommit 384 anmälningar 
till och med 2021-12-14. Det är en ökning med 18 % från 2019. Flera ärenden rör barn och 
unga som utsatts för våld i hemmet. Under året har 14 polisanmälningar gjorts rörande 
misstänkt barnmisshandel, det är fler men handläggare har inte fattat dessa beslut i Combine. I 
ärenden när barn misstänks ha utsatts för våld har socialsekreterarna ett ökat ansvar eftersom 
det vi sidan om socialtjänstens utredning blir en brottsutredning. Som en del i 
kvalitetsutveckling har barn - och unga i regionen arbetat fram rutiner för att implementera 
krisstödsmetoden ”Efter barnförhöret” , en modell framtagen av Allmänna Barnhuset som 
innebär stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.  
 
Vi har i samverkan med andra förvaltningar tagit fram en modell för ”lokal 
samordnad plan” för barn med funktionsnedsättningar för att tidigt kunna ge stöd. 
 
 
Framtiden 
 
Habo växer vilket vi märker av inom socialtjänsten. Försörjningsstödet har under 
flera år ökat men har planat ut under 2021 vilket är mycket positivt. Vi arbetar mer 
metodiskt med vuxna som riskerar att hamna i långvarigt försörjningsstöd och 
arbetar även mer med de som redan haft ett långvarigt stöd. 
 
Ovisshet kring Arbetsförmedlingens omstrukturering. Kommunen får ta ett mycket 
större ansvar kring service till nyanlända. Vi arbetar mycket bra med de nyanlända 
och har en god kompetens i dessa frågor. En stor utmaning är att ta fram bostäder till 
de nyanlända som kommer. 
 
Det har varit en viss oro i barn och ungdomsgruppen främst bland de som arbetar 
med myndighetsutövning. Det är svårt att rekrytera kompetent personal och skapa en 
stabilitet med mer erfarna som lär upp de mer oerfarna. Det krävs allt mer 
arbetsledning och stöd för att skapa trygghet och på sikt bygga upp kompetens.  
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Antalet anmälningar rörande barn och unga ökar och allvarlighetsgraden är högre i 
de ärenden som anmäls. 
 
Nya uppgifter som tillkommit genom lag för socialtjänsten från och med 2022 är 
bland annat att informationssamtal ska ha genomförts innan parter inleder en tvist i 
domstol rörande frågor om vårdnad, boende och umgänge.  
 
Sedan 1 augusti 2021 finns det en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att 
socialnämnden ska verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för 
våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende. 
 
IFO har vuxit och lokalerna räcker inte längre till. Öppenvården har fått flytta till 
andra tillfälliga lokaler och vi har inte lokaler för större träffar som APT etc. 
Samtalsrum för klientbesök är inte tillräckliga. 
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Verksamhetsberättelse 2021 
 
 
Verksamhetens omfattning 

Verksamhetens uppdrag är att arbeta tillsammans för att verkställa beslut och utföra insatser 
enligt gällande lagstiftning. Vilket omfattar Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Genomförandet ska präglas av ett 
främjande av den enskildes delaktighet och inflytande över insatsernas utformning. 
Verksamheten ska erbjuda stöd till anhöriga. 
 
Äldreomsorg 
Inom äldreomsorgen finns det 67 särskilda boendeplatser, av dessa är 29 inom 
demensomsorg, 6 korttidsplatser/växelvård och 32 ordinarie särskilt boende.  
Under hösten 2021 har ytterligare 2 rum på befintliga särskilt boende tagits i bruk (ett rum 
utan pentry på Eken och ett personalrum på Björken). Utöver detta har även ett rum i nära 
anslutning till avdelningarna iordningsställts med 2 vårdsängar, detta för att kunna verkställa 
beslut om korttidsplats. 
 
På Gnistan verkställs ca 35 beslut om dagverksamhet.  
 
Hemtjänstens verksamhet utför hjälp i hemmet till cirka 180 brukare i en omfattning av cirka 
3500 timmar per månad. Utöver detta hanterar verksamheten också larm för totalt 225 brukare 
och hemteamet i verksamheten har utfört insatser till mellan 12-21 brukare/månad under året. 
 
Funktionshinderomsorg 
Inom funktionshinderomsorgen verkställs bostad med särskild service för 6 brukare på 
Solhöjdens gruppbostad och 6 brukares beslut på Bränninge servicebostad. Externt verkställs 
ett beslut om gruppbostad enligt LSS och tre beslut om särskilt boende enligt 
Socialtjänstlagen. Habo kommun har 5 ärenden om personlig assistans enligt LSS eller SFB 
som utförs av kommunen. 
 
Habo boendestöd utför boendestöd till cirka 40 brukare. Inom daglig verksamhet och daglig 
sysselsättning verkställs ca 35 beslut både inom vår kommunala verksamhet samt externa 
arbetsgivare. Kråkans korttidsboende verkställer beslut om korttidsplats enligt LSS samt 
beslut om fritidstillsyn enligt LSS för ca 15 barn och ungdomar. 
Inom funktionshinderomsorgens verksamheter verkställs även beslut om ledsagning, 
kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt stödfamilj enligt LSS. 
 
 
Hälso- och sjukvård 
Habo kommuns hälso- och sjukvård har cirka 240 vårdtagare inskrivna i hemsjukvården och 
utför insatser enligt HSL både i ordinärt och särskilt boende. 
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Anställda medarbetare 
Vård och omsorg har ca 265 medarbetare anställda (både tillsvidare och visstidsanställda), 5 
tjänster inom administration och bemanning och 9 enhetschefer. Tjänsten som 
anhörigsamordnare delas med Mullsjö kommun och Mullsjö är arbetsgivare. Verksamheten 
leds av vård- och omsorgschef. 
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Årets verksamhet 

 
Coronapandemi 

Även 2021 är ett år som i hög grad präglats av pandemin. Inledningsvis pågick 
utbrott av covid-19 i verksamheten. Verksamheten tillämpade de upprättade 
beredskapsplanerna kopplat till olika scenarier som kunde väntas uppstå i 
verksamheten gällande konstaterad smitta eller omfattande personalbortfall. 
Prioriteringsordningar på enhetsnivå och riskbedömningar kring de olika 
arbetsmomenten gjordes i samverkan med fackliga representanter, dessa tillämpades 
i olika hög grad beroende på belastningen i verksamheten. Ett fortsatt arbete med 
utbildningsinsatser kopplat till att förstärka kunskapsnivån gällande basala 
hygienrutiner gjordes och ett intensivt informationsarbete har pågått under hela året. 
Under mellandagarna och första månaderna av 2021 pågick vaccinationsarbetet inom 
hälso- och sjukvården. En vaccinsamordnare tillsattes under denna period. 
Samverkan genom att tillfälligt låna medarbetare från integration och skolsköterskor 
möjliggjorde för verksamheten att upprätthålla ordinarie verksamhet samtidigt som 
vaccinationsarbetet pågick. 
 
Äldreomsorg 

Särskilt boende 

Sedan våren 2021 har ett ökat behov av särskilt boende, korttidsboende och 
växelvård blivit tydligt. Det har gjort att marginalerna i att verkställa beslut blivit 
mindre. Under hösten har vi under en period inte haft möjlighet att ta hem 
utskrivningsklara brukare utan behövt dröja med hemtagning. Vid två tillfällen har 
köp av extern korttidsplats i annan kommun och annan vårdgivare genomförts inom 
äldreomsorgen. Vidare har ytterligare två rum tagits i bruk på befintliga avdelningar 
inom särskilt boende och ett rum har iordningsställts i anslutning till avdelningar – 
med möjlighet att dubbelbelägga korttidsplats. 
 
Hemtjänst 

I början av 2021 meddelades att nuvarande planeringssystemet Kompanion skulle 
utgå och Socialförvaltningen fick ta ställning till två olika planeringssystem. Valet 
föll på Combine Plan som är ett nytt planeringssystem som tagits i bruk från 14/12 
2021. Under året har verksamheten planerat för och genomfört aktiviteter kopplat till 
detta. 
 
Nyckelfri hemtjänst har införts i Habo kommun under 2021. En projektledare har 
haft huvudansvar tillsammans med IT-samordnare kring planering och 
genomförandet av digitala lås i hemtjänsten. I december 2021 använder alla 
hemtjänstgrupper digital nyckelhantering och under början av 2022 kommer även 
hälso- och sjukvårdsenheten ha övergått till digital nyckelhantering. Det har varit ett 
lyckat projekt som har tagits emot väl i verksamheten och leder till omedelbara 
förbättringar. 
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I övrigt har verksamheten arbetat med aktiviteter för att höja effektivitet och har 
succesivt gjort så under året. I oktober månad var brukartiden 53% och målet för 
2021 är att uppnå 54%. 
  
Funktionshinderomsorg 

Under året har ett ökat behov bland barn och ungdomar av korttidsvistelse enligt LSS 
gjort att Kråkan verkställer betydligt fler beslut vilket ställer andra krav på 
verksamheten i form av planering och bemanning. Den planerade utbyggnaden av 
Kråkan kommer skapa större möjligheter för detta. 
Ett arbete med en ny verkställighetsform inom kommunen har pågått, bostad med 
särskild service för barn eller ungdom enligt LSS. 
 
Organisationsförändringar har skett gällande boendestödet och servicebostaden enligt 
LSS. En förändring gällande lokaler för verksamheterna har genomförts under året. 
 
Under hösten 2021 har projektgrupp i form av, enhetschef, medarbetare och 
representant från Tekniska förvaltningen, påbörjat planering och genomförande kring  
den nya gruppbostaden på Ringvägen. Upprättad tidsplan med aktiviteter under 2022 
finns och tänkt start för verksamheten är från årsskiftet 2023. 
 
Hälso- och sjukvård 

Under början av 2021 var bemanningsläget i verksamheten ansträngt, både avseende 
ordinarie bemanning och semestervikarier i verksamheten. Vilket ledde till en 
ansträngd sommar. Sedan hösten är läget för hälso- och sjukvårdsenheten stabil. 
 
I övrigt är att driva omställning till Nära vård ett pågående arbete på olika nivåer, 
nationellt, länsgemensamt och lokalt i Habo för hälso- och sjukvården. Under året 
har arbete bland annat pågått kring översyn av inskrivningsprocessen gällande 
hemsjukvård och samverkan i arbete med hemteamsperiod. 
 

Personalförsörjning 

Personalförsörjning är en viktig aspekt för att behålla kompetenta medarbetare samt att skapa 
goda förutsättningar för introduktion av nya medarbetare. Ett upplägg för introduktion av 
medarbetare inom vård och omsorg har tagits fram av verksamhetsutvecklare tillsammans 
med enhetschefer. 
 
Den statliga satsningen kring äldreomsorgslyftet har fortsatt under 2021. Dessvärre har det 
varit svårt att nyttja hela bidraget då det inte var möjligt att bekosta utbildningsplatser på 
vuxenutbildningen. Detta innebar att en prioritering gjordes inom kommunen kopplat till 
TLO- omställningsfonden då en del av dessa medel nyttjats för att bekosta 3 
utbildningsplatser. Därav kunde ytterligare 4 medarbetare inom äldreomsorgen antas för att 
studera till undersköterska på 50% och fortsatt arbeta i verksamheten 50% med bibehållen 
lön. 
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Semesterrekryteringen 2021 var svårare jämfört för föregående år. Särskilt svårt var det att 
rekrytera till hälso- och sjukvårdsverksamheten. Under sommarmånaderna behövdes 
hyrsköterskor anlitas för att säkra bemanning.  
Även rekrytering av semestervikarier till äldre- och funktionshinderomsorgen var mer 
utmanande detta år. I samband med utvärdering av arbetet med semesterplanering och vikarier 
har en process för semesterrekrytering- och planering tagits fram. 
 
Inom ledningsgruppen för enhetschefer inom äldre-, funktionshinder- och hälso- och 
sjukvård, har läget varit stabilt under 2021 då samtliga enhetschefer har arbetat under hela 
2021. Under sommaren togs en semestervikarie för enhetscheferna in. 
 
 
Vård- och omsorgs college (VO-college) 

Samverkan mellan arbetsgivare, utbildare och fackliga representanter har fortsatt under 2021. 
Bland annat har fokus varit att utbilda handledare i verksamheten för att höja kvalitet kring 
mottagande av studenter som genomför APL (arbetsplatsförlagd lärande) i verksamheten. 
Under hösten 2021 har validering i arbetet skett enligt VO-colleges nationella standard. 
Arbetet sker i nära samverkan med utbildarna. 
 
 
Heltidsresan 

Heltidsresan är ett pågående förändringsarbete inom Kommunals avtalsområde i 
Socialförvaltningen, under året förlängdes det centrala avtalet mellan 2021-2024. Habo 
kommun är en av de kommuner i landet som har gjort den bästa utvecklingsresan gällande 
andelen heltidsarbetande och heltidsanställda. I november deltog representanter från 
Kommunal och arbetsgivaren i en nationell workshop för erfarenhetsutbyte. Från mars 2021 
genomfördes en förkortning av nattpassens längd och central schemaläggning infördes. Under 
våren inkom en skrivelse från äldreomsorgen vilken besvarades av arbetsgivare och fackliga. 
Under hösten har en central konsultation med centrala parterna Kommunal och SKR 
genomfört och en planering för det fortsatta arbetet framåt finns. En gemensam analys av 
nuläget genomförs och strategi och handlingsplan för det fortsatta arbetet framåt är under 
arbete. 
 
Under januari 2022 sammanställs rapport för utvärdering av förkortningen av 
nattpassens läng och beslut om fortsättningen tas. 
 
Under hösten 2021 har ett arbetssätt med analysverkstad påbörjats. Här följs 
respektive verksamhet upp med ekonom, HR-konsult, bemanningscontroller. 
TimeCares controllermodul är inköpt för att bidra till arbetssättet. Denna har dock 
inte fullt kunnat tas i bruk. 
 
Verksamhetssystemet Combine 

Verksamheten behöver fortsatta säkerställa den övergripande strukturen och rutiner 
för arbetet med social dokumentation, kunskapen kring metoden IBIC samt den 
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praktiska kunskapen kring systemet Combine. Under hösten 2021 genomfördes 
utbildningsdagar kring IBIC, både i form av introduktionsutbildning för samtlig 
personal och heldagsutbildning för superanvändare i verksamheterna inom äldre- och 
funktionshinderomsorg.  
 
Inom hälso- och sjukvården har en riktad utbildning kring Combine genomförts via 
Pulsen. 
 
Styrmodell 

Under 2021 har verksamheten fortsatt arbetet med styrmodellen och uppföljningen 
utifrån kvalitetsfaktorer kopplat till respektive grunduppdrag. Arbetet har följts upp 
per tertial genom en uppföljningsrapport och dialogmöte med överordnad chef. Vid 
dessa träffar lyfts analys och slutsatser av kvalitén i respektive chefs 
verksamhetsområde. Fokus ska även vara på avvikelser inom kvalitetsfaktorerna.   
 
Beslutsstöd - Hypergene 

Under 2021 har Socialförvaltningen stegvis gått över till att följa upp via 
beslutsstödet Hypergene. Månadsuppföljning gällande nyckeltal kring ekonomi och 
personal har härmed förenklats. I fortsatt planering ingår uppföljningsarbete gällande 
styrmodell och övriga kontroller eller liknande som görs i verksamheten. 
 
Framtiden 

Risker och möjligheter finns kopplat till ökade behov både inom hela vård- och 
omsorg. Detta kopplat till demografisk utveckling i kommunen i relation till 
utmaning med kompetensförsörjning. Här är arbetet kring heltidsresan både en risk 
och möjlighet.  
 
Även Nära vård är en risk och en utmaning för vård och omsorg. Mer avancerad 
sjukvård kommer bedrivas inom kommunens primärvård och i relation till utmaning 
med kompetensförsörjning ställer detta krav på oss att ställa om och både kring 
arbetssätt, organisering och digitalisering. 
 
För att kunna möta de ökade behoven av äldreomsorg krävs ett arbete kring 
samverkan gällande nyttjande av våra befintliga lokaler. Innan en avdelning kan 
öppnas upp inom äldreomsorg krävs att nya lokaler för Mittpunktens dagliga 
verksamhet finns att tillhandahålla. Det kommer även kräva stora insatser för att 
rekrytera och bemanna upp för ytterligare en avdelning om särskilt boende. 
Detta då vi redan har en stor utmaning kopplat till rekrytering till verksamheten och 
inte täckt grundbemanning med månadsanställd personal i tillräcklig utsträckning. 
Det förbyggande arbetet kring sjukfrånvaro i våra verksamheter är ett prioriterat 
område för framtiden. 
 
Under 2022 behöver arbetssättet kring analysverkstad utvecklas ytterligare – detta 
möjliggörs bland annat genom controllermodulen. 
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Utvärderingen av nattpassens längd inom kommunals avtalsområde är något som kan 
få konsekvenser på verksamheten, beroende på vilka beslut som tas i frågan. 
Hypergene och det fortsatta arbetet med VP-delen och att få hela uppföljningen kring 
verksamheten är en möjlighet. Inför nästa års bokslut är förhoppning att alla enheters 
verksamhetsuppföljning kan ske via beslutsstödet Hypergene. Genom rapporter både 
för verksamhetsberättelse via uppföljning styrmodell/helår och fortsatt planering 
gällande kvalitetsarbete för kommande år inkluderat mål för verksamheterna. 
Härigenom kan arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning bli en helhet. 
 
Den fortsatta utvecklingen kring Coronapandemin är också ett område som kan 
påverka verksamhetens förutsättningar under 2022. Förhoppningen är samtidigt att i 
takt med ett större skydd mot covid-19 i och med hög vaccinationsgrad i verksamhet 
och samhälle så är påverkan inom verksamheten mindre.  
 
Fortsatt utveckling av funktionshinderomsorgen befintliga och nya verksamheter är 
en möjlighet när det gäller att tillgodose behov för funktionshindrade inom 
kommunen.  
 
Samverkan inom förvaltningen, kommunövergripande och även med regionen är en 
förutsättning och en möjlighet för vård- och omsorg arbeta tillsammans för att 
verkställa beslut och utföra insatser enligt gällande lagstiftning. 
 
 
 
 
 
Sandra Viktorin 
Vård- och omsorgschef 
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Utifrån styrmodellen så ska uppföljning ske av följande delar: 
 

 Verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget genom kritiska kvalitetsfaktorer med 
tillhörande kvalitetsindikatorer 

 Prioriterade målområden för utvecklingsarbetet med tillhörande strategier och åtgärder 

 Obs att Ekonomiska ramar/detaljbudget under 2020 följs upp enligt separat schema och i 
andra rapportmallar 

 

 
 
 
 
Anvisning 
 
Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse ska göras utifrån en 6-gradig skala. 
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1 Uppföljning av verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget  

1.1 Målgruppsperspektivet 

Kritisk kvalitetsfaktor Grad av uppnådd kvalitet 

 

Kommentar 

Rättssäkerhet 5  

Självförsörjning 5  

 
 
 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som helhet 

Grad av uppnådd kvalitet 

 
5 

 
Analys 

Under år 2021 har två domar meddelats från förvaltningsrätten, en dom var mot förvaltningens 
bedömning, den andra delade förvaltningens bedömning. 
Den dom som var mot förvaltningens bedömning överklagades men fick avslag gällande 
prövningstillstånd i Kammarrätten. Förvaltningen ansåg att de skäl som anförts i avslaget inte 
var goda nog så nämnden har överklagat även detta beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Vi 
avvaktar svar.  
 
Under året har förvaltningen rapporterat 21 ej verkställda beslut, alla har verkställts under året 
och vi går in i 2022 utan några ej verkställda beslut att rapportera  
 
I de ärenden där vi inte har haft möjlighet att verkställa på grund av resursbrist eller svårighet 
att rekrytera lämpliga uppdragstagare behöver förvaltningen arbeta aktivt med att att sprida 
kunskap om uppdragens innehåll till allmänheten samt arbeta mer uppsökande. 
Det finns en brist i hur rutinen ser ut för rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Detta åtgärdas. Bristen består i att rutinen inte tillräckligt tydligt 
beskriver vem som har vilket ansvar gällande de ej verkställda besluten. 
  
Att vara självförsörjande innebär att ha rätt försörjning utifrån sina förutsättningar och inte 
vara beroende av ekonomiskt bistånd. Självförsörjande är en förutsättning för 
kommuninvånarens självständighet. Andelen kommuninvånare som är i behov av ekonomiskt 
bistånd har under 2021 minskat i antal.  

 
 
Slutsatser 

Att kvaliteten i våra verksamheter är god och att det inte finns några avvikelser att rapportera 
vid utgången av 2021. 
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1.2 Verksamhetsperspektivet 

Kritisk kvalitetsfaktor Grad av uppnådd kvalitet 

 

Kommentar 

Friska medarbetare 4 Korttidsfrånvaron minskar, 
dock påverkas den fortfarande 
av rekommendationerna som 
vi har fått på grund av 
pandemin. 

Rekrytering av medarbetare 
med rätt utbildning 

5  

 
 
 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som helhet 

Grad av uppnådd kvalitet 

 
 

 
Analys 

Den tidigare höga korttidssjukfrånvaron var en effekt av pågående Corona-pandemi. Alla som 
känner sig sjuka eller förkylda uppmanas av arbetsgivaren att stanna hemma.  
Under året, tertial 2, minskade smittspridningen i samhället vilket avspeglades i våra 
verksamheter. Under sista tertialets slut blev smittspridningen åter igen kraftig. Kraftigare än 
vad den någonsin varit. Skillnaden denna gång är att våra brukare inte smittas i samma höga 
grad som tidigare vilket inneburit att vi har klarat oss utan ett enda fall på SÄBO och endast 
några få i ordinärt boende. Den största delen av frånvaron beror på regeln om hushållskarantän 
för dem som lever ihop med någon som smittats. 
 
Gällande rekrytering av medarbetare med rätt kompetens har under året 9 personer från vår 
organisation deltagit i Äldreomsorgslyftet. När vi annonserar våra lediga tjänster märks en ökad 
andel av sökande med rätt kompetens. 
Dock har det varit avsevärda problem att rekrytera sjuksköterskor inom HS enheten pga. allmän 
brist på sjuksköterskor. Under sommaren har kvalitet uppnåtts med hjälp av att 
bemanningsföretag har anlitats. 

 
Slutsatser 

Att kvaliteten i våra verksamheter är god och att det inte finns några avvikelser att rapportera 
vid utgången av 2021. 
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1.3 Medarbetarperspektivet 
Kritisk kvalitetsfaktor Grad av uppnådd kvalitet 

 

Kommentar 

God arbetsmiljö 4 Resultatet av årets 
medarbetarenkät ligger till 
grund för bedömningen. 

 
 
 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som helhet 

Grad av uppnådd kvalitet 

 
4 

 
Analys 

Årets resultat vid medarbetarundersökningen visar ett index totalt på 4,1 och de 
förbättringsområden som identifieras är arbetet med mål och uppdrag samt medarbetarsamtal 
och lön. Arbete pågår inom förvaltningens samtliga verksamheter.  
 
Medarbetare och chefer har under år 2021 fått arbeta med andra och ofta förändrade 
förutsättningar som lett till ökad arbetsbelastning.  

 
Slutsatser 

Det förekommer avsevärda avvikelser inom området där kvaliteten för våra medarbetare är 
långt ifrån godkänd. Det som går att konstatera är att det är en situation som vi själva inte kan 
påverka och att Habo kommun inte skiljer sig från andra kommuner i landet. 
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1.4 Ekonomiperspektivet 

Kritisk kvalitetsfaktor Grad av uppnådd kvalitet 

 

Kommentar 

Effektiv resursanvändning 3  

Friska medarbetare  5  

 
 
 
Sammanfattande bedömning av perspektivet som helhet 

Grad av uppnådd kvalitet 

 
4 

 
Analys 

Det är tydligt att det pandemin har präglat året och resursanvändningen, året slutar med hög 
andel övertidstimmar på grund av hög frånvaro. Året avslutas med högst andel smittade i 
samhället som uppmätts under perioden av pandemin. Detta återspeglas i verksamheterna och 
bemanningen i dessa. Under årets sista  tertial beskrivs frånvaron och det ansträngda läget som 
att det till stor del uppkommit på grund av regeln om karantän för hushållskontakter.  
 
Inom verksamheterna finns smittad personal men så gott som inga smittade brukare. Smittad 
brukare innebär att kohortvård utförs. Det är kostnadsdrivande, då medarbetarna endast utför 
vård och omsorg hos smittade eller osmittade brukare.  
 
Kostnaden vid hög övertid beror till största delen på övertidsarbete vid annan medarbetares 
sjukdom, till viss del har den uppkommit på grund av kohortvård. 

 
Slutsatser 

Det förekommer avsevärda avvikelser inom området där kvaliteten för våra medarbetare är 
långt ifrån godkänd. Det som går att konstatera är att det är en situation som vi själva inte kan 
påverka och att Habo kommun inte skiljer sig från andra kommuner i landet. 

 
  

32



 
 

2 Uppföljning av prioriterade fokusområden för 

verksamhetsutveckling 2,1-2,4  

2.1 Fokusområde 1 – Enkel och tillgänglig service & 2.2 Mod och innovation för effektiv 

resurshantering 

  
Nämndens 
verksamhetsutvecklingsmål 

Digitalisering och välfärdsteknik 
 

 

Varför är detta verksamhetsutvecklingsmål 
prioriterat? 
 

Samma mängd resurser ska tillgodose ett ökat och 
förändrat behov.  
 

Vad kommer att krävas för att nå dessa 
verksamhetsutvecklingsmål? 
 

Mod att testa nya arbetssätt och prova nya lösningar för 

att tillgodose brukares behov. 

Vilka konkreta effekter är önskvärda för detta 
verksamhetsutvecklingsmål? 

Hög kvalitet för brukaren och bra arbetsmiljö för 

medarbetaren, god ekonomisk hushållning. 

Relevanta indikatorer (frivillig)  

Valda strategier för måluppfyllelse Testa nya arbetssätt för att tillgodose brukares behov  
 
Digital service för invånarna 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Testa nya arbetssätt för att tillgodose brukares behov  
- Digitala möten 
- Digital nyckelhantering 
- Digital planering av hemtjänstbesök 
- Utöka informationen om möjligheten så att fler 

ska välja digital tillsyn 
 
Digital service för invånarna 

- Utveckla ”mina sidor” på webben 
 

 
 
Sammanfattande bedömning av 
verksamhetsutvecklingsmålet som helhet 

Grad av uppnådd 
måluppfyllelse 

 
5 

 
 
 
Sammanfattande bedömning av fokusområdet som helhet 

Grad av uppnådd 
måluppfyllelse 

 
5 
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Analys 

Pandemin har påskyndat efterfrågan av digitala lösningar och många nya lösningar har 
implementerats i våra verksamheter.  
Vi arbetar löpande med att leta efter digitala lösningar, då detta är det i särklass viktigaste vi 
kan göra för att frigöra tid för våra medarbetare att möta våra brukare och ge dem stöd som 
ger brukaren största möjliga självständighet. 
 

 
Slutsatser  

En rad nya införanden är under året genomförda och andra har påbörjats, alla för att förenkla 
hantering och säkerställa processer. 
Införanden: 

 Combine Plan som är ett nytt planeringssystem som tagits i bruk från 14/12  

 Nyckelfri hemtjänst har införts i Habo kommun under 2021. I december 2021 använder 
alla hemtjänstgrupper digital nyckelhantering 

 Förberedelse för e-tjänster inom ekonomiskt bistånd med start vår 2022 

 Förberedelse av insatsregistrering i Combine app (telefon) 

 Förberedelse för digital process gällande rapportering av utförd tid gällande personlig 
assistans och digital hantering mot Försäkringskassan start vår 2022 
 

För att lyckas med att nå målet med digitalisering och välfärdsteknik behöver såväl 
medarbetare som brukare inom nämndens verksamhetsområde se vinster i användandet av ny 
teknik och förändrade arbetssätt. 
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2.2 Fokusområde 3 – Attraktiv arbetsgivare  

 
Nämndens verksamhetsutvecklingsmål Personalförsörjning 

 

Varför är detta verksamhetsutvecklingsmål 
prioriterat? 
 

För att möta framtida behov av medarbetare med rätt 
utbildning. 

Vad kommer att krävas för att nå dessa 
verksamhetsutvecklingsmål? 
 

Marknadsföra yrkesgrupper inom vård och omsorg.  

Nya sätt att erbjuda anställning. 

Samverkan med grundskola, gymnasium och högskola. 

Vilka konkreta effekter är önskvärda för detta 
verksamhetsutvecklingsmål? 

Medarbetare med rätt utbildning för de olika uppdragen 
inom förvaltningen.  
Medarbetare som trivs med att arbeta i Habo kommun. 

Relevanta indikatorer (frivillig)  

Valda strategier för måluppfyllelse Marknadsföra arbetsområdet vård- och omsorg 
 
Marknadsföra socialförvaltningen i Habo kommun som 
arbetsgivare 
 
Undersöka alternativa vägar att anställa 
 
Stärka ledarskapet 
 
Kompetensförsörjning 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Marknadsföra arbetsområdet vård- och omsorg 
Påverka innehållet i utbildningen genom deltagande i 
vård och omsorgscollege 
Ge elever inblick i vad arbetet inom vård- och omsorg 
innebär 
 
Marknadsföra socialförvaltningen i Habo kommun som 
arbetsgivare 
Säkerställa att kommunen har utbildade 
handledare/mentorer 
Rekrytering inom vård- och omsorg 
Validering på arbetsplatser 
 
Undersöka alternativa vägar att anställa 
Undersöka möjligheter att anställa omvårdnadspersonal 
innan de avslutar sin omvårdnadsutbildning 
 
Stärka ledarskapet 
Delta i lokal chefsakademi 
 
Kompetensförsörjning 
Äldreomsorgslyftet 
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Sammanfattande bedömning av målområdet som helhet 

Grad av uppnådd 
måluppfyllelse 

 
4 

 
Analys 

Pandemin har försvårat arbetet med att ge elever inblick i vad arbetet inom vård- och omsorg 
innebär eftersom minderåriga inte har kunnat praktisera i verksamheterna. Förvaltningen har 
också haft svårt att erbjuda praktik av hög kvalitet pga. av pandemin.  
 
Länets kommuner för tillsammans med Högskolan i Jönköping diskussioner om hur 
handledarutbildning för dem som tar emot socionom-, arbetsterapeut- och sjukskötelever ska 
genomföras i syfte att öka antalet personer som går utbildningen. Inom IFO kommer en 
medarbetare att gå utbildningen år 2022.  
 
Genomförda aktiviteter: 

 Den statliga satsningen kring äldreomsorgslyftet har fortsatt under 2021. Dessvärre har  
det varit svårt att nyttja hela bidraget då det inte var möjligt för Habo kommun att  
bekosta utbildningsplatser på vuxenutbildningen. Detta innebar att en prioritering  
gjordes inom kommunen kopplat till TLO- omställningsfonden då en del av dessa medel  
nyttjats för att bekosta 3 utbildningsplatser. Det medgav att ytterligare 4 medarbetare  
inom äldreomsorgen antas för att studera till undersköterska 

 Ett nytt upplägg för introduktion har tagits fram av verksamhetsutvecklare tillsammans  
med enhetschefer inom äldre- och funktionshinderomsorgen  

 I samband med utvärdering av arbetet med semesterplanering och vikarier har en  
process för semesterrekrytering- och planering tagits fram. 

 Erbjuda studerande vid vård- och omsorgsprogrammet anställning efter godkända  
avslutade studier 

 

 
 
Slutsatser 

Valda åtgärder för att nå målet anses vara relevanta.  
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2.3 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål 

 
Nämndens 
verksamhetsutvecklingsmål 

Integration 
 

Varför är detta verksamhetsutvecklingsmål 
prioriterat? 
 

En hög grad av kommuninvånare med egen inkomst ökar 
välbefinnandet hos den enskilde invånaren och samtidigt 
leder det i sin tur till självständighet och ett oberoende av 
socialnämndens insatser.  
 
För att bibehålla en hög sysselsättningsgrad bland 
kommuninvånarna. 
 

Vad kommer att krävas för att nå dessa 
verksamhetsutvecklingsmål? 
 

Samverkan mellan civilsamhället, näringslivet och olika 

offentliga huvudmän. 

Uppfinningsrikedom 

Hög kompetens. 

Vilka konkreta effekter är önskvärda för detta 
verksamhetsutvecklingsmål? 

En hög grad av självförsörjande ger goda sociala och 
ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle. 
 

Relevanta indikatorer (frivillig)  

Valda strategier för måluppfyllelse Öka sysselsättningen för grupper långt från 
arbetsmarknaden 

Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse Öka sysselsättningen för grupper långt från 
arbetsmarknaden  

- Projekt ARCH – Arbetsmarknad - Rehab - Coach – 
Habo 

- Projekt funktionssvenska 
- Matcha enskilda med projekt som genomförs av 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  
- Matcha enskilda mot projekt och andra insatser 

mot självständighet och självförsörjning 
- Samordning IFO/Integration (vuxengrupp och 

arbetsmarknad) 
- Bidra i det lokala arbetet med att undersöka om 

och i så fall hur en arbetsmarknadsenhet kan vara 
relevant i kommunen 

 

 
 
Sammanfattande bedömning av målområdet som helhet 

Grad av uppnådd 
måluppfyllelse 

 
4 
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Analys 

Förvaltningen behöver under år 2022 noga följa att åtgärderna får förväntad effekt.  
 
För att bibehålla hög sysselsättningsgrad bland kommuninvånarna krävs lyhördhet i vad som 
fattas för att individen ska bli självförsörjande och sysselsatt. Är det funktionsnedsättning, 
bristande språk, arbetsförmåga eller kompetens som är hindret? 
 
Åtgärder kan behöva avslutas, förändras eller tillkomma.  
 
Från och med 1 september 2021 är IFO och Integration en enhet, utvärdering av detta kommer 
att ske under våren 2022. Fler och fler projekt har återigen startas igång efter uppehåll på 
grund av pandemin vilket innebär ökade möjligheter till sysselsättning. Det är dock förtidigt att 
säga något om effekterna av dessa. 
 
Utredning gällande arbetsmarknadsenhet för personer mellan 18-24 år är slutförd och 
kommunstyrelsen har fattat beslut om att inrätta en arbetsmarknadssamordnare som placeras 
inom individ- och familjeomsorgen. Rekrytering av samordnare i arbetsmarknadsfrågor pågår. 
Det blir en del av det fortsatta arbetet som görs för att minska avståndet till sysselsättning för 
unga personer. 

 
 
Slutsatser 

Pågående åtgärder bedöms relevanta för att nå målet integration. 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Information om utredning kring rambeslut 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I socialförvaltningen pågår på uppdrag av socialnämnden en utredning om 
rambeslut inom hemtjänst. Det finns ingen nationell eller allmänt 
vedertagen definition av vad rambeslut är. Ett rambeslut innebär ofta att 
biståndshandläggaren beslutar om hemtjänst utifrån brukarens behov, 
utifrån behovet beviljas tid. I dagsläget beviljar Habo kommun istället 
insatser.  

I utförandet och uppföljningen av bistånd är genomförandeplanen ett 
viktigt dokument som ger brukaren möjlighet att beskriva hur beviljat stöd 
ska genomföras.  

Förvaltningen har gjort digitala studiebesök i några kommuner som 
tillämpar så kallade rambeslut. Besökta kommuner delar erfarenheten att 
ökad delaktighet för brukaren uppstår i utförandet av hemtjänst. Det är 
utförarens kompetens och inställning som är avgörande för kvalitén, om 
biståndet är formulerat som rambeslut eller insatsbeslut har mindre 
betydelse. I arbetet med att bedöma och följa upp beslut är tillit till 
utförares och biståndshandläggares kompetens och respekt för varandras 
uppdrag avgörande. Framgången ligger i kulturen, verksamheterna kan 
uppnå samma resultat med rambeslut som med insatsbeslut. Kommunen 
som tillämpar IBIC nämner att betydelsen av rambeslut minskat när IBIC 
infördes.  

I Habo kommun pågår implementering av Individens behov i centrum, 
IBIC, ett arbetssätt för socialtjänsten som används för att beskriva resurser, 
behov, mål och resultat för individer. IBIC ger stöd för att tillsammans 
med individen formulera nuläge och mål med biståndet. Fokus är de 
individuella behoven och det som är viktigt för individen. Dokumentation 
enligt IBIC  ger bra underlag för att kunna följa upp individens behov och 
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resultat över tid, vilket är nödvändigt för att individen, verksamheten som 
utför stödet och biståndshandläggare. Ger IBIC samma önskade effekt som 
rambeslut? Det utreder nu förvaltningen.  

 
För socialnämnden  

  

Ellen Strömberg                  
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Delegation i ärenden om ansökan om utreseförbud 

Förslag till beslut 

Socialnämnden i Habo delegerar beslutanderätten till socialnämndens 
arbetsutskott i ärenden om ansökan om utreseförbud enligt 31 b § LVU, 
omprövning och upphörande av utreseförbud enligt 31 c § LVU, tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 d § LVU, upphörande av tillfälligt utreseförbud 
enligt 31 g § LVU samt undantag från utreseförbud enligt 31 i § LVU.  

Socialnämnden i Habo förordnar samt delegerar beslutanderätten till 
ordförande Hans Jarstig (KD), förste vice ordförande Nicklas Gustafsson 
(S) och till andre vice ordförande Angelica Hansen (M) att fatta beslut i
ärenden om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU och upphörande av
tillfälligt utreseförbud enligt 31 g § LVU som är så brådskande att
arbetsutskottets beslut inte kan avvaktas.

Ärendebeskrivning 

Den 1 juli 2020 trädde nya bestämmelser i kraft om utreseförbud i lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utreseförbud ska 
skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att 
könsstympas. Delegationsordningen behöver därför kompletteras utifrån 
den nya lagstiftningen. 

Riksdagen beslutade den 27 maj 2020  om ny lagstiftning för att öka 
skyddet mot hedersrelaterad brottslighet (proposition 2019/20:131). I 
brottsbalken infördes ett nytt brott, barnäktenskap.  

I LVU infördes ett utreseförbud som ska skydda barn från att föras 
utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Ett 
utreseförbud utgör dels hinder mot att utfärda pass, dels skäl för att 
återkalla pass. Det är straffbart att föra ut ett barn ur Sverige i strid med ett 
utreseförbud. Bestämmelserna om utreseförbud i LVU och förfarandet och 
ansvarsfördelningen mellan socialnämnd och förvaltningsrätt är detsamma 
som vid andra ärenden enligt LVU.  
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Med anledning av lagstiftningen behöver delegationsordningen 
kompletteras.  

 
Utreseförbud 

Om det finns en påtaglig risk för att någon som är under 18 år förs 
utomlands eller lämnar Sverige i syfte att ingå äktenskap eller en 
äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas ska han eller hon 
förbjudas att lämna Sverige (utreseförbud) (31 a § LVU).  

 
Ett utreseförbud ska kunna meddelas även om förutsättningarna för vård 
enligt LVU inte är uppfyllda. Barnets samtycke eller medverkan ska inte 
hindra beslut om utreseförbud. Det är förvaltningsrätten som beslutar om 
utreseförbud efter ansökan från socialnämnden (31 b § LVU).  

 
Omprövning och upphörande av utreseförbud 
Om förvaltningsrätten har meddelat ett utreseförbud ska socialnämnden 
inom sex månader från dagen för beslutet pröva om utreseförbudet ska 
upphöra. Denna fråga ska fortlöpande prövas inom sex månader från den 
senaste prövningen. Om det inte längre finns skäl för ett utreseförbud ska 
socialnämnden besluta att utreseförbudet ska upphöra. Ett utreseförbud 
upphör senast när den unge fyller 18 år (31 c § LVU). Socialnämndens 
beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.  

 
Tillfälligt utreseförbud  
Socialnämnden får besluta om tillfälligt utreseförbud om det är sannolikt 
att ett utreseförbud behövs och rättens beslut om utreseförbud inte kan 
avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs utomlands eller 
lämnar Sverige. Nämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden 
har förordnat får besluta om ett sådant förbud i brådskande fall. Beslutet 
ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Rätten kan också besluta 
om ett tillfälligt utreseförbud när socialnämnden har ansökt om 
utreseförbud (31 d § LVU).  

 
Om socialnämnden har beslutat om ett tillfälligt utreseförbud ska beslutet 
underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet 
fattades (31 e § LVU).  
Om förvaltningsrätten fastställer beslutet om tillfälligt utreseförbud ska 
socialnämnden inom fyra veckor från dagen för förvaltningsrättens beslut 
ansöka om ett utreseförbud. Förvaltningsrätten får medge förlängning av 
denna tid om ytterligare utredning behövs (31 f § LVU).  

 
Om socialnämnden inte har inkommit med en ansökan inom föreskriven 
tid och inte heller begärt förlängning av tiden upphör beslutet om tillfälligt 
utreseförbud. Om det inte längre finns skäl för ett tillfälligt utreseförbud 
ska socialnämnden besluta att detta genast ska upphöra (31 g § LVU).  

42



Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-01-20 
Diarienummer 

SN17/91 
Sida 

3 
 

 

 
Bestämmelserna om tillfälligt utreseförbud motsvarar vad som gäller för 
omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU.  

 
Undantag från utreseförbud  
Socialnämnden får besluta om ett tillfälligt undantag från utreseförbudet. 
Exempel på när undantag kan meddelas är skolresor eller semesterresor 
med familjehem. Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och risken ska 
noga övervägas i varje enskilt fall (31 i § LVU). Socialnämndens beslut 
kan överklagas till förvaltningsrätten.  

 
Delegering av socialnämndens beslut  
Ansökan om utreseförbud, beslut om tillfälligt utreseförbud och beslut om 
tillfälligt undantag från ett utreseförbud kan endast delegeras till en 
särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden vilket 
motsvarar socialnämndens arbetsutskott (10 kap. 4 § socialtjänstlagen).  

 
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen föreslår att samtliga beslut om utreseförbud delegeras till 
socialnämndens arbetsutskott, det vill säga beslut om ansökan om 
utreseförbud enligt 31 b § LVU, omprövning och upphörande av 
utreseförbud enligt 31 c § LVU, tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU, 
upphörande av tillfälligt utreseförbud 31 g § LVU samt undantag från 
utreseförbud enligt 31 i § LVU.  

 
Enligt 31 d § LVU kan socialnämndens ordförande eller någon annan 
ledamot som nämnden har förordnat besluta om tillfälligt utreseförbud i 
brådskande ärenden. I brådskande ärenden förslår förvaltningen att samma 
ledamöter som kan fatta ordförandebeslut enligt 6 § LVU förordnas att 
fatta beslut om tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § LVU.  

 
Förvaltningen föreslår också att beslut om upphörande av tillfälligt 
utreseförbud enligt 31 g § LVU delegeras till samma ledamöter som kan 
besluta om upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU i 
de fall ärendet inte kan vänta till arbetsutskottets sammanträde.  

 
Beslutsfattandet kommer genom detta förslag att följa samma ordning som 
beslutsfattandet vid omedelbart omhändertagande och ansökan om vård 
enligt LVU. 

Socialnämnden 

Birgitta Berglund Ågren 
IFO-chef 
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En gemensam viljeinriktning 
Vi har bestämt oss som länets kommunorganisationer att arbeta tillsammans och med gemensam viljeinriktning visa vägen till hur vi tillsammans 

och i stärkt samverkan möter framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  

 

Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom 
socialtjänst, barn- och utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet som möts inom dessa områden.  
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns 
verksamheter, utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden 
är inte linjär, utan består av många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska skapa värde för dem vi är till 
för: länsinvånarna. Strategierna beskrivs kopplat till målbilden, med exempel på utvecklingsområden samt hur vi gemensamt följer utvecklingen.  
 
Strategierna visar övergripande riktning för ett långsiktigt arbete. I många delar är Region Jönköpings län samarbetspartner i förstärkt 
samverkan. Region Jönköpings län har vid Regionfullmäktiges sammanträde den 1 december 2020 antagit strategidokumentet Tillsammans 
möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030. Dokumentet du håller i din hand formulerar det motsvarande för länets 
kommuner, utifrån kommunuppdraget.  
 
Med stort engagemang vill vi fortsätta bevara goda resultat idag och samtidigt skapa förutsättningar för tillsammans möta framtidens behov 
inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård. 

 

För länets kommuner: 

Beata Allen, Aneby kommun  

Annelie Hägg, Eksjö kommun   

Carina Johansson, Gislaveds kommun 

Kristine Hästmark, Gnosjö kommun 

Susanne Wahlström, Habo kommun  

Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun  

Mats Tingshagen, Mullsjö kommun  

Anna-Carin Magnusson, Nässjö kommun 

Stefan Gustafsson, Sävsjö kommun 

Mats Holmstedt, Tranås kommun 

Gert Jonsson, Vaggeryds kommun  

Henrik Tvarnö, Vetlanda kommun   

Mikael Karlsson, Värnamo kommun

_______________________________________________________________________________________________ 

Inledning 
Samhällsförändringar och skillnader i hälsa och 

socioekonomiska förutsättningar gör det nödvändigt 

med en omställning till främjande, nära och riktade 

insatser, stöd, omsorg och vård som stärker hälsan. 

Idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera 

tidigare dödliga sjukdomar har istället blivit kroniska 

tillstånd. Samtidigt innebär den utvecklingen och 

demografin i länet stora utmaningar framöver, både 

vad gäller ekonomi och personalförsörjning. Därför 

behöver nya personcentrerade tjänster växa fram, såväl 

fysiska som digitala. Utvecklingen involverar utifrån ett 

kommunperspektiv flera nämnder och förvaltningar i 

tät samverkan med region och andra aktörer. 

Aktörernas förmåga till samordning utifrån invånarnas 

och individers behov är en nyckelfaktor. Nationella 

utredningar och överenskommelser inom Nära vård, 

Strategi för hälsa och Kraftsamling för psykisk hälsa 

 

 

                                                           
1 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem - Regeringen.se , Primärvård, nära vård | 
SKR 

 

betonar behovet av personcentrering, delaktighet och 

samskapande, tillgänglighet och kontinuitet och 

insatser efter vad som är viktigt för just den personen.1 

Där betonas gemensamt ansvar att minska gap i ohälsa 

och ojämlikhet mellan grupper. 

Ett länsgemensamt dokument kan inte detaljplanera ett 

omställningsarbete. Benämningen färdplan i den 

nationella utredningen God och nära vård visar att 

aktörerna behöver ha förutsättningar till omställning 

och mandat att agera på förändringar i omvärld och 

behov. Utifrån ett jämlikhets- och länsperspektiv utgör 

länets kommuner tretton aktörer som agerar 

tillsammans. Tillsammans ska vi agera oss fram, 

utveckla kompetenser och en stark kultur av 

samverkan, samordning och samarbete. Genom 

samverkan arbeta i de organisatoriska mellanrummen. 

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl 

region och kommuner, hela hälso- och 

sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola, 

samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och 

samverkan med civilsamhällets olika aktörer. 
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Gemensamt uppdrag 
Gemensam målbild 

Vi behöver gemensamt skapa förutsättningar för goda 

livsvillkor och bättre hälsa. Då kan resurser också 

användas mer effektivt. Individers och närståendes 

förmåga att i samverkan med civilsamhälle, kommun 

och region främja hälsan behöver tillvaratas.  Tretton 

kommuner har tillsammans med Region Jönköpings län 

gemensam målbild och en stark 

samverkansorganisation. Uppdraget är gemensamt 

ansvar för systemet och det som behöver ske i 

systemets mellanrum. I en kommunorganisation finns 

aktörerna som ansvarar för delar och helhet i flera 

nämnder och förvaltningar som tillsammans skapar 

värde i mötet med invånaren. 

 

Målbild för omställning och förskjutning från vård till 

hälsofrämjande insatser och förutsättningar inom utbildning 

och skola, fritid och kulturliv. Samhällsplanering för 

hälsosamma miljöer. Fokus på förebyggande ansats, 

proaktiv planering, egenvård. Förflyttning till att rikta 

insatser till grupper av invånare för ökad jämlikhet, och 

minskad ojämlikhet i hälsa. Förflyttning från slutna till öppna 

insatsformer för invånare med störst behov.  

Insatser för att möta framtidens behov av främjande, 

hälsa, stöd, omsorg och vård är inte uppgift som ges en 

organisationsnivå eller enskilda enheter. Arbetet sker 

genom samordnad utveckling hos många aktörer i en 

nätverksorganisering, där det gemensamma resultatet 

är gemensamt ansvar.  

 

 

                                                           
2 Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga - Regeringen.se 

 

 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har satt upp tre 

grundläggande principer för en god och nära vård: Nära 

vård a) utgår från individuella förutsättningar och behov, b) 

bygger på relationer, är förebyggande, hälsofrämjande och 

proaktiv c) bidrar till jämlik hälsa, trygghet och 

självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit (Illustration: SKR) 

 

Styrande enkla regler när vi arbetar med 

förändringen  
- Vad blir bäst för invånaren 

- Ta ansvar för eget arbete, återkoppling till steget före 

och underlätta för steget efter 

- Vi gör det tillsammans 

 

Kommuners uppdrag i samverkan   
Genom en systematisk samverkan i hela 

kommunorganisationen och över verksamhets- och 

huvudmannagränser nås resultat att tidigt ge riktade, 

samordnade fördjupade insatser. Skillnader i 

socioekonomi och hälsogap behöver mötas med starka 

partnerskap mellan exempelvis vårdcentral, elevhälsa, 

skola, fritidsverksamhet och socialtjänstens olika 

delar.2 Då kan resultat nås i att fler unga att klarar 

skolan med fullföljda studier, förebyggande arbete, 

förbättrad psykisk hälsa, en ökad självständighet 

genom förebyggande och uppsökande arbete i alla 

åldrar. Genom att tillsammans utveckla 

behovsövergripande tjänstekoncept och 

situationsanpassa former och sätt som stödet ges på, 

möter det olika målgruppers behov.  
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Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp, 

leva, bo och åldras på. Det innebär att vi sätter fokus 

på individen, platsen, de lokala behoven och 

förutsättningarna. Genom samordnad utveckling och 

gemensamma stödsystem för införande och 

uppföljning vill vi gemensamt och i förstärkt samverkan 

skapa bästa platsen att växa upp, leva, bo och åldras 

på.  

 

Kommuners primärvårdsuppdrag  
Riksdagen har beslutat om ny definition av Nationellt 

primärvårdsuppdrag som gäller från 1 juli 2021. Den 

kommunala hälso- och sjukvården (inkl hemsjukvård) 

är primärvårdsbaserad3. 

Nationell målbild:  

 Hälso- och sjukvården bör ställa om så att 

primärvården är navet i vården och samspelar 

med annan hälso- och sjukvård och med 

socialtjänsten 

 Målet med omställningen av hälso- och 

sjukvården bör vara att patienten får en god, 

nära och samordnad vård som stärker hälsan 

 Patienten är delaktig utifrån sina 

förutsättningar och preferensen och en 

effektivare användning av hälso- och 

sjukvårdens resurser ska kunna uppnås 

2 kap. 6§: Med primärvård avses i denna lag hälso- och 

sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan 

avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av 

sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller 

tekniska resurser eller någon annan särskild 

kompetens. 

Det innebär att: 

 Tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som 

krävs för att tillgodose vanligt förekommande 

vårdbehov 

 Se till att vården är lätt tillgänglig 

 Tillhandahålla förebyggande insatser utifrån 

befolkningens och individuella behov 

                                                           
3 Regeringens proposition 2019/20:164 

 

 Samordna olika insatser i de fall det är mest 

ändamålsenligt att samordningen sker inom 

primärvården 

 Möjliggöra medverkan vid genomförande av 

forskningsarbete 

Gemensam plan för primärvård utgör den 

gemensamma plattformen där Region Jönköpings län 

och tretton kommuner formulerar och tydliggör 

gemensamma områden för fortsatt arbete, 

förutsättningar för samsyn och hur vi gemensamt 

följer upp arbetet. 

 

Organisation för genomförande 

Kommunal utveckling 

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma 

utvecklingspartnerskap. Det aktiva arbetet drivs genom 

styrgrupper och nätverk inom områdena social välfärd 

och hälso- och sjukvård, utbildning inom förskola och 

skola, fritid samt kompetensutveckling. Styrgrupper 

och nätverk definierar behovsområden och styr 

inriktning och mål, detta genom verksamhetsplan, 

uppdrag och/eller projekt. PKS har fastställt tre 

kommungemensamma fokusområden. Ekonomisk 

effektivitet, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling samt nya arbetssätt för att klara 

välfärdsutmaningen. Målbild Nära vård och den av 

riksdagen beslutade definitionen av primärvård som 

nav poängterar fokus på hälsa, ett tydligt 

samordningsuppdrag och ett målinriktat arbete att 

minska ojämlikhet mellan grupper. Tretton kommuner 

med dess olika förvaltningar kan genom samverkan 

och samordnad utveckling stärka varandra, få stöd till 

sin lokala arena och uppnå en effektivare 

resursanvändning. Genom denna nätverksorganisering 

sker genomförande. Länets kommuner föreslås fyra 

gemensamma strategier och utvecklingsområden 

utifrån målbild för nära vård, arbete i organisatoriska 

mellanrum och förstärkt samordning. Med invånarnas 

behov i fokus rikta insatser inom främjande arbete, 

stärka hälsa och det förebyggande arbetet, tidiga och 

samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 

Införandestöd och arbetssätt som stödjer inriktningen 

och stödjande förutsättningar för medarbetare och 

invånare.   
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Gemensamt ledningssystem 

Arbetet som sker i förstärkt samverkan med 

huvudmannen Region Jönköpings län som 

samarbetspartner sker genomförandet i 

Ledningssystem för samverkan region Jönköpings län 

och region Jönköpings läns kommuner (ReKo) och tre 

strategigrupper. Strategigrupperna och dess forum 

omsätter målbilden i sina handlingsplaner. 

Kommunerna representeras i arbetet genom 

förvaltningschefer och 

verksamhetschefer/tjänstepersoner från skola, fritid 

samt socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Utvecklingsarbete och överenskommelser ger 

verksamheter och medarbetare förutsättningar att 

forma gemensamma lokala arbetssätt och stärkta 

samarbeten utifrån invånarnas behov. 

 

 

Strategier för att tillsammans möta 

framtidens behov inom området 

främjande, hälsa, stöd, omsorg och 

vård  
Arbetet med framtagande av planen har resulterat i 

fyra strategier. Arbetet ska ske med mål att skapa 

kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva 

insatser, i främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård av 

hög kvalitet. Varje strategi beskrivs med koppling till 

definitionen av målbilden, exempel på 

utvecklingsområden samt mätområden. De 

utvecklingsområden som beskrivs är de som är aktuella 

vid planens framtagande, och exempel på 

konkretisering. Några utvecklingsområden relaterar till 

flera strategier.  

1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa.  

2. Samverkan och kontinuitet för invånare med 

komplexa behov   

3. Förändrade arbetssätt 

4. Stärkta förutsättningar 

I följande avsnitt beskrivs de fyra områdena.  

 

 

 

  

 

Strategier nedbrutna till individnivå, framtagen med inspiration från ”I-statement” av Sir John Oldham (illustration SKR) 

 

 

 

 

”Jag vet vad som påverkar 

min hälsa och vad jag själv, 

med hjälp av mina nätverk 

kan göra för att må så bra 

som möjligt” 

”Alla som är inblandade vet 

vad jag har för målsättningar 

och arbetar tillsammans 

med mig för att nå dem” 

 

”Jag får de insatser och 

den omsorg och vård jag 

behöver, när jag behöver 

den, och på det sätt jag 

behöver den” 

”Enkla och effektiva 

kontakter gör att alla 

aktörer samverkar i en 

fungerande helhet” 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Strategi 1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa 
 

 

Öka riktade hälsofrämjande och förebyggande 

insatser: En stor del av de kroniska sjukdomarna går att 

förebygga. Att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande har därmed stor potential. Identifierade 

ohälsogap och ojämlikhet i hälsa möter vi tillsammans 

med riktade insatser. Förstärka invånarens egna 

resurser och bidra till ett samhälle som stödjer 

hälsosamma val i vardagen. Förebyggande insatser 

utifrån såväl befolknings behov som individuella behov 

och förutsättningar.  

Koppling till målbild: 

- Prevention  

- Tidig upptäckt, tidiga insatser 

- Samskapande 

- E-hälsa 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Bästa platsen att växa upp, leva, bo och åldras 

på 

- Hälsocenter och riktat hälsofrämjande arbete, 

särskilt psykisk hälsa alla åldrar 

Mätområden: 

- Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län 

- Strategi för hälsa 

- Kraftsamling psykisk hälsa 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Strategi 2. Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov   
 

 

Stärk en nära samverkan, kontinuitet och samordning 

för invånare med komplexa behov och som möter olika 

vårdgivare och aktörer: Insatser, stöd, vård och omsorg 

som utgår från person, situation och behov. Insatser 

skapas tillsammans av invånare och medarbetare. Det 

är särskilt viktigt att förbättra insatser, omsorg och 

vård för de med störst behov. Invånare med komplexa 

och stora behov av samordning prioriteras genom en 

utökad samverkan mellan vårdcentral, socialtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård samt övrig hälso- och 

sjukvård för en trygg och säker situation.  

Koppling till målbild: 

- Personcentrering och samskapande 

- Underlätta för steget före och steget efter  

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Handlingsplaner i Strategigrupp Barn och 

unga, Psykiatri och missbruk, Äldre 

- Samordnad individuell plan (SIP) som utgör 

invånarens patientkontrakt. Patientkontrakt 

görs i första hand vid planering inom regionen 

och en SIP genomförs vid insatser från region 

och kommun 

- Trygg och Säker vård och omsorg 

- Team och gemensamma utbudspunkter 
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Mätområden:  

- Uppföljning av gemensamma resultat i 

Strategigrupp Barn och unga, Psykiatri och 

missbruk, Äldre, ex:  

Tillgänglighet 

Samordning av vård, insatser och 

omsorg 

Samordnad individuell plan, SIP, 

upplevd delaktighet 

Målgrupper med behov av fast/-a 

vårdkontakt/-er 

Kontinuitet, fast läkarkontakt och 

kontinuitetsindex 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Strategi 3. Förändrade arbetssätt 
 

 

Utveckla förändrade arbetssätt för en reell 

omställning: Det behövs nya innovativa sätt att 

leverera tjänster och service. Digitalisering och 

användningen av välfärdsteknik är viktiga möjliggörare. 

Det handlar också om att sluta göra, förändra och 

förenkla processer för att fokusera på det som skapar 

mest värde för invånaren. Skapa en enklare vardag för 

invånare och medarbetare med stöd av anpassat 

tjänsteutbud och ökad digitalisering. Genom digital 

teknik kan insatser, stöd och vård komma närmare och 

personens självständighet öka.  

 

 

 

Koppling till målbild:  

- insatser som sker ska ges så nära personen 

som möjligt 

- använda digitaliseringens och e-hälsans alla 

möjligheter att möta invånarens behov 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- mer tid för brukaren/invånaren genom ett 

ändrat arbetssätt (minskade resor, förenklad 

administration) 

- segmentering och målgruppsidentifiering  

- e-hälsa och digitalisering i samskapande, 

tjänstedesign, välfärdsteknik, 

egenmonitorering och självskattningstjänster, 

IoT Internet of things (uppkopplade föremål 

som styrs eller utbyter data över internet) 

- mobil kompetens, kompetens oberoende av 

plats 

- minskat digitalt utanförskap 

Mätområden:  

- Uppföljning av gemensamma resultat i 

digitalisteringsråd, e-hälsoråd samt Inera med 

följeforskning och tjänstedesign  

- Användning av tjänster och digitala stöd, och 

gemensamma IT-lösningar.
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______________________________________________________________________________________________ 

Strategi 4. Stärkta förutsättningar 
 

 

Överenskommelser som skapar förutsättningar för 

samarbete och personcentrering: Överenskommelser 

och strukturer mellan huvudmännen (makrosystem) 

och samordningsformer mellan 

verksamheter/enhetsnivå (mesosystem) ska skapa 

förutsättningar för samarbete, invånare tillsammans 

med teamet (mikrosystemen). Det förutsätter 

samverkan vid planering och utveckling av 

verksamheterna, och samordning vid resurssättning 

och prioriteringar för att minska mellanrum. Bästa 

tillgängliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte 

mellan medarbetare och invånare. Kompetens i realtid 

från olika aktörer, med bland annat digifysiska 

arbetssätt. 

 

 

Koppling till målbild: 

Kultur av tillit och samverkan. Leda och utveckla för att 

förstärka goda relationer som bidrar till sömlös 

samverkan där värde skapas tillsammans.  

 

Kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  

- Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten 

- Nationellt system för kunskapsstyrning inom 

hälso- och sjukvård 

 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling och 

förnyelse 

- Gemensam kompetensutvecklingsplan som del 

i Gemensam plan för primärvård. 

 
Implementering av överenskommelser 

- Lednings- och samverkansstrukturer 

- Avtal och överenskommelser 

- Styrande dokument, kunskapsstöd och 

riktlinjer 

- Verksamhetsutveckling 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Mobila lösningar 

- Vård och insatsprogram samt 

Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp 

- Utveckling av kompetens och träningsmiljöer 

- Användning av nationella kvalitetsregister som 

ex Senior Alert och Palliativregistret integrerat 

i verksamheters kvalitetsarbete 

- Samverkan primärvård och specialiserad vård i 

hemmet  

- Samordnad vårdplanering i öppenvård, 

somatik och psykiatri 

- Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 

- Ledarskapsutveckling, gemensam kommun 

och region 

Mätområden:  

- Nationella indikatorer God och Nära vård 
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Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och 

förnyelse - Goda förutsättningar för vårdens 

medarbetare 
Invånaren med behov inom området främjande, hälsa, 

stöd, omsorg och vård möter medarbetare. De 

medarbetarna ska känna trygghet och kompetens för 

uppgiften att möta behovet på effektiv nivå och med 

rätt insats.  

Invånaren ska uppleva en förflyttning till 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Medarbetarnas kompetens att stödja hälsa är en viktig 

del i omställningen. När ohälsa finns är medarbetarnas 

roll att genom proaktiva insatser samverkan på bästa 

effektiva omhändertagandenivå. Då behöver 

medarbetaren i kommunens verksamheter känna att 

”Jag får det stöd jag behöver på det sätt jag behöver, 

när jag behöver det” Hela kompetenskedjan behöver 

få förutsättningar att ge invånaren det stöd den 

behöver när man behöver det på det sätt man 

behöver, på plats eller genom digitala tjänster. 

 Samordning av huvudmännens 

kompetensutvecklingsplaner ska ske genom 

Gemensam kompetensutveckling – för en god och nära 

vård, som en del i Gemensam plan för primärvård.  

En nära hälso- och sjukvård i hemmet såväl planerad 

som oplanerad bedrivs dygnet runt av kommunerna 

oavsett ålder och diagnos upp till och med  

 

 

sjuksköterskenivå. När invånarens behov så är, krävs 

att Regionen bidrar  

med läkare och konsultteam inom ex specialiserad 

palliativ vård (SSIH) och inom andra specialistområden. 

Det kräver hög kompetens och kontinuitet hos 

kommunens personal. Detta är ett fortlöpande arbete 

som behöver vara välorganiserat. Regionen behöver 

också ta ett stort ansvar för stöd och utbildning till 

kommunernas personal. Primärvården är basen, 

specialiserad och högspecialiserad diagnostik och 

sjukhusvård ska finnas tillgänglig när den behövs. Om 

och när enskild invånare behöver, och kommunen ska 

medverka till utförande av insatser på specialiserad 

nivå, avgörs i samband en samordnad vårdplanering 

där samordnad individuell plan (SIP) upprättas som 

beskriver överenskommelse, ansvarsfördelning och 

planerad uppföljning. 

Mätområden:  
 

- Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelser 

- Nationella kvalitetsregister, Senior Alert, 

Svenska Palliativregistret, Rikssår, Riksstroke 

samt SveDem och BPSD (beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom). ASI 

(Addiction Severity Index). 

- Tillgodosett utbildningsbehov för 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom alla 

de yrkeskategorier och utbildningskategorier 

som verkar i nära vård.
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_________________________________________________________________________________________ 

Fortsatt arbete 
De fyra strategierna är framarbetat utifrån olika 

underlag, dialoger, mötesplatser och erfarenheter från 

pågående arbete inom länet. Nationella underlag är 

utredningar, delbetänkanden, statliga 

överenskommelser. Lokala och regionala underlag i 

form av kommuners verksamhetsplaner, workshops 

och dialoger i befintliga mötesplatser med plattform 

Kommunal utveckling, Ledningssystem i samverkan 

med ReKo, Strategigrupper med tillhörande 

arbetsgrupper och länsgrupper, Regional utveckling. 

Vidare arbete sker i styrgrupper och chefsnätverk som 

samordnas via kommunal utveckling, och organiseras 

via uppdrag och projekt som partnerskapen sätter 

samman, och följs upp gemensamt.  

En samordnad utveckling för god och nära vård med 

fokus på primärvården förutsätter gemensamt 

utvecklingsarbete i tre strategigrupper där regional 

hälso- och sjukvård och kommuner tillsammans 

formulerar gemensamma handlingsplaner.  

Konsekvenser 

Uppföljning 

Nationella uppföljningar och indikatorer av God och 

nära vård är under utveckling4. Ambitionen är att säkra 

att vi når och gör skillnad för invånaren och att 

uppföljning tar sin utgångpunkt i det som invånaren 

definierar som värdeskapande. De effekterna kan ta tid 

att uppstå och styr- och ledningssystem samt 

ersättningsystem behöver samverka med den 

gemensamma målbilden. Det finns endast ett fåtal 

indikatorer som belyser effekterna av omställningen 

för kommunorganisationerna, samt uppföljning som 

beskriver det gemensamma resultatet. Det saknas idag 

möjligheter att, på lokal såväl som nationell nivå, följa 

resultat för patient- och brukarströmmar över 

huvudmannagränserna. 5  

Ekonomiska konsekvenser 

De beskrivna behoven behöver mötas med nya 

arbetssätt, med befintliga resurser. Den uppgiften för 

                                                           
4 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-8-7496.pdf  
5 

https://vardenisiffror.se/rapporter/omradesrapporter  

6 Kommunsamverkan-Folkhälsa och sjukvård 
(rjl.se)https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolutio

länets tretton kommuner delas med hälso- och 

sjukvårdshuvudmannen, Region Jönköpings län. 

Gemensam plan för primärvård formulerar arbetet för 

samordnad utveckling inom motsvarande områden 

som här formuleras för 13 kommuner. Via ReKo, 

strategigrupper samt gemensamt med Sektionen för 

Primärvård och rehabilitering sker uppföljning av det 

gemensamma uppdraget för en omställning av hälso- 

och sjukvården med primärvården som nav. 

Primärvårdsuppdraget bärs av samtliga vårdcentraler 

och kommunernas hälso- och sjukvård. 

Huvudmännens överenskommelser och avtal sätter de 

ekonomiska förutsättningarna. Ingen av parterna har 

tolkningsföreträde, utan är jämbördiga. Det betyder 

ett aktivt arbete där Regionen och tretton kommuner 

gemensamt utvecklar vårdprocesserna inom det 

gemensamma primärvårdsuppdraget. 

Länsövergripande samordning för tjänsteutveckling, 

kompetensutveckling och samordning av digitala 

investeringar i ex välfärdsteknik förväntas ge 

ekonomisk effektivitet. De förstärkningsuppdrag som 

finns för lokala befolkningsinriktade arbeten med ett 

gemensamt geografiskt hälsoansvar för befolkningen 

har långsiktiga stora potentialer av effekthemtagning 

och nyttorealisering.  Områden där det finns en risk för 

kostnadsdrivande och kravdrivande utveckling för 

kommunerna är införande av personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp (PSVF) samt vård- och 

insatsprogram (VIP).  

Konsekvenser i verksamheterna  

Genom Gemensam plan för primärvård och 

överenskommelser säkerställer kommunerna 

tillsammans med region Jönköpings län 

förutsättningarna för det praktiska genomförandet och 

förebygger gränsdragningsproblem mellan vårdnivåer 

och mellan aktörer på primärvårdsnivå (kommuner och 

vårdcentraler). Kommunen ansvarar enligt avtal6  för 

psykiatrisk hemsjukvård och somatisk hemsjukvård på 

primärvårdsnivå. Om och när enskilda patienter ska få 

n/pdf/6f993e0a-1013-471e-9eeb-b386978e2ed4 Avtal 

mellan Region Jönköpings län och kommunerna i 
Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende (sid 7) 
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specialiserad hemsjukvård av kommunen avgörs i 

samband med upprättande av vårdplan.      

Dialog och uppföljning ska ske av åtaganden mellan 

vårdcentralsorganisationen och kommunernas hälso- 

och sjukvårdsföreträdare med fördjupad uppföljning i 

ReKo. De åtagandena är:   

 Vårdcentralernas samordningsuppdrag: 
Kommunernas gemensamma 
utvecklingsområde Utveckling av den nära 
vården med fokus på primärvård, där 
kommunerna driver gemensamt 
förändringsarbete i projektform. Region 
Jönköpings län har motsvarande arbete, och 
budgetmedel avsatta. Satsningen gäller 
samtliga utförare.   

 Arbetet med hälsocenter i hela länet och 
stärkt folkhälsouppdrag inom primärvård.  

 Förbättrad psykisk hälsa hos barn, unga och 
äldre, och arbete för tidigare insats och kortad 
utredningstid. 

 Den specialiserade sjukvården i hemmet. 
Ansvaret dygnet runt och utvecklingen att allt 
mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
sker i hemmet förutsätter ett väl fungerande 
samarbete mellan kommun, vårdcentraler 
ambulanssjukvård och sjukhus. 

 Utvecklade digitala vårdtjänster. 
Tillgängliggöra resurser och kompetenser i 
sjukhusvård till primärvård för såväl 
vårdverksamhet som utbildning via nya 
arbetssätt och tekniska lösningar.  

 Satsningar för kompetensförsörjning och att 
behålla och utveckla medarbetarnas 
kompetens vilket beskrivs i kommunernas 
gemensamma Gemensam 
Kompetensutvecklingsplan inom 
utvecklingsområdet Goda förutsättningar för 
vårdens medarbetare samt arbetet 
tillsammans med Region Jönköpings län i 
Gemensam handlingsplan för 
kompetensutveckling för en god och nära vård 
– som en del i Gemensam plan för primärvård. 
Satsningen gäller samtliga utförare.   

Utveckling för jämlik hälsa och en reell 

fokusförflyttning till förebyggande, hälsofrämjande och 

proaktiva insatser och investeringar i stärkt lokal 

samverkan och team innebär horisontella 

prioriteringar för aktörerna. Omställningen mot god 

och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 

vi måste minska ledtider och öka produktiviteten 

ställer stora krav på resursfördelningen. Att följa det 

ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 

omställningen är av största vikt. I det fallet planerade 

omställningar beräknas leda till kostnadsförskjutningar 

mellan regionen och kommunerna så behöver 

överenskommelse finnas kring finansiering innan 

respektive omställning verkställs. 

Ändrade arbetssätt syftar till att med medborgaren i 

centrum också utföra insatser på samhällsekonomiskt 

bästa sätt. Hantering av kostnadsökningar som beror 

på ambitionsökningar behöver överenskommas mellan 

region och kommuner. 

 

Ställnings-

tagande

tjänste-
personer  

Remiss

jan-maj 
2021

Beslut 

redovisning 
2021-09-30 
resultat, 
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berättelser

Redovisning 
2022-03-31 
Uppnådda 
resultat, 
mål-
uppfyllelse, 
användning 
av statliga 
medel. 
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Mötesplatser kommer fortsatt skapas utifrån olika perspektiv med syfte att främja delaktighet, samsyn och genomförandekraft. 

Exempel på förutsättningar för att arbetet med plan ska bli framgångsrikt är att strategierna genomsyrar det dagliga arbetet, att 

chefer och medarbetare får stöd samt att kulturer utvecklas som främjar ständiga förbättringar och gränslös samverkan. 

____________________________________________________________________________________________ 

Berättelser för att stödja målbild och riktning  
Inom strategierna har olika mätområden beskrivits. 

Här illustreras riktningen genom berättelser som en 

viktig del att beskriva vad vi gemensamt vill 

åstadkomma genom omställningsarbetet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Hälsocenter anpassade efter lokala behov träffar helt rätt  
Länets kommuner och Region Jönköpings län har tillsammans med 
olika aktörer nu ett flertal Hälsocenter som utformats av lokal 
efterfrågan och behov av riktade insatser. Stor påverkansmöjlighet 
från medborgare och lokala aktörer har gjort att de riktade insatserna 
för att arbeta främjande och förebyggande når många som aldrig 
tidigare besökt eller deltagit i organiserat föreningsliv, gym eller 
simhallar. Arbetet har skett med stor kreativitet i alla åldrar med frihet 
i form och metod. Målgruppsanpassat utbud för hälsolitteracitet till 
att göra hälsosamma val i vardagen och öka jämlikhet i hälsan. I flera 
kommuner sker arbetet som integrerad del i daglig verksamhet. 

 

 

 
”Många av våra medlemmar har fått både nya perspektiv och härliga 
möten” 
Länets pensionärsföreningar startade 2020 ett länsövergripande arbete som successivt 
växt och nått många enskilda. Arbetet fokuseras på att minska ofrivillig ensamhet. 
Genom att vara medmänniska så skapas meningsfulla möten, både för den som får 
besök och den som besöker. På så sätt stärker invånarna varandras hälsa. Värdefull 
kunskap om våra äldsta invånare och vad som är viktigt för dem togs fram genom 
intervjuer av hundra 90-åringar i länet. Det bildade en viktig kunskapsbas i det fortsatta 
arbetet för civilsamhället att utveckla både utbud och sin roll.   

 

 

   
 

 

 

 

 
 
”Nu har vi Peer som självklar och viktig resurs när vi utvecklar 
utbud och tjänster” 
Peer – person med egen erfarenhet som resurs har gjort att verksamheterna i 
både kommun och inom region tagit stora kliv i verksamhetsutveckling, jämlikt 
lärande och personcentrering. Peer finns nu inom många olika verksamheter och 
ses som en självklar och viktig kompetens så att tjänster och utbud och arbetssätt 
som sker blir värdeskapande. Frågan ”vad är viktigt för just dig? hjälper 
medarbetare att fokusera rätt saker och få in fler perspektiv i utvecklingsarbetet. 
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”Man kan inte tro att det är samma skola som för tio år 
sedan” 
Det är helt fantastiskt att se hur vi lyckats vända trenden med 
barns ohälsa. Jag minns hur vi såg oroväckande mönster med 
bristande koncentrationsförmåga, mobilberoende och psykisk 
ohälsa. Idag är det mer ordning i klassrummet, eleverna har lättare 
att hålla fokus och vi ser hur studieresultaten går stadigt uppåt.  
Jag tror den tid vi investerar i att ge barnen verktyg för ett 
hälsosamt liv, och täta samverkan vi har med kultur och fritid, samt 
team med representanter från både socialtjänst, vård och skola 
som alltid står redo att agera, har bidragit till den utveckling vi ser 
idag. En sak är klar – mitt jobb har blivit väldigt mycket roligare.  
 

 
 

 

Samordnad och sömlös vård och omsorg 
Med utgångspunkt från mina behov och egen förmåga får jag får det stöd jag behöver, 
när jag behöver det, där jag behöver det på det sätt som blir bäst för mig. Så 
formulerades invånarens behovsbild för de länsinvånare i ordinärt boende som tillhör 
gruppen sköra, kroniskt sjuka och mest sjuka.  
Det är unika individer med unika behov av stöd från närstående och samordnade 
insatser från socialtjänst, den kommunala hälso‐och sjukvården och regionens öppna 
och/eller sjukhusanslutna vård. Personens behov av insatser och samordning kan 
variera över tid och i omfattning och fortsätter så länge som behov av samordning och 
samordnade insatser finns. Uppföljning på både individ- och gruppnivå visar att 
personerna nu prioriteras till fasta och kontinuerliga vårdkontakter, koordinering av 
vård och läkemedelsbehandling sker samt närstående upplever ett behovsanpassat 
och samordnat stöd. Kompetens på specialistnivå är tillgängliggjort så att personen kan 
undvika onödiga sjukhusvistelser som riskerar skapa negativa sekundära konsekvenser.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Vi har förutsättningar till att lärandet är ett 
gemensamt ansvar  
Våra medarbetare arbetar i gränsöverskridande team som 
följer invånarens process. Då måste det finnas förutsättningar 
för att gemensamt träna sin färdigheter. Dessutom kan allt 
mer avancerade åtgärder utföras närmare invånarens vardag, 
hem, jobb och skola.  I ett lärande i vardagen tränas tekniska 
och icke-tekniska färdigheter, så att hela kompetenskedjan 
kan ge Esther det hon behöver, när hon behöver, på det sätt 
hon behöver.  
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Nära vård 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom yttrandet och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anta yttrandet. 

Ärendebeskrivning 

Länets 13 kommunorganisationer har beslutat att arbeta tillsammans och 
med gemensam viljeinriktning visa vägen till hur vi tillsammans och i 
stärkt samverkan möter framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård. Ett dokument har utarbetats av Primärkommunalt 
samverkansorgan, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de 
chefsnätverk i länet som möts inom dessa områden, för att tillsammans 
skapa en övergripande riktning för ett långsiktigt arbete kring Nära vård.  

Yttrande 

En av de stora riktningarna i utvecklingen av välfärden är omställningen 
till Nära vård. Den är nödvändig för att klara att leverera hälso- och 
sjukvård och omsorg i framtiden, och utmanar också våra nuvarande sätt 
att styra och leda. 

Vår omvärld ändras i en rasande takt. Flera faktorer påverkar vårt sätt att 
leda och styra utvecklingen av välfärden. Befolkningens behov, beteenden 
och förväntningar förändras. Allt fler personer lever med en eller flera 
kroniska sjukdomar, samtidigt som den demografiska utvecklingen innebär 
att vi blir allt färre i arbetsför ålder i relation till den åldrande befolkningen 
med stora vård- och omsorgsbehov.  

Digitaliseringen och utvecklingen mot ett samhälle där jämlikhet och 
valfrihet är centrala värderingar driver också förändrade beteenden och 
förväntningar. Som invånare utgår vi ifrån att få träffsäkra välfärdstjänster 
utformade efter våra behov, levererade på sätt och tider som passar oss.    

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-01-20 
Diarienummer 

SN22/15 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress Telefon 

Telefon (växel) 

036-442 80 00

E-post

pernilla.ekstrand@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 

Ärende 7.2
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Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-01-20 
Diarienummer 

SN22/15 
Sida 
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Mot denna bakgrund behöver vi utveckla nya tjänster och arbetssätt samt 
leda tillsammans i system, snarare än enbart i våra enskilda organisationer 
samt samskapa med invånare, patienter och närstående. 

Det är helt nödvändigt med en omställning till främjande, nära och riktade 
insatser, stöd, omsorg och vård som stärker hälsan  

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. 
Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera på organisation 
till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en 
fragmentiserad till en sammanhängande vård och omsorg. För patienten 
innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till istället för en passiv 
mottagare av vårdens tjänster. Patienten är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferensen och en effektivare användning av hälso- 
och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. 

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl region och 
kommuner och är bas för invånarens hälso- och sjukvård, samtliga övriga 
hälso- och sjukvårdssystem, socialtjänsten, förskola och skola, 
samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och samverkan med 
civilsamhällets olika aktörer. 

Analys och reflektion: 

Omställningen mot god och nära vård innebär en förskjutning av delar av 
hälso- och sjukvården till att primärvård är navet. Inom hemsjukvården är 
vi ålagda att utföra inte bara basal hemsjukvård utan också specialistvård. 
Specialistvård kräver ökad kompetens och utökade resurser. Därmed måste 
kommunerna kontinuerligt säkra kompetensförsörjningen hos 
medarbetarna.   

Förväntningarna hos invånaren måste överensstämma med den hälso-och 
sjukvård som vi är ålagda att leverera (aktiv medskapare) Ändrade 
arbetssätt syftar till att med medborgaren i centrum också utföra insatser på 
samhällsekonomiskt bästa sätt.  

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.   

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt 
att vi måste minska ledtider och öka produktiviteten ställer stora krav på 
resursfördelningen. Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under 
den pågående omställningen är av största vikt. Detta beskrivs till viss del i 
dokumentet. Hantering av kostnadsökningar som beror på 
ambitionsökningar behöver överenskommas mellan region och kommuner. 
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Pernilla Ekstrand 
  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Dataskyddsombud 

Förslag till beslut 

Niclas Nordström utses till dataskyddsombud för socialnämnden i Habo 
kommun från och med den 16 februari 2022.  

Ärendebeskrivning 

Alla myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 
dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att myndigheten följer 
dataskyddsförordningen genom att exempelvis utföra kontroller och 
informationsinsatser. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer och, särskilt, sakkunskap om lagstiftning och 
praxis avseende dataskydd samt förmågan att fullgöra sina uppgifter. 
Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 
ska rapportera till organisationens ledning. 

Habo kommun har ett samverkansavtal med Jönköpings kommun när det 
gäller dataskyddsombud.  

Jönköpings kommun har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, vilket 
innebär att socialnämnden i Habo kommun behöver fatta beslut om att utse 
nytt dataskyddsombud.  

Sara Svenningsson 
Utredare 

Beslutet skickas till 

Integritetsskyddsmyndigheten 
Jönköpings kommun 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-01-12 
Diarienummer 

SN18/77 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 98
Telefon (växel) 

036-442 80 00

E-post

sara.svenningsson@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 

Ärende 8
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Förordnande 

Förslag till beslut 

Angelica Hansen, andre vice ordförande i socialnämnden ges förordnande 
att fatta beslut enligt 6 § andra stycket, 11 § tredje stycket, 27 § andra 
stycket, 43 § 2 punkten lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, (LVU) samt att fatta beslut enligt 13 § andra stycket lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, (LVM). 

Ärendebeskrivning 

Ett flertal beslut såsom beslut om omhändertagande fattas av 
socialnämnden. I brådskande fall får beslut fattas av nämndens ordförande 
eller annan ledamot som nämnden har förordnat. Vid inrättandet av utskott 
kan således delegat i utskottet förordnas att fatta beslut. Sådan delegat i 
utskottet måste dock vara ledamot i nämnden. 

Socialnämnden 

Sara Svenningsson 
Utredare 

Beslutet skickas till 

Utredare 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-01-19 
Diarienummer 

SN17/91 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 98
Telefon (växel) 

036-442 80 00

E-post

sara.svenningsson@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 

Ärende 10
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum 
2022-01-24 

Dnr 
SN21/67 

Sida 
1 (1) 

Birgitta Johansson 
IT-samordnare 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx)

TELEFAX 
036-442 81 60 (vx)

E-POST
info@habokommun.se

Till 
Socialnämnden 

Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS – fjärde kvartalet 2021 
Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om fem gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (Tabell 1).  

Kön Tidigare 
rapporterat 

Beviljad insats 
Dagar från 
beslut till 
rapporterings-
tillfället 

Notering 

K Kvartal 4 2020 
Kvartal 1 2021 
Kvartal 2 2021 
Kvartal 3 2021 

Bostad med 
särskild service 
barn (LSS) 

467 Resursbrist.  
Verkställt 2021-12-01 

K Bostad med 
särskild service 
(LSS) 

162 Resursbrist 
Begäran gäller boende i Habo. 

M Kontaktfamilj 
(SoL) 

123 Annat skäl. Tilltänkt 
kontaktfamilj vill ej starta 
uppdrag pga. covid-19 

M Kontaktfamilj 
(SoL) 

123 Annat skäl. Tilltänkt 
kontaktfamilj vill ej starta 
uppdrag pga. covid-19 

M Hemtjänst (SoL) 145 Annat skäl. Sökande placerad 
på HVB. 

K Stödfamilj (SoL) 211 Resursbrist. Har ej hittat 
lämplig stödfamilj. 

K Sysselsättning 
(SoL) 

123 Annat skäl. Arbetskonsulent 
har ej lyckats nå brukaren. 

Tabell 1 

Ärende 11.1
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 Sida 
2 (2) 

 
 

Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade 
beslut i Bilaga 1. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand  Birgitta Johansson 
Förvaltningschef    IT-samordnare  
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

k m

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 133

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 223 2020 kvartal 4

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 314

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

Kontaktperson SoL x 2021-03-11 112

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 406

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

2021 kvartal 2

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 467

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

2021 kvartal 2

2021 kvartal 3 2021-12-01 467

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 162

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123

Stödfamilj SoL x 2021-06-03 211

Sysselsättning SoL x 2021-09-01 123

Hemtjänst SoL x 2021-08-10 145

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 4

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 3

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 2

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 1

Notering
Rapporterings-

tillfällen

Lag-

rum

kön

Beviljad insats

Dagar från 

beslutsdatum 

till 

rapporterings-

tillfället

Beslutsdatum/

Avbrotts-

datum

Antal dagar från 

beslut till 

verkställt/avslutat

Verkställt/ 

avslutat

Följande beslut rapporterades 2020 kvartal 4

2022-01-25

Ärende 11.2
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INFORMATIONSÄRENDEN 
Datum 
2022-01-24 1 (1) 

Till Socialnämnden 

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 2 februari 2022 

I samband med nämndutskick bifogas en innehållsförteckning på de handlingar som ligger i den 
röda informationsmappen som cirkulerar under nämndsammanträdena. Om det finns handlingar 
som ledamöterna vill titta närmare på finns, dessa tillgängliga hos förvaltningsadministratören 
före och efter sammanträdet.  

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

1. Facklig Samverkan
- Minnesanteckningar den 27 januari 2022

Ärende 13
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