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1 Resursuppföljning 

1.1 Ekonomiskt utfall och prognos 

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas här uppdelat på drift och investering. Uppföljningen av 

driften redovisas per verksamhet. När det gäller investeringarna redovisas totalen för förvaltningen/nämnden. 

I kommentarerna beskrivs de väsentliga avvikelserna. 

1.1.1 Driftsuppföljning (Tkr) 

Verksamhet/enhet Budget helår Utfall tom 
aktuell period 

Prognos helår Avvikelse Budget - Prognos 

Politisk verksamhet 582 328 582 0 

Socialförvaltningen gemensamt 8 812 5 219 8 012 +800 

Äldreomsorg o Hälso- o sjukvård 119 607 80 592 123 607 -4 000 

Funktionshinderomsorg 46 674 30 887 46 574 +100 

Individ- och familjeomsorg 31 415 16 448 27 815 +3 600 

Flykting och integration 36 -1 355 36 0 

Total 207 127 132 118 206 627 + 500 

1.1.1.1 Kommentar till driftsuppföljning 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på plus 500 tkr. Denna prognos inkluderar 1 mnkr i 

prestationsbaserat statsbidrag för 2021 avseende sjuksköterskebemanningen på särskilt boende. 

Kommentarer till prognos per verksamhet: 

Överskottet på 800 tkr på socialförvaltningen gemensamt beror på vakanser +400 tkr, hyra för gemensamma 

utrymmen på Liljekonvaljen + 200 tkr och övrigt +200 tkr. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten hamnar på ett underskott på -4 000 tkr. Förklaringen till 

detta är följande: Statsbidrag + 1 300 tkr, öppnandet av demensavdelningen Gläntan senare än budgeterat 

men överbeläggning på övriga enheter + 700 tkr, hög sjukfrånvaro och övertid på Särskilt boende – 1 000 tkr, 

hög sjukfrånvaro och övertid hemtjänsten – 700 tkr, lägre volym och lägre LOV-ersättning inom den egna 

hemtjänsten – 2 600 tkr, bättre brukartid hemtjänsten + 1 000 tkr, extra kostnader införandet Combine Plan 

– 500 tkr, överskott på timmar i LOV-potten + 800 tkr, hemteam -800 tkr, ändrad längd natt – 300 tkr, HS-

enheten avseende bemanning och medicin tekniska hjälpmedel -1 200 tkr, ökad kostnad ersättning 

semestervikarier – 200 tkr, trygghetslarm/digitala lås – 300 tkr och övrigt - 200 tkr. 

Funktionshinderomsorgens prognos hamnar på ett överskott på 100 tkr. Detta förklaras av ökade kostnader 

för externa placering -800 tkr, högre kostnader bemanning boendestöd -300 tkr, lägre personalkostnader 

Kråkan + 600 tkr, överskott gruppboende + 500 tkr, underskott barnboende -400 tkr, personlig assistans + 

400 tkr och övrigt +100 tkr. 

Individ- och familjeomsorgens prognos hamnar på ett överskott på 3 600 tkr. Detta beror på lägre 

personalkostnader och att de nya tjänsterna inte varit tillsatta hela året + 1 200 tkr, lägre kostnader för 

försörjningsstöd + 400 tkr, överskott externa placeringar + 1 000 tkr och att arbetet med samordning av 

arbetsmarknadsåtgärderna precis har kommit igång + 1 000 tkr. 
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1.1.2 Investeringsuppföljning (Tkr) 

Verksamhet/enhet Inv budget helår Utfall tom aktuell period Prognos helår Avvikelse Budget - 
Prognos 

Socialförvaltningen 3 273 533 2 123 + 1 150 

     

1.1.2.1 Kommentar till investeringsuppföljning 

Överskottet på 1 150 tkr beror bl.a. på följande: 

Inventariebudgeten för utbyggnad Kråkan kommer inte att gå åt alls och inventariebudgeten för 

gruppbostaden Ringvägen kommer inte att gå åt under 2022 utan först under 2023. Förvaltningen tror inte 

heller att hela anslaget för uppfräschning av Kärrsgården går åt 2022. 

1.2 Uppföljning personalnyckeltal 

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp 

regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, 

personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till 

och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för tertial 1 

redovisas nyckeltal för perioden jan-mars). 

1.2.1 Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv 1-14 % ack 
Jan - Jul 2022  

Sjukfrv 15+ % ack 
Jan - Jul 2022  

Alla åldrar 4.68% 7.07% 

Korttidssjukfrånvaron är 0,5%-enheter högre första sju månaderna 2022 jämfört med 2021. Anledningen till 

detta är det stora antalet som var sjuka i Covid i början av 2022. Långtidssjukfrånvaron är något lägre än 

motsvarande period föregående år. 

1.2.2 Personalomsättning 

 2021 2022 

Externa avgångar -30 -21 

Omsättning externt (%) 11.54% 7.77% 

Personalomsättningen för tillsvidareanställda är lägre 2022 jämfört med 2021. Under 2021 minskade bl.a. 

verksamheten inom flykting och integration. 

1.2.3 Personalsammansättning 

 2021 2022 
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Antal tillsvidareanställda månadsavlönade 269 281 

Antal visstidsanställda månadsavlönade 31 26 

 

 Antal årsarbetare Genomsn. 
syss.grad, (%) 

Tillsvidare 207.87 93.72% 

Antalet tillsvidare anställda har ökat och samtidigt har antalet med tidsbegränsad anställning minskat. 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda har fortsatt att öka och är nu uppe i 93,72%. 

Ökningen är ett led i arbetet med heltidsresan. 

1.2.4 Tidsanvändning 

 Timmar Jan - Jul 
2022  

Timmar Jan - Jul 
2021  

A ARBETAD TID 266 586.43 268 286.00 

4 FYLLNADSTID 1 828.43 1 414.40 

5 ÖVERTID 4 319.88 1 294.35 

B FRÅNVARO 96 094.49 89 222.02 

Den arbetade tiden är ca 1 700 timmar lägre jan-juli  2022 jämfört med 2021. En förklaring till detta är högre 

frånvaro. En annan förklaring är lägre behov inom bl.a. personlig assistans, flykting och integration och 

hemtjänst. Däremot har behoven ökat på särskilt boende för äldre. 

Övertidstimmar ligger på en rekordhög nivå 2022. Detta är orsakat av hög korttidsfrånvaro och svårigheter 

att hitta bemanning inom flera verksamheter. 
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2 Uppföljning av 
verksamhetsutvecklingsmål 

Kommunfullmäktige beslutar för varje mandatperiod om fokusområden för verksamhetsutveckling. För 

innevarande mandatperiod är dessa fokusområden; Enkel och tillgänglig service, Mod och innovation för 

effektiv resurshantering samt Attraktiv arbetsgivare. 

Utifrån fokusområden för verksamhetsutveckling tar respektive nämnd fram verksamhetsutvecklingsmål 

kopplade till grunduppdragen för verksamheterna. Varje nämnd ska arbeta fram 4-6 

verksamhetsutvecklingsmål där de önskar göra en markant förflyttning. Målen beslutas årligen av nämnden 

och vid behov kan mål alltså läggas till eller plockas bort under en pågående mandatperiod. Utöver de mål 

som är kopplade till fokusområdena kan nämnden besluta om ytterligare så kallade "egna 

verksamhetsutvecklingsmål". 

2.1 Enkel och tillgänglig service 

Fokusområde Enkel och tillgänglig service syftar till att Habo kommun ska vara en attraktiv kommun men 

nöjda invånare och till att stärka kommunens varumärke och förtroende. Kommunens invånare ska 

tillhandahållas en hög servicenivå, ett gott bemötande och snabba handläggningstider. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

2.1.1 Analys och slutsats 

Nämndens verksamhetsutvecklingsmål Digitalisering och välfärdsteknik kopplar till två fokusområden: 

Enkel och tillgänglig service och 

Mod och innovation för effektiv resurshantering 

Bedömning samt Analys och slutsats av verksamhetsutvecklingsmålet Digitalisering och välfärdsteknik finns 

därför beskrivet i kapitel 2.2 nedan. 

2.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering 

Fokusområde Mod och innovation för effektiv resurshantering syftar till att Habo kommun ska ha en 

kostnadseffektiv verksamhet för att säkerställa största möjliga nytta för pengarna och att använda resurser på 

bästa sätt i relation till våra invånare. Organisationen ska t ex våga använda ny teknik för att skapa en bättre 

verksamhet med samma eller mindre resursåtgång. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Digitalisering och välfärdsteknik 
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2.2.1 Analys och slutsats 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta digitala lösningar i syfte att frigöra tid för våra medarbetare 

att möta våra brukare och ge dem stöd som ger brukaren största möjliga självständighet. Hittills under året 

har processen gällande rapportering av utförd tid inom personlig assistans och därefter rapportering till 

Försäkringskassan till fullo implementerats. Denna hantering frigör tid för förvaltningens administratörer då 

manuell hantering minskats i hög grad för den personliga assistenten minskar också administrativ tid gällande 

manuell hantering av rapporter i pappersform som ska skrivas, signeras, hanteras och skickas för granskning 

och attest. Detta sker nu i en app i telefonen och signeras digitalt. 

Flera nya införanden av digitala lösningar planeras under kommande år: 

* Färdigställa Combine Plan som är ett nytt planeringssystem som togs i bruk i december 2021 

* Inför tredje och sista tertialet 2022 planeras inköp och implementering av digitala läkemedelsskåp för 

särskilt boende. Utveckling av funktionen digital signering av läkemedel pågår. Ovanstående genomförs för 

att öka säkerheten kring läkemedelshanteringen. 

* Färdigställa e-tjänster inom ekonomiskt bistånd 

* Inför tredje och sista tertialet 2022 införs insatsregistrering i Combine app (telefon) inom inom 

äldreomsorgen. 

För att lyckas med att nå målet digitalisering och välfärdsteknik behöver såväl medarbetare som brukare se 

vinster i användandet av ny teknik och förändrade arbetssätt. Det är också viktigt att förstå att även detta 

arbetet initialt kräver resurser i form av våra medarbetares tid innan en ny funktion löper på i vardagen. 

2.3 Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde Attraktiv arbetsgivare syftar till att Habo kommun ska ha medarbetare med hög kompetens för 

att kunna erbjuda kommunens invånare den bästa servicen. För att säkerställa detta krävs bland annat 

engagerade och nöjda medarbetare, en låg personalomsättning och låga sjuktal. Det ska ses som attraktivt att 

arbeta inom Habo kommun. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Personalförsörjning 
 

2.3.1 Analys och slutsats 

14 medarbetare är inskrivna i äldreomsorgslyftet vilket innebär att studera till undersköterska på halvfart på 

arbetstid och samtidigt arbeta halvtid med bibehållen lön. Första personerna att fullfölja studier planeras vara 

klara under våren 2023. Vi erbjuder även studerande inom vård- och omsorgsprogrammet 

tillsvidareanställning vid avslutade och godkända studier. 

Vidare erbjuds specialistutbildningar inom ramen för arbetstiden till såväl undersköterskor som 

sjuksköterskor. 

System för bonusutbetalning finns för semestervikarier inom vård och omsorg samt system för höjda 

ersättningar för ordinarie personal som täcker vakanser under sommaren. 

Det krävs fortsatta insatser för att vara attraktiv som arbetsgivare. Tillsammans på övergripande nivå i 

kommunen behöver vi vårda och stärka varumärket "Habo kommun". Stora utmaningar finns gällande 
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rekrytering till specifika delar av vård och omsorg. Utmaningen vi har är att "bli den bästa arbetsgivaren" ett 

samlat grepp måste tas och arbete behöver ske med en röd tråd genom hela kommunen. 

Heltidsresan är ett pågående arbete för att säkra personalförsörjning - vi behöver fortsatt arbeta tillsammans 

med fackförbundet Kommunal både gällande pågående aktiviteter samt i att ta fram nya sätt för att kunna 

rekrytera fler medarbetare till våra verksamheter. Det krävs fortsatta insatser för att vara attraktiv som 

arbetsgivare. Stora utmaningar finns gällande rekrytering till specifika delar av vård och omsorg. Särskilda 

svårigheter finns inom äldreomsorg och specifikt hemtjänsten. 

En större översyn av hemtjänstens organisation och arbetssätt kommer att påbörjas under hösten. Uppdraget 

har tilldelats enhetschefen för bemanning/administration och beräknas pågå under sex månader med 

möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. Översynen omfattar genomlysning av bemanning, 

organisatoriska strukturer, roller och arbetssätt inom hemtjänsten. Syftet med översynen är att skapa en stabil 

hemtjänstverksamhet som levererar hög kvalitet i vård och omsorg och samtidigt vara attraktiv som 

arbetsgivare. 

Socialnämnden har beslutat att modellen fri tid i hemtjänsten ska ingå i pågående utredning om möjligheten 

att tillämpa rambeslut i hemtjänsten. Syftet med fri tid i hemtjänsten är att minska administrationen, både för 

biståndshandläggare och utförare av hemtjänst, minskad detaljstyrning och ökad möjlighet för utförare och 

brukare att påverka planering och utförande, vilket bedöms kunna leda till ett ökat engagemang bland 

medarbetare och ökad delaktighet för brukare. 

2.4 Verksamhetens egna verksamhetsutvecklingsmål 

Utöver de verksamhetsutvecklingsmål som kopplats till fokusområden kan förvaltningarna välja att arbeta 

fram andra verksamhetsutvecklingsmål. Dessa rapporteras i detta stycke. 

VUM Verksamhetsutvecklingsmål Bedömning 

Integration 
 

2.4.1 Analys och slutsats 

Projektet ARCH pågår under året och syftar till att med hjälp av Arbetscoach komma ut i sysselsättning och 

därmed bli självförsörjande. 5 personer har hittills fått anställning på den reguljära arbetsmarknaden eller på 

annat sätt nått sysselsättning som innebär att personen ej längre uppbär försörjningsstöd, vilket innebär 

minskade kostnader för Habo kommun gällande försörjningsstöd. 

Ett annat projekt som pågått och avslutats sista augusti 2022 är funktionssvenska. Syftet har varit att bidra 

med språkstöd för nyanlända för att snabbare kunna ta del av ordinarie arbetsmarknad. Projektet har 

finansierats med §37-medel via Länsstyrelsen. Med samma medel men efter ny ansökan har ytterligare projekt 

startats, "Flyktinghandledare". Målet med projektet är att genom individanpassade insatser få stöttning, bli 

rustad och förberedd som nyanländ för att lägga grunden till en enklare och snabbare integration i samhället. 

Arbetet med att nå målet integration ska anses väl uppfyllt då de insatser som görs av Individ-och 

familjeomsorgen ger önskad effekt. 
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3 Kvalitetsuppföljning 

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten ska respektive nämnd identifiera kritiska kvalitetsfaktorer 

för sina verksamheter. Kvalitetsfaktorerna bevakas och följs upp med hjälp av kvalitetsindikatorer och 

respektive förvaltningschef ansvarar för att rapportera avvikelser i de kritiska kvalitetsfaktorerna till nämnden. 

Kritiska kvalitetsfaktorer identifieras inom de fyra olika perspektiven; Målgruppsperspektivet, 

Verksamhetsperspektivet, Medarbetarperspektivet och Ekonomiperspektivet. Analyser och slutsatser gällande 

avvikande kvalitet ska följas av åtgärder som behöver vidtas för att tillse att kvalitet uppnås. 

3.1 Verksamhetsperspektivet 

Inom verksamhetsperspektivet ska kvalitet och effektivitet i verksamheten och processerna säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens 
 

3.1.1 Analys och slutsats 

Det är viktigt för verksamheten att medarbetare har rätt kompetens. Förvaltningen har stora utmaningar 

gällande rekrytering till specifika delar av vård och omsorg. Särskilda svårigheter finns inom äldreomsorg och 

specifikt hemtjänsten. Av 24 utannonserade tjänster under andra tertialet 2022 har endast sju (7) tillsatts av 

medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen arbetar med åtgärder för kompetensförsörjning genom att 

till exempel erbjuda medarbetare kompetensutveckling genom utbildning till specialistundersköterska och 

genom äldreomsorgslyftet som innebär att studera till undersköterska på halvfart på arbetstid och samtidigt 

arbeta halvtid med bibehållen lön. 14 medarbetare deltar för närvarande i äldreomsorgslyftet. 

3.2 Målgruppsperspektivet 

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Rättssäkerhet 
 

Självförsörjning 
 

3.2.1 Analys och slutsats 

Rättssäkerhet 

Riktmärket bör vara noll ej verkställda beslut. Sex (6) ej verkställda beslut kommer att rapporteras till 

Inspektionen för vård och omsorg avseende kvartal 2 2022. Två (2) av dessa avser beslut om gruppbostad. 

Brukarna har själva valt att avvakta att flytta till gruppbostad då de har önskemål om att flytta till Ringvägens 

gruppbostad när den är klar. Två beslut avser kontaktfamilj. Förvaltningen har inte lyckats hitta en familj som 

stämmer överens med behovet för två barn. I ett ärende har förvaltningen inte lyckats komma i kontakt med 

brukaren som har fått beslut om en insats och i det sista ärendet vill brukaren inte ha sitt beslut verkställt. 
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Självförsörjning 

Att sätta ett målvärde på noll (0) personer som uppbär ekonomiskt bistånd är inte möjligt. Det vi kan göra är 

att följa upp om våra insatser håller bidragsberoendet på en låg nivå. Vi jämför oss här med kommuner i 

liknande storlek men också med andra kommuner i länet. Habo kommun har till sin storlek ett lågt antal 

hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, den senaste ekonomiska uppföljningen visar också på en mindre 

kostnad än vid tidigare rapporteringar i år. Detta visar på att de insatser som ges via Individ- och 

familjeomsorgen får önskad effekt. En arbetsmarknadssamordnare anställdes i augusti 2022, organisatoriskt 

ligger tjänsten vid Individ- och familjeomsorgen men syftet är att bidra inom kommunens alla delar. 

3.3 Medarbetarperspektivet 

Inom medarbetarperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån kompetens, medarbetarskap, ledarskap och 

arbetsmiljö säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

God arbetsmiljö 
 

3.3.1 Analys och slutsats 

Mäts inte under 2022 

3.4 Ekonomiperspektivet 

Inom ekonomiperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån god ekonomisk hushållning säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Effektiv resursanvändning 
 

Kommentar: 
Ackumulerat fram till sista juli, 4320 timmar vilket innebär 3000 timmar mer än 2021. Antalet övertidstimmar beror inledningsvis på 
året på hög sjukfrånvaro på grund av Covid. Därefter beror timmarna på svårigheter att rekrytera vikarier samt på ökade behov inom 
vissa verksamheter. 

Friska medarbetare 
 

Kommentar: 
Kostnaden för sjuklön har hittills i år uppgått till ca 2,4 mkr vilket innebär 1,3 mkr i underskott. Korttidsjukfrånvaron var i början av 
2022 8,39% i dagsläget har den sjunkit och ligger nu på 2,85%. Förändring sker också gällande långtidsfrånvaron dock syns inte samma 
stora förändring. 

3.4.1 Analys och slutsats 

Effektiv resursanvändning 

Antalet övertidstimmar ligger på en oacceptabelt hög nivå. Det höga antalet övertidstimmar beror till störta 

delen på svårigheter att rekrytera medarbetare. Inom detta området krävs fortsatt arbete med det 

verksamhetsutvecklingsmål som beskriver arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Habo kommun har 

likt andra kommuner i länet och landet samma svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens 

inom vård och omsorg. 
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11 

Friska medarbetare 

Verksamheterna påverkas i hög grad av korttidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron i våra verksamheter beror inte 

bara på sjukdom. Vård av barn är också en betydande orsak till korttidsfrånvaro. Även om vi ser att 

korttidsfrånvaron under året har minskat behöver vi fortsätta arbeta för att medarbetare ska trivas och känna 

meningsfullhet i sitt arbete så att kvaliteten i våra verksamheter fortsatt håller en hög nivå. 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Sammanträdestider 2023 

Förslag till beslut 

Förslag på sammanträdestider 2023 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden ska besluta om sammanträdestider för 2023 avseende 

socialnämnd och AU/beredning. 

Sara Svenningsson 

Utredare 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Administratör tekniska förvaltningen 

Bifogad handling: 

Förslag på sammanträdestider 2023 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-09-14 
Diarienummer 

SN22/111 

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 
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Sammanträdestider 2023 Dnr: SN22/111 

Fastställd: 2022-09-26 § x 

- Preliminärt datum för utbildning av ny nämnd är planerad till 7-8 februari 2023

AU och beredning  

Höger kammare kl. 8.30 
AU
Höger kammare kl. 14.00

Socialnämnd
Höger kammare kl. 17.00

11 januari 25 januari 25 januari 

9 februari 21 februari - tisdag 21 februari - tisdag 

8 mars 22 mars 22 mars 

29 mars 19 april 19 april 

10 maj 24 maj 24 maj 

31 maj 14 juni 14 juni 

16 augusti 30 augusti 30 augusti 

6 september 20 september 20 september 

11 oktober 25 oktober 25 oktober 

8 november 22 november 22 november 

6 december 20 december 20 december 

16

- torsdag



 

   

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2022-09-15 
Dnr 

SN22/29 

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 – andra kvartalet 2022 

Socialnämnden har för andra kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om sex gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen 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 

Kvartal 4 2021 

Kvartal 1 2022 

Bostad med 

särskild service 

(LSS) 

343 Resursbrist 

Begäran gäller boende i Habo. 

K  Bostad med 

särskild service 

(LSS) 

126 Resursbrist 

Har placering på korttidsenhet 

under väntetiden. 

M Kvartal 4 2021 

Kvartal 1 2022  

Kontaktfamilj 

(SoL) 

304 Annat skäl. Ny kontaktfamilj 

hittad, verkställs inom kort. 

M Kvartal 4 2021 

Kvartal 1 2022 

Kontaktfamilj 

(SoL) 

304 Annat skäl. Ny kontaktfamilj 

hittad, verkställs inom kort. 

M Kvartal 1 2022 Ledsagning 

(SoL) 

228 Annat skäl. Brukaren ville 

avvakta verkställighet, 

Avslutat på brukares begäran 

2022-08-24.. 

K Kvartal 1 2022 Kontaktperson 

(SoL) 

231 Annat skäl. Har ej gått att nå 

den enskilde för att planera 

verkställighet. 

Tabell 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 2020-08-21 406

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

2021 kvartal 2

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

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

2021 kvartal 2

2021 kvartal 3

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123

Hemtjänst SoL x 2021-08-10 145

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 252

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

2021 kvartal 2

2021 kvartal 3

2021 kvartal 4

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4

Ledsagning SoL x 2021-11-15 137 2022-08-24 191

Kontaktperson SoL x 2021-11-30 122

Följande beslut rapporterades 2022 kvartal 1

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 4

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 3

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

2022-09-16
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Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

k m
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

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 343

2020 kvartal 4

2021 kvartal 1

2021 kvartal 2

2021 kvartal 3

2021 kvartal 4

2022 kvartal 1

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 304

2021 kvartal 4

2022 kvartal 1

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 304

2021 kvartal 4

2022 kvartal 1

Ledsagning SoL x 2021-11-15 228 2022 kvartal 1 2022-08-24 282

Kontaktperson SoL x 2021-11-30 231 2022 kvartal 1

Bostad med särskild service LSS x 2022-02-24 126

Följande beslut rapporterades 2022 kvartal 2

2022-09-16
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INFORMATIONSÄRENDEN 

Datum 

2022-09-16 1 (1) 
  

 

   Till Socialnämnden 

 

 

 

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 26 september 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. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

- Protokoll 26 augusti 2022 och Delårsrapport 2022 

 

2. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 22 september 2022 
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