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Lars Elwing (M) 
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Stefan Björk (L) § 1-11 

Birger Lindström (C) § 1-11 
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§ 1 Bokslut 2021 

Diarienummer SN22/3 

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 

Summa: + 960 tkr 

1 790 tkr finns kvar av 2021 års investeringsbudget. Av detta föreslås att 

1 547 tkr ombudgeteras till 2022. 

Socialnämndens behandling 

Lars Elwing (M) yrkar på följande protokollsanteckning: 
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Socialnämnden vill framföra ett stort tack till personalen för nedlagt 

merarbete som avkrävts under coronapandemin, för att mildra de negativa 

konsekvenser för såväl vårdtagare som övrig personal. 

Socialnämnden ställer sig bakom Lars Elwings yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 2 Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och  
verksamhetsutvecklingsmål 2021 

Diarienummer SN20/64 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

En kritisk kvalitetsfaktor är en särskilt angelägen faktor som måste vara 

uppfylld för att verksamheten ska hålla hög kvalitet. Kvalitetsfaktorerna 

ska bevaka att grundläggande krav uppfylls. De är konstanta över tid. 

Kvalitetsfaktorerna utgår från verksamheternas grunduppdrag. 

Alla socialförvaltningens verksamheter ska ta fram 1-2 kritiska 

kvalitetsfaktorer i varje perspektiv: 

- Medborgarperspektivet 

- Verksamhetsperspektivet 

- Medarbetarperspektivet 

- Ekonomiperspektivet 

Kvalitetsfaktorerna mäts regelbundet med hjälp av kvalitetsindikatorer. I 

uppföljningen till socialnämnden ska förvaltningen rapportera avvikelser i 

de kritiska kvalitetsfaktorer där hög kvalitet inte uppfylls. Orsaken till 

avvikelse ska analyseras. Analysera innebär att hitta förklaringar till varför 

avvikelsen finns och om åtgärder behöver vidtas. 

Förvaltningen har identifierat följande avvikelser under 2021: 

I medarbetarperspektivet förekommer avsevärda avvikelser där kvaliteten 

för våra medarbetare är långt ifrån godkänd. Medarbetare och chefer har 

under år 2021 fått arbeta med andra och ofta förändrade förutsättningar 

som lett till ökad arbetsbelastning. 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. 

I ekonomiperspektivet förekommer avsevärda avvikelser. Det är tydligt att 

det pandemin har präglat året och resursanvändningen genom en hög andel 

övertidstimmar på grund av hög frånvaro. Kostnaden vid hög övertid beror 

till största delen på övertidsarbete vid annan medarbetares sjukdom, till 

viss del har den uppkommit på grund av kohortvård. 
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Uppföljning av verksamhetsutvecklingsmål 

Socialnämnden har beslutat om följande verksamhetsutvecklingsmål: 

- Integration 

- Personalförsörjning 

- Digitalisering och välfärdsteknik 

Förvaltningen har tagit fram åtgärder för att nå målen under 

mandatperioden 2019-2022. Förvaltningen ska varje tertial rapportera grad 

av måluppfyllelse till socialnämnden. 

Integration: 

Pågående åtgärder bedöms relevanta för att nå målet integration. 

Personalförsörjning: 

Valda åtgärder för att nå målet personalförsörjning anses vara relevanta.  

 

Digitalisering och välfärdsteknik 

För att lyckas nå målet 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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§ 3 Information om förvaltningens utredning gällande 
rambeslut 

Diarienummer SN21/100 

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 kvaliteten. 

Huruvida 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). IBIC är 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 resultat över tid, vilket är nödvändigt för individen, 

verksamheten som utför stödet och biståndshandläggare. Förvaltningen 

utreder om IBIC ger samma önskade effekt som rambeslut. 

_____  
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§ 4 Delegation av beslutanderätten i ärenden om 
utreseförbud enligt LVU 

Diarienummer SN17/91 

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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 5 Nära vård - tillsammans möter vi framtidens behov 
inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och 
vård  2021-2030 

Diarienummer SN22/15 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet 

"Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, 

stöd, omsorg och vård 2021-2030". 

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.   

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. 
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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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 6 Dataskyddsombud 

Diarienummer SN18/77 

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.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Jönköpings kommun  
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§ 7 Val av ersättare till socialnämndens presidium och 
socialnämndens arbetsutskott 

Diarienummer SN19/7 

Beslut 

Stefan Björk (L) utses till ersättare i socialnämndens arbetsutskott samt 

som ersättare för majoriteten i socialnämndens presidium. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska utse en ersättare till socialnämndens arbetsutskott samt 

en ersättare för majoriteten i socialnämndens presidium. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten  
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§ 8 Förordnande 

Diarienummer SN17/91 

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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-02-02 
Sida 

14 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 9 Information om ej verkställda beslut - kvartal 4  
2021 

Diarienummer SN21/67 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 

månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 

den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 

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

socialtjänstlagen samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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§ 10 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Inga ordförandebeslut finns att redovisa 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-01-18 § 1-2 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 73-77 (december) 

Nr: 1-6 (januari) 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 1 (januari) 

_____  
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§ 11 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 27 januari 2022 

_____  
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§ 12 Individärende 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att enligt 2 kapitlet 7 § föräldrabalken lägga ner 

inledd utredning då det inte bedöms möjligt att fastställa faderskapet för x. 

Ärendebeskrivning 

Fastställande av faderskap 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialsekreterare vid individ- och familjeomsorgen 


