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§ 65 Månadsuppföljning oktober 

Diarienummer SN22/2 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på plus 2 850 tkr. Denna 

prognos inkluderar 1 mnkr i prestationsbaserat statsbidrag för 2021 

avseende sjuksköterskebemanningen på särskilt boende. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet  0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 900 tkr 

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 2 350 tkr 

Funktionshinderomsorg - 400 tkr 

Individ- o familjeomsorg + 4 700 tkr 

Flykting o integration 0 tkr 

Totalt + 2 850 tkr 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 66 Lex Sarah 

Diarienummer SN22/75 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

I maj 2021 påbörjade Habo kommuns hemtjänstorganisation införande av 

ett nytt IT-system för beställning och planering av insatser som ska utföras 

av hemtjänst. Systemet heter Combine Plan och levereras av företaget 

Pulsen Omsorg. Övergripande beskrivning av systemets funktion är att 

med hjälp av manuell hantering av planerare i hemtjänst läsa över beslut 

om hemtjänstinsatser och hälso och sjukvårdsinsatser från 

verksamhetssystemet Combine till planeringssystemet (Combine plan) och 

sedan vidare över till app i hemtjänstpersonalens mobiltelefoner (Phoniro 

Care). Mobiltelefon-appen Phoniro Care är hemtjänstpersonalens 

arbetsredskap och det är appen personalen kan se vilka brukare som ska ha 

besök, vilken tid besöken ska ske och vilka insatser som utföras. 

Det finns en aktivitetstplan för införandet av Combine plan. I december 

2021 är systemet Combine plan i skarp drift. 

Personal upptäckter kort efter införandet av Combine plan att besök hos 

brukare inte ligger inplanerade i Phoniro care i telefonerna. Brukare har 

ringt in till hemtjänsten och efterfrågat besök och några brukare har larmat 

på sitt trygghetslarm när besöken har uteblivit. Personalen i hemtjänsten 

känner i de flesta fall brukarna väl och vet att besök ska ske, men de hittar 

inte besöken i appen. Besöken har i de flesta fall utförts enligt plan tack 

vare att Habo kommun är en liten kommun och för att hemtjänsten känner 

de flesta av sina brukare. 

Insatser går fortfarande inte över från Combine plan till Phoniro Care i 

tillfredställande utsträckning. Systemet Combine plan är inte säkert och 

Pulsen omsorg medger kapacitetsbrist som ett av skälen till att planering 

försvinner. 

_____  
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§ 67 Redovisning av internkontroll 2022 

Diarienummer SN21/151 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Interkontrollen 2022 har inneburit granskning av dokumentation som sker i 

utförarverksamheter där brukare beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen 

och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 

och sjukvårdsdokumentation. 

Enhetschefer för utförarverksamhet inom socialförvaltningen har granskat 

tio ärenden vardera från annan verksamhet i förvaltningen. 

Resultat av granskning av dokumentation 

Granskningen av utförares dokumentation 2022 visar att kvaliteten i 

genomförandeplaner behöver förbättras. Den övergripande bristen är att 

genomförandeplanerna inte är tillräckligt utförliga. Verksamheterna 

behöver förbättra innehållet i genomförandeplanen för att kunna arbeta 

med att nå och följa upp brukares mål och delmål med de beviljade 

insatserna. 

Påbörjat förbättringsarbete 

Inom förvaltningen har ett arbete med IBIC - individens behov i centrum 

inletts. IBIC är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att 

beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det 

dagliga livet. IBIC ger dels stöd för gemensam syn på hur människan 

fungerar i det dagliga livet, och dels stöd för både handläggare och utförare 

att beskriva och dokumentera uppgifter om individens resurser, behov, mål 

och resultat med ett gemensamt språk. För att dokumentera dessa uppgifter 

används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa, ICF. När alla som arbetar kring individen använder sig av ett 

gemensamt språk blir uppgifterna mer enhetliga vilket gör det lättare för 

individen att få rätt stöd. Individens delaktighet ökar när dennas behov står 

i centrum. 

Processledare finns i förvaltningen. Processledarens roll är olika i 

verksamheterna men kan innebära att vara bärare av kunskap 

om  dokumentation, utbilda, handleda och tillsammans med ledning och 

andra nyckelpersoner stödja arbetssättet i socialförvaltningen. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Chefer i socialförvaltningen 

Kommunens revisorer  
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§ 68 Internkontrollplan 2023 

Diarienummer SN22/136 

Beslut 

Förslag på internkontrollplan 2023 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt, en tillförlitlig finansiell rapportering 

och information om verksamheten och efterlevnad av tillämpliga lagar, 

föreskrifter och riktlinjer. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 

en god internkontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa 

upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. 

I arbetet med att ta fram förslag till internkontrollplan har 

kommunfullmäktiges reglemente med tillhörande anvisningar tillämpats. 

Socialnämndens behandling 

Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Chefer i socialförvaltningen  
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§ 69 Delegation Lex lilla hjärtat 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Förslag på ändringar och tillägg godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen och i lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Med anledning av de nya bestämmelserna om barnets bästa när vård enligt 

LVU upphör – Lex lilla hjärtat behöver tillägg samt revideringar göras i 

socialnämndens delegationsordning. De nya bestämmelserna handlar bland 

annat om följande: 

 vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har 

förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt, 

 obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård 

av barn i familjehem, 

 obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården 

upphör, 

 övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem, 

 drogtest av vårdnadshavare eller föräldrar inför umgänge vid vård 

med stöd av 2 § LVU, 

 drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 

2 § LVU ska upphöra. 

Förslag på tillägg till socialnämndens delegationsordning 

Övervägande om skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 §lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga enligt 6 kap. 8 a § SoL delegeras 

till socialnämndens arbetsutskott. 

Övervägande om skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 §lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga enligt 13 b § LVU delegeras till 

socialnämndens arbetsutskott 

Drogtest av vårdnadshavare eller föräldrar inför umgänge vid vård med 

stöd av 2 § LVU enligt 32 a § LVU delegeras till socialnämndens 

arbetsutskott. 

Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 § 

LVU ska upphöra enligt 32 b § LVU delegeras till socialnämndens 

arbetsutskott. 
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Obligatorisk uppföljning då vård upphör för den som är under 18 år enligt 

21 § LVU enligt 21 b § LVU delegeras till förste socialsekreterare. 

Beslut att avsluta uppföljning enligt 21 b § LVU delegeras till förste 

socialsekreterare. 

  

Förslag på ändringar i socialnämndens delegationsordning 

Följande bestämmelser har ändrats i lag från övervägande efter tre år till 

övervägande efter två år och behöver således ändras i 

delegationsordningen: 

 övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap. 8 b § första stycket SoL 

 övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 13 c § första stycket LVU 

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 70 Delegation lag om tobak och liknande produkter 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Socialchef ges delegation att fatta beslut om att återkalla ett 

försäljningstillstånd enligt 7 kapitlet 10 § första punkten lag om tobak och 

liknande produkter om tillståndet inte längre utnyttjas. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 7 kapitlet 10 § lag om tobak och liknande produkter får kommunen 

återkalla ett försäljningstillstånd om: 

   1. tillståndet inte längre utnyttjas, 

   2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets 

meddelande, 

   3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig 

verksamhet på det fysiska försäljningsstället, eller i anslutning till detta, 

eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att 

tillståndshavaren har ingripit, eller 

   4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som 

föranlett varningen har rättats till. 

Förvaltningen föreslår att socialchef får delegation att fatta beslut om att 

återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas. Övriga 

punkter 2-4 har tidigare delegerats till socialnämndens arbetsutskott. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 71 Information om lokaler 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen presenterar vilka boendeformer och lokaler 

socialförvaltningen har behov av samt hur förvaltningen och kommunen 

arbetar för att tillgodose behoven. 

_____  
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§ 72 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförandebeslut: 

Beslut om placering med stöd av 11 § LVU, daterat den 18 november 2022 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-10-26 § 26-27 

Protokoll 2022-11-10 § 28 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 51-59 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 49-54 

_____  
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§ 73 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1. Kommunstyrelsens personalutskott § 18 

- Generellt lönepåslag efter genomförd utbildning till undersköterska inom 

ramen för äldreomsorgslyftet 

  

2. Konkurrensverket 

- Beslut efter tillsyn enligt lagen om valfrihetssystem 

  

3. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 17 november 2022 

_____ 


