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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 Driftsuppföljning (Tkr) 

Verksamhet/enhet Budget helår Utfall tom 
aktuell period 

Prognos helår Avvikelse 
Budget - 
Prognos 

Politisk verksamhet 582 140 582 0 

Socialförvaltningen gemensam 8 693 2 386 8 093 +600 

Äldreomsorg o Hälso- o sjukvård 118 071 35 864 120 271 -2 200 

Funktionshinderomsorg 46 335 14 127 46 635 -300 

Individ- o familjeomsorgen 31 128 6 838 29 629 +1 500 

Flykting och integration -0 -417 0 0 

Total 204 807 58 939 205 207 -400 

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på minus 400 tkr. Kommunen kommer under andra 

kvartalet att få två nya prestationsbaserade statsbidrag för minskning av timanställda och för 

sjuksköterskebemanning på särskilt boende. Bidragen som erhålls nu avser 2021. Eftersom vi ännu inte vet 

storleken på dessa bidrag så är den intäkten inte medräknad i prognosen. Bidragen är med största sannolikhet 

större än det prognosticerade underskottet på 400 tkr. 

Kommentarer till prognos mer verksamhet: 

Överskottet på 600 tkr på socialförvaltningen gemensamt beror på vakanser +200 tkr, hyra för gemensamma 

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

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten hamnar på ett underskott på 2 200 tkr. Förklaringen till 

detta är följande: Öppnandet av demensavdelningen Gläntan blir senare än budgeterat + 2 000 tkr, hög 

sjukfrånvaro och övertid på Särskilt boende - 1 000 tkr, ökad beläggning på SÄBO och korttid - 1 800 tkr, 

sjukfrånvaro, övertid och lägre volym inom den egna hemtjänsten - 2 800 tkr, överskott på timmar i LOV-

potten + 1 800 tkr och HS-enheten avseende bemanning och medicin tekniska hjälpmedel + 400 tkr. 

Funktionshinderomsorgens prognos hamnar på ett underskott på 300 tkr. Detta förklaras av ökade kostnader 

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

Kråkan + 700 tkr samt övrigt + 100 tkr. 

Individ- och familjeomsorgens prognos hamnar på ett överskott på 1 500 tkr. Detta beror på lägre 

personalkostnader och att de nya tjänsterna ännu inte är tillsatta + 800 tkr, lägre kostnader för 

försörjningsstöd + 300 tkr, arbetet med samordning av arbetsmarknadsåtgärderna har ännu inte kommit 

igång + 600 tkr och ökade kostnader för placeringar - 200 tkr. 
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1.2 Investeringsuppföljning (Tkr) 

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

Socialförvaltningen 3 273 216 2 773 + 500 

     

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar 

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. 
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2 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). 

2.1 Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv 1-14 % ack 
Jan - Mar 2022  

Sjukfrv 15+ % ack 
Jan - Mar 2022  

Alla åldrar 5.63% 5.21% 

2.2 Personalomsättning 

 2021 2022 

Externa avgångar -23 -17 

Omsättning externt (%) 2.65% 1.92% 

2.3 Personalsammansättning 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 
tillsvidareanställda 
månadsavlönade 

256 282 262 266 272 

Antal visstidsanställda 
månadsavlönade 

44 22 29 44 30 

Antal visstidsanställda 
timavlönade 

361 329 331 355 367 

 

 Antal årsarbetare Genomsn. 
syss.grad, (%) 

Tillsvidare 704.80 76.44% 

Tidsbegränsad 139.21 18.99% 
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2.4 Tidsanvändning 

 Timmar Jan - 
Mar 2022  

Belopp Jan - 
Mar 2022  

Heltidsarbetare 
Jan - Mar 2022  

Timmar Jan - 
Mar 2021  

Belopp Jan - 
Mar 2021  

Heltidsarbetare 
Jan - Mar 2021  

A ARBETAD 
TID 

371 578.11 81 563 028 750.7 368 433.84 79 739 770 744.3 

4 
FYLLNADSTID 

1 900.90 353 372 3.8 2 077.18 364 142 4.2 

5 ÖVERTID 2 580.44 857 622 5.2 1 423.75 433 098 2.9 

B FRÅNVARO 104 529.82 7 752 514 211.2 95 939.05 6 925 992 193.8 

2.5 Analys/kommentarer personalnyckeltal 

Korttidssjukfrånvaron är 1,2%-enheter högre första kvartalet 2022 jämfört med 2021. Anledningen till detta 

är det stora antalet som varit sjuka i covid i början av 2022. Långtidssjukfrånvaron är något lägre 2022 än 

2021. 

Personalomsättningen ligger på samma nivå som föregående år. 

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

Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda har fortsatt att öka och var n u uppe i 75,8%. 

Ökningen är ett led i arbetet med heltidsresan. 

Den arbetade tiden är ca 6 000 timmar mindre första kvartalet 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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3 Styrmodellens Kritiska kvalitetsfaktorer 
och Verksamhetsutvecklingsmål 

Här rapporteras de två områden i Habo kommuns styrmodell som benämns kvalitetsuppföljning och 

verksamhetsutvecklingsmål. 

3.1 Uppföljning av verksamhetens kvalitet utifrån grunduppdraget 

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. 

3.1.1 Målgruppsperspektivet 

Inom målgruppsperspektivet ska kvalitet och effektivitet utifrån medborgarnas perspektiv säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Rättssäkerhet 
 

Kommentar: 
Riktmärket bör vara noll ej verkställda beslut. Detta är dock inte möjligt då vissa av våra brukare själva väljer att avvakta verkställighet 
då man väntar på plats i boende. Tex Ringvägens gruppbostad 

Självförsörjning 
 

Kommentar: 
Målet får anses delvis uppfyllt då året startar på lägre nivå än 2021 slutade. Det är sedan tidigare en låg andel personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd i Habo kommun jämfört med riket. 

3.1.1.1 Analys och slutsats 

Inom området rättssäkerhet finns idag 7 (7) ej verkställda beslut. Ett av besluten avser bostad med särskild 

service enligt LSS där den enskilde valt att invänta gruppbostad i kommunen. De andra besluten är av 

varierande karaktär och beror till största delen av resursbrist. 

Inom området självförsörjning har Habo kommun sedan tidigare ett lågt antal bidragsberoende jämfört med 

riket i övrigt detta beror med all säkerhet på den låga grad av arbetslöshet i kommunen då det i kommunen 

råder en god arbetsmarknad. Antalet personer är högre i mars än i februari dock är kostnaden lägre. Det 

beror på att det är ett generellt lägre behov av försörjningsstöd för hela försörjningen, kompletteringar är 

vanligare. Det är också ett ökat antal personer som väntar på annan ersättning. Antalet personer som tidigare 

varit sjukskrivna med läkarintyg och som saknat SGI hos Försäkringskassan har minskat med 5 personer 

mellan februari och mars. 
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3.1.2 Verksamhetsperspektivet 

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

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Rekrytering av medarbetare med rätt kompetens 
 

Kommentar: 
Av 11 olika platsannonser har samtliga kunnat tillsättas med en sökande som har önskad utbildning för uppgiften. 

3.1.2.1 Analys och slutsats 

Samtliga lediga tjänster som annonserats hittills under året har tillsatts med sökande som har efterfrågad 

utbildning. Det märks dock att det är färre sökanden till tjänsterna. Förvaltningen befarar et än svårare 

rekryteringsläge. 

3.1.3 Medarbetarperspektivet 

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

arbetsmiljö säkerställas. 

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

God arbetsmiljö 
 

Kommentar: 
Mäts inte under 2022 

3.1.3.1 Analys och slutsats 

Mäts inte under 2022 då den mäts vartannat år. 

3.1.4 Ekonomiperspektivet 

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

KKF Kritisk kvalitetsfaktor Bedömning 

Effektiv resursanvändning 
 

Kommentar: 
Andelen övertidstimmar kopplas både till kraftigt ökad korttidsfrånvaro under pandemin och svårigheter i att höja grundbemanningen. 

Friska medarbetare 
 

Kommentar: 
Friska medarbetare mäts genom att följa kostnaden för sjuklön. Kostnaden var i början av året oacceptabelt hög men har sedan sjunkit. 
Anledningen till den höga sjukfrånvaron i början av året var ytterligare en våg av smittspridning av COVID-19. 

3.1.4.1 Analys och slutsats 

Andelen övertidstimmar är hög i början av året för att sedan var månad minska. En av anledningarna till det 

höga antalet övertidstimmar beror delvis på att fler timanställda fått tillsvidareanställningar, när sedan dessa 
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ska arbete mer faller det ut i övertid. Det höga antalet övertidstimmar kopplas både till kraftigt ökad 

korttidsfrånvaro under pandemin och till svårigheter i att höja grundbemanningen. Januari 2022 har mycket 

hög frånvaro och mäter högsta antal övertidstimmar för perioden. Ovanstående kopplas ihop med fjärde 

vågen i Corona-pandemi. Det som också påverkar andelen övertidstimmar är kopplat till att det i vissa 

verksamheter inte finns täckt grundbemanning. Ett aktivt arbete med rekrytering, optimering av schema, 

möjlighet till samplanering genom nyttjande av resurspass och att hitta rätt nivå gällande förhöjd 

grundbemanning och andel timvikarier måste fortsatt ske. 

3.2 Uppföljning av prioriterade fokusområden för 
verksamhetsutveckling 

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". 

3.2.1 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 

3.2.1.1 Analys och slutsats 

Nämndens verksamhetsutvecklingsmål "Digitalisering och välfärdsteknik" kopplar till både fokusområdet 

"Enkel och tillgänglig service" och till "Mod och innovation för effektiv resurshantering". 

Bedömning samt Analys och slutsats av verksamhetsutvecklingsmålet "Digitalisering och välfärdsteknik" 

finns under 3.2.2 

3.2.2 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 
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3.2.2.1 Analys och slutsats 

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

familjeomsorgen ger önskad effekt. 

3.2.3 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 
 

3.2.3.1 Analys och slutsats 

Av de annonserade tjänster som förvaltningen har haft hittills i år har samtliga kunnat tillsättas med personer 

som har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Dock märks det att det inte är lika stort antal sökande till 

tjänsterna som det var under 2021. Detta i sig kan vara tecken på en minskad mängd tillgängliga personer. 

3.2.4 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 
 

3.2.4.1 Analys och slutsats 

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. 

Flera nya införanden planeras under kommande år: 

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

 Digitala läkemedelsskåp och digital signering av läkemedel. Ökar säkerheten kring 

läkemedelshanteringen. 

 Färdigställa e-tjänster inom ekonomiskt bistånd 

 Breddinföra insatsregistrering i Combine app (telefon). Har testats i liten skala under första kvartalet 

2022. 
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 Färdigställa digital process gällande rapportering av utförd tid gällande personlig assistans och digital 

hantering mot Försäkringskassan. Första rapporteringen sker nu. 

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. 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. 
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Till 

Socialnämnden 

 

 

Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS – första kvartalet 2022 

Socialnämnden har för första kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 

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

samt ett 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 2020 kvartal 4 

2021 kvartal 1 

2021 kvartal 2 

2021 kvartal 3 

2021 kvartal 4 

Bostad med 

särskild service 

(LSS) 

252 Resursbrist 

Begäran gäller boende i Habo. 

M Kvartal 4 2021 Kontaktfamilj 

(SoL) 

213 Annat skäl. Tilltänkt 

kontaktfamilj vill ej starta 

uppdrag pga. covid-19. 

Avslutat 2022-02-28. 

M Kvartal 4 2021 Kontaktfamilj 

(SoL) 

213 Annat skäl. Tilltänkt 

kontaktfamilj vill ej starta 

uppdrag pga. covid-19 

M Kvartal 4 2021 Hemtjänst (SoL) 235 Annat skäl. Sökande placerad 

på HVB. 

K Kvartal 4 2021 Stödfamilj (SoL) 301 Resursbrist. Har ej hittat 

lämplig stödfamilj.  

Avslutat 2022-04-06 

K Kvartal 4 2021 Sysselsättning 

(SoL) 

213 Annat skäl. Arbetskonsulent 

har ej lyckats nå brukaren. 

Verkställt 2022-02-10 

K  Dagverksamhet 

(SoL) 

146 Annat skäl. Erbjuden plats 

men har avbokat deltagandet 

vecka efter vecka. 

M  Ledsagning 

(SoL) 

137 Annat skäl. Brukaren vill 

avvakta verkställighet då han 

fått fler insatser samtidigt. 

K  Kontaktperson 

(SoL) 

122 Annat skäl.  

K  Hemtjänst (SoL) 112 Annat skäl.  

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

Stödfamilj SoL x 2021-06-03 211

Sysselsättning SoL x 2021-09-01 123

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 4 182

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

Hemtjänst SoL x 2021-08-10 235 2021 kvartal 4

Stödfamilj SoL x 2021-06-03 301 2021 kvartal 4 2022-04-06 307

Sysselsättning SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4 2022-02-10 143

Dagverksamhet SoL x 2021-10-27 146

Ledsagning SoL x 2021-11-15 137

Kontaktperson SoL x 2021-11-30 122

Hemtjänst SoL x 2021-12-10 112

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

2022-04-26
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INFORMATIONSÄRENDEN 

Datum 

2022-05-02 1 (1) 
  

 

   Till Socialnämnden 

 

 

 

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 11 maj 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 5 maj 2022 
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