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Kallelse till socialnämnden 

Nämnd Socialnämnden 
Tid Torsdagen den 1 september 2022 klockan 17.00 
Plats Höger kammare, kommunhuset 
Justerare Mari Larsson 
Tid för justering: Tisdag den 6 september kl. 15.30 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Val av justerare och tid för justering

2. Godkännande av dagordning

3. Individärende
Föredragande: Individ- och familjeomsorgen

4. Information från Västerviks kommun om fri tid i hemtjänsten
Föredragande: Annica Mässing - Västerviks kommun

5. Svar på motion om fri tid i hemtjänsten - återremiss
Föredragande: Pernilla Ekstrand

6. Månadsuppföljning juli
Föredragande: Anna-Carin Alzén

7. Budget 2023 samt budgetram 2024-2025
Föredragande: Anna-Carin Alzén

8. Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025
Föredragande: Anna-Carin Alzén

9. Revidering av socialnämndens delegationsordning
Föredragande: Sara Svenningsson

10. Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter
Föredragande: Sara Svenningsson

11. Uppföljande granskning - Beredskap för äldreutvecklingen inom Habo kommun
Föredragande: Pernilla Ekstrand

12. Delegationsärenden

13. Informationsärenden

Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Kallelse 
Datum 

2022-08-19 
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Hans Jarstig 
Ordförande 

Sara Svenningsson 
Sekreterare 
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Motion

Fri tid  i hemtjänsten

hc  2022 -03- 2 2

Arbetsbelastning  och  stress  är ofta  stor  inom  hemtjänsten,  personalen  gör  ett

fantastiskt  arbete  men  känner  många  gånger  att  de inte  räcker  till.

I Västerviks  kommun  har  man  sedan  några  år infört  en framgångsrik  modell

inom  hemtjänsten  "Fri  tid".  BiståndshandIäggarna  där  beslutar  om  insats  men

inte  om  tiden  det  tar  att  utföra  insatsen.  Arbetslaget  i hemtjänsten  planerar

själva  sitt  arbete  och  justerar  om  det  tillkommer  eller  faller  bort  insatser  för  de

brukare  de har  hand  om.  Hemtjänstpersonalen  arbetar  nära  brukarna  och  kan

därför  planera  utifrån  det  verkliga  behovet  vilket  också  upplevs  positivt  av

brukarna.

Fördelarna  är många,  bland  annat:

Mindre  administration  och  detaljstyrning

Större  inflytande  över  planering  och  utförande  för  personal  och  brukare

Tid frigörs  för  biståndshandläggare

Större  tillit  till  personalen

Ökad  arbetsglädje

På Västerviks  kommuns  hemsida  ges mer  information  om Fri tid

https://www.vastervik.se/0msorg-stod-och-hjalp/HiaIp-i-hemmet/fri-tid/

Vi föreslår  fullmäktige

At utreda  möjligheterna  att  införa

Nicklas  Gus ' sson  (S)

Marg3feta  Fick  (MP)

Fri tid  inom  hemtjänsten  i Habo
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Mottagare 

Socialnämnden 

Motion om fri tid i hemtjänsten 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten.  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten.  

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 
kommun inför en modell inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 
infört, ”Fri tid”.  

Den 8 juni 2022 beslutade socialnämnden att återremittera ärendet ”Motion 
om fri tid i hemtjänsten” till nästkommande sammanträde. Socialnämnden 
gav då även förvaltningen i uppdrag att bjuda in en representant från 
Västerviks kommun för att informera om modellen ”Fri tid”. 

Förvaltningen föreslår att motionen ska ingå i utredningen om möjligheten 
att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten.  

 

Pernilla Ekstrand 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-08-17 
Diarienummer 

SN22/63 

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 
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Mottagare 

Socialnämnden 

Månadsuppföljning 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att lägga månadsuppföljningen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på plus minus 0 tkr.  

Kommentarer till prognos per verksamhet: 

Överskottet på 750 tkr på socialförvaltningen gemensamt beror på 
vakanser +300 tkr, hyra för gemensamma utrymmen på Liljekonvaljen + 
200 tkr och övrigt +250 tkr. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten hamnar på ett underskott 
på 3 600 tkr. Förklaringen till detta är följande: bidrag från socialstyrelsen 
+1 250 tkr, öppnandet av demensavdelningen Gläntan +3 800 tkr, ökad 
beläggning på SÄBO och korttid –3 500 tkr, hög sjukfrånvaro och övertid 
på Särskilt boende –900 tkr, hög sjukfrånvaro o övertid hemtjänst -1 200 
tkr, ), lägre volym o lägre LOV-ersättning –2 800 tkr, bättre brukartid 
+1 000 tkr, Combine Plan –600 tkr, LOV-potten +1 100 tkr, Hemteam -
700 tkr, HS-enheten -1 100 tkr, Övrigt +50 tkr 

Funktionshinderomsorgens prognos hamnar på ett underskott på 400 tkr. 
Detta förklaras av ökade kostnader för externa placering -800 tkr, högre 
kostnader bemanning boendestöd -300 tkr, barnboendet -500 tkr lägre 
personalkostnader Kråkan +600 tkr, lägre kostnader gruppboendet +500 
tkr, personlig assistans +200 tkr samt övrigt –100 tkr. 

Individ- och familjeomsorgens prognos hamnar på ett överskott på 3 250 
tkr. Detta beror på lägre personalkostnader och att de nya tjänsterna ännu 
inte är tillsatta +1 200 tkr, lägre kostnader för försörjningsstöd +400 tkr, 
lägre kostnader placeringar +750 tkr och att arbetet med samordning av 
arbetsmarknadsåtgärderna har ännu inte kommit igång +900 tkr. 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-08-03 
Diarienummer 

SN22/2 

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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Anna-Carin Alzén 
Biträdande ekonomichef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
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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 

 
 

Budget 2023, Ram 2024-2025 

Förslag till beslut  

 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftsbudget 
enligt nämndens förslag 2023 till 230 441 tkr, för 2024 till 248 359 tkr och 
för 2025 till 255 459 tkr. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2023 till 2 500 tkr, för 2024 
till 1 850 tkr och för 2025 till 2 150 tkr.  
 
Socialnämnden föreslås godkänna övriga bilagor till budgeten. 
 
Ärendebeskrivning 

Budgetärendet är uppdelat i följande bilagor: 
Bilaga 1 Vision, Värdegrund, Grunduppdrag och Nämndens 
verksamhetsmål 
Bilaga 2 Nettobudget per verksamhet 
Bilaga 3 Sammanfattning förändringar 
Bilaga 4 Framtida risker och möjligheter 
Bilaga 5 Nyckeltal 
Bilaga 6 Investeringar 2023-2025 
Bilaga 7 Tjänster 
Bilaga 8 Taxor och avgifter 
Bilaga 9 LOV-ersättning 
 
Uppdraget till nämnderna att lämna in förslag till budget 2023 i nivå med 
beslutad budget för 2022 i november 2021 inkl tekniska justeringar. 
 
Socialnämndens förslag till utökningar 2023 som inte beror på ökad 
befolkning uppgår till 6 209 tkr. De större utökningarna är ökade kostnader 
för nattbemanningen inom äldreomsorgen, fokus på kommunen som 
attraktiv arbetsgivare och nya tjänster som t.ex. socialt ansvarig 
samordnare. Övriga utökningar framgår av bilaga 3.  
 
Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2023 uppgår till 1 014 tkr. 
De större anpassningarna högre brukartid inom hemtjänsten och borttag 
projektmedel till medarbetarinflytande. Övriga anpassningar framgår av 
bilaga 3.  
 
Socialnämndens förslag till förändringar 2023 till följd av ökad befolkning 
uppgår till 14 146 tkr. Detta avser ökade behov inom alla 
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verksamhetsområden, t.ex. ökar beläggningen inom äldreomsorgen och en 
ny gruppbostad startar inom funktionshinderomsorgen. 
  
För 2024 ökar kostnaderna med ytterligare 1 300 tkr ej beroende av 
befolkningsförändringar och 16 618 tkr till följd av ökad befolkning. 
Exempel på utökningar är helårseffekt av öppnade av gruppbostad och 
öppnande av ytterligare en avdelning för särskilt boende/korttidsplatser. 
 
För 2025 ökar kostnaderna med ytterligare 7 100 tkr till följd av ökad 
befolkning. Detta rör främst ökade behov inom funktionshinderomsorgen. 
 
 
Förslag till taxor och avgifter framgår av bilaga 8. Ändring av taxorna 
avser pris- och indexuppräkningar. 
  
 
 
 
Pernilla Ekstrand  Anna-Carin Alzén 
Förvaltningschef  Bitr ekonomichef 
    
 
 
 
 
 

Beslutet expedieras till:  

Kommunfullmäktige 
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  Bilaga 1 

Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025 för Socialnämnden 

 

Vision 

”Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet” 

För socialnämnden innebär detta att invånare ska kunna leva ett självständigt liv och uppleva hälsa. 

 

Värdegrund  

Engagemang – Närhet - Ansvar 

För socialnämnden innebär detta: 

- Engagemang - Socialförvaltningens medarbetare har kunskap om mål och bidrar till att nå 

dem. 

- Närhet - Socialförvaltningens medarbetare är tillgängliga 

- Ansvar - Socialförvaltningens medarbetare förstår innebörden av att verka i en politiskt styrd 

organisation och är lojala med demokratiskt fattade beslut. 

 

Grunduppdrag 

Utifrån nämndens reglemente, styrdokument, lagar och förordningar sammanfattas nämndens 

grunduppdrag till följande:  

Socialnämnden ska för invånarna i Habo kommun främja: 

- en god hälsa och en vård på lika villkor 

- ekonomisk och social trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktivt deltagande i samhällslivet 

Detta görs för att invånare ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och uppleva hälsa. 

Mot bakgrund av visionen om den hållbara kommunen för hela livet och de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 arbetar socialnämnden inom sin verksamhet med social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet utifrån följande mål: 

Mål 1 Ingen fattigdom 

Mål 3 God hälsa och välbefinnande 

Mål 5 Jämställdhet 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
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  Bilaga 1 

 

Nämndens verksamhetsutvecklingsmål 

Integration för att nå en hög grad av självförsörjande, vilket ger goda sociala och ekonomiska effekter 

och skapar ett tryggare samhälle 

Personalförsörjning för att vi vill behålla och kunna rekrytera kompetenta medarbetare som trivs 

med att arbeta i Habo kommun 

Digitalisering och välfärdsteknik för en hög kvalitet för brukaren och bra arbetsmiljö för 

medarbetaren och god ekonomisk hushållning. 
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Nettobudget per verksamhet (tkr) Nämnd: Bilaga 2

Förvaltning:

Verksamheter Bokslut Bokslut Budget Budget Skillnad Ram Ram

2020 2021 2022 2023 * 2024 2025

Politisk verksamhet 472 405 582 656 74 656 656

Socialförvaltningen gemensamt 7 464 8 342 8 812 11 912 3 100 12 812 12 812

Äldreomsorg o hälso- o sjukvård 110 638 112 058 119 607 130 114 10 508 141 214 142 114

Funktionshinderomsorg 49 100 47 577 46 674 54 657 7 982 59 425 65 625

Individ- o familjeomsorg 27 730 26 250 31 415 33 101 1 686 34 251 34 251

Flykting o integration 423 80 36 0 -36 0 0

Totala nettokostnader 195 827 194 712 207 127 230 441 23 314 248 359 255 459

Socialnämnden

Socialförvaltningen
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Bilaga 3

(Tkr)

Budget 2022 enl beslut KF 2021 204 672

Summa justeringar under 2022 2 455

Aktuell budget 2022 inkl justeringar 207 127

Tekniska justeringar 2023

Summa tekniska justeringar 2023 3 973

Utgångsläge inför budget 2023 inkl tekniska 

justeringar
211 100

Förändringar jämfört med raden utgångsläge inför 

budget 2023 inkl tekniska justeringar
Budget Ram Ram

2023 2024 2025

Utökningar Förändringar ej beroende av ökad befolkning

Politisk verksamhet

Utbildning ny nämnd 45 45 45

Socialförvaltningen gemensamt 

Socialt ansvarig samordnare 878 878 878

Lokalkostnader Liljekonvaljen 50 50 50

Licenser Hypergene 80 80 80

Attraktiv arbetsgivare 1 000 1 000 1 000

Flytt lön från IFO 955 955 955

Äldreomsorgen o Hälso- o sjukvård

6 veckors semestervikarier 1 500 1 500 1 500

Medicintekniska hjälpmedel inkl prisökning 300 300 300

Personalkostnader natt usk 941 941 941

Utök sjuksköterskor Nära vård bidrag avslutas 650 650

Utök rehabenheten Nära vård bidrag avslutas 650 650

Funktionshinderomsorgen 

Hyra Långgatan 104 104 104

Individ- o familjeomsorgen 

Flytt lön tiill övergripande -955 -955 -955

Utökad ledning 860 860 860

Ökad administration 271 271 271

Hyra Hovslagargatan 180 180 180

Summa 6 209 7 509 7 509

Anpassningar Förändringar ej beroende av ökad befolkning
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Äldreomsorgen o Hälso- o sjukvård

Medarbetarinflytande -300 -300 -300

Högre brukartid hemtjänsten 55% till 57% -580 -580 -580

Övriga anpassningar -134 -134 -134

Summa -1 014 -1 014 -1 014

Summa förändringar ej beroende av ökad 

befolkning
5 195 6 495 6 495

Förändringar till följd av ökad befolkning

Socialförvaltningen övergripande

Personalkostnader Medicinskt ansvarig Rehab 900 900

Äldreomsorgen o Hälso- o sjukvård

Utökning Gläntan/Ökad beläggning 2 600 2 600 2 600

Utökn. enhetschef klara målet max 30 medarb. 827 827 827

Bemanningsenheten avgiftshandläggning 459 459 459

Utökning sjuksköterska 660 1 310 1 310

Medicintekniska hjälpmedel 100 200 300

LOV-potten (öking timmar Hemtjänst) 334 1 234 2 034

Hemteam 297 297 297

Dagverksamhet 662 662 662

Utökning enhetschef 850 850

Öppna Boken, avd där IT-enheten sitter i dagsläget 6 000 6 000

Rehabenheten 650 650

Biståndsenheten 650 650

Funktionshinderomsorgen 

Gruppbostad Ringvägen 5 332 8 000 8 000

Daglig verksamhet 552 552 552

Personlig assistans 1 000 2 000 3 000

Personalkostnader servicebostad 278 278 278

Ökad målgrupp boendestöd 600 600

Korttidstillsyn LSS 500 500

Ny Servicebostad 5 200

Individ- o familjeomsorgen 

Utök barn/unga IFO 1,0 tjänst 620 620 620

Institutionsvård 425 425 425

Familjecentral 0,5 tjänst 325 325

Öppna insatser missbruk 500 500

Öppna insatser B/U 0,5 tjänst 325 325

Summa förändringar till följd av ökad 

befolkning
14 146 30 764 37 864
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Total summa förändringar 19 341 37 259 44 359

Total nettobudget 230 441 248 359 255 459

0 0 0

Konsekvensbeskrivning

Inledning
Socialförvaltningen har en snabbt växande verksamhet, fler blir äldre, fler bor kvar i kommunen och 
det är stor inflyttning. Prognoserna har under flera år pekat mot ökade behov inom 
socialförvaltningens verksamhetsområde.Ökningen pågår nu inom så gott alla verksamheter. Detta 
innebär ökade kostnader och stora behov av nyrekryteringar. När behoven i verksamheten ökar så 
ökar också behoven av stödfunktioner.  Socialnämnden har sedan gammalt ett beslut på max 30 
medarbetare per chef, vilket budgetförslaget bl.a. tar höjd för.
Tillföljd av ökad befolkning av ökade behov föreslår socialnämnden att budgeten ökar med 14 146 
tkr 2023 jämfört med 2022,  ökar med 30 764 tkr 2024 jämfört med 2022 och ökar med 37 864 tkr 
2025 jämfört med 2022. 

Utöver ökningar till följd av befolkningsutvecklingen föreslår socialnämnden utökningar på 5-6,5 
mnkr under planeringensperioden. En sammanfattning av dessa utökningar beskrivs nedan:

Socialt ansvarig samordnare (878 tkr)
Det är ännu inte ett lagkrav på att kommunen ska ha en Social Ansvarig Samordnare (SAS) anställd, 
dock är arbetsuppgifterna för en SAS lagstadgade, SASen har till uppgift att säkra kvaliten enligt 
SOFS 2011:9 I dagsläget ligger ansvaret för detta på enhetscheferna, vilket innebär att arbetet 
genomförs och följs upp på olika sätt. Detta gör att kvaliteten varierar och processerna är otydliga. 
Arbetet är svårt att hålla ihop med god kvalitet enligt lagkrav. Genom att tillsätta tjänsten som SAS 
kommer enhetscheferna att avlastas och kvaliteten kommer att säkras. Kvalitetsarbete innebär 
också ett ständigt förbättringsarbete vilket måste ske på ett strukturerat sätt med goda analyser för 
att processen ska kunna säkerställas i alla förvaltningens verksamheter.

Konsekvens om budget inte ökar: Risken ökar för ett ostrukturerat kvalitetsarbete vilket kan leda till 
större risk för avvikelser. Aktuell statistik visar att antalet avvikesler variera mycket mellan 
verksamheterna. Andelen avvikelser behöver minskas och arbetet behöver bli med rapportering av 
avvikelser behöver bli mer lika.

Attraktiv arbetsgivare (1 000 tkr)
Förvaltningen föreslår att medlen för Medarbetarinflytande på 300 tkr flyttas till ett nytt 
budgetanslag som kallas Attraktiv Arbetsgivare. Förslaget innebär att  kostnaden ökar med 700 tkr 
till  1 000 tkr. Medlen ska användas för åtgärder som syftar till att socialförvaltningen i Habo ska bli 
en mer attraktiv arbetsplats, framförallt för undersköterskor inom äldreomsorgen men också för 
övriga personalgrupper. Målet är lägre sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. 
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Konsekvens om budget inte ökar: Idagsläget är det stora problem med rekrytering inom hela 
förvaltningens verksamhetsområde, men framförallt inom äldreomsorgen. Få söker 
tillsvidaretjänster och personalomsättningen har ökat. Samtidigt står vi inför ökade behov av fler 
anställda när verksamheten växer. För att göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare behöver 
insatser sättas in. 

Budget för 6 veckors semestervikarier (1 500 tkr)
Hittills har verksamheternas budget omfattat fem veckors semestervikarier. Tidigare har viss 
frånvaro inte ersatts med vikarier fullt ut men med ökade behov inom verksamheten är detta inte 
längre möjligt. Det är också ett antal som växlar in sitt semestertillägg till förmån för fler 
semesterdagar. Budgeten behöver därför justeras så att 6 veckors semestervikarier finansieras. 

Konsekvens om budget inte ökar: Leder till underskott alternativt att personaltätheten sänks.

Personalkostnader undersköterskor natt (941 tkr) 
Från och med juni 2022 förändrades längden på arbetspassen på nätterna inom äldreomsorgen från 
9 timmar till 9,5 timme. Detta är kopplat till Heltidsresan och förhandlat med kommunal. Detta leder 
till att kostnaderna ökar med 941 tkr.

Konsekvens om budget inte ökar: Leder till underskott alternativt att personaltätheten sänks.

Utökad ledning (860 tkr) och administration (271 tkr)  individ- och famljeomsorg
Individ- och familjeomsorgen innehåller många olika delar, såväl frivilliga insatser som insatser med 
tvång. På grund av det breda verksamhetsområdet och ökade behov hos klienterna, ställs stora krav 
på IFOs ledning och administration. Ledningens uppdrag är bl.a. att skapa trygghet i 
personalgruppen för att kunna hantera allt mer komplexa ärenden inom alla kategorier. Ökningen 
inom administrationen motsvara 30% av en heltidstjänst.

Konsekvens om budget inte ökar: Uppstår det otrygghet i arbetsgruppen finns det risk för ökad 
personalomsättning och risk för att felaktiga och dyra beslut tas. En utökning av 
ledningsorganisationen förväntas skapa trygghet i personalgruppen. Genom att utöka 
administrationen ökar möjligheten för sociaslsekreterare att fokusera mer av sin tid på klienterna.
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Framtida risker och möjligheter Nämnd:

Förvaltning:

Bilaga 4

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Förvaltningsövergripande

Möjligheter
Digitalisering
Ökad digitalisering som gör verksamheten mer tillgänglig för invånarna i Habo kommun genom att tjänster skapas för kontakt 
med våra verksamheter. Digitaliseringen av tjänste/insatser innebär också att verksamheterna blir mindre resurskrävande. 
Digitaliseringen frigör, med hjälp av förändrade arbetssätt, tid hos våra medarbetare så att tid skapas för ett mer brukarnära 
arbete som möjliggör brukarens medskapande och delaktighet.

Arbetsmarknad
Utbyggd verksamhet för personer som saknar sysselsättning vilket innebär att det ger större möjlighet för personer med 
försörjningsstöd att göra det som de kan för sin försörjning och därigenom närma sig ordinarie arbetsmarknad och egen 
försörjning

Verksamhet
Ny gruppbostad innebär att vi möjliggör verkställighet av beslut i egen regi

Kvalitet 
Hypergene-system för beslutsstöd innebär ökade möjligheter för verksamhetens chefer att följa och förstå sin verksamhets 
resultat. Med noggranna analyser av resultatet ökar möjlighet att styra verksamheten på ett än mer följsamt sätt. Hypergene 
kommer också bidra till ökad kvalité inom socialförvaltningens verksamheter genom ett uppbyggt och tydligt ledningssystem 
som bidrar till att det för oss alla ska vara lätt att göra rätt.

Risker
En snabbt växande verksamhet
Rekrytering
Under senaste året har vi inom socialförvaltningen sett en ökning inom så gott som alla våra verksamheter.
Gemensamt för verksamheterna är att vi märker av svårigheter vid rekrytering. Svårast just nu är det att rekrytera 
undersköterskor till hemtjänsten. Det går inte att rekrytera i den takt vi önskar. Det finns helt enkelt inte så många 
undersköterskor att tillgå. Bilden är liknande i hela länet och för den del landet. Tillgången på utbildade kandidater minskar 
även inom myndighetssektorn, det gäller såväl handläggare inom individ- och familjeomsorgen som inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen. Tydligast är svårigheten att rekrytera socialsekreterare som ska arbeta med myndighetsutövning för 
barn och unga. Det är något vi delar med de flesta andra kommuner. Många som anställs för detta arbeta är unga och oerfarna. 
Det ställer höga krav på arbetsledning med nära stöd och tillgänglighet. Det är en stor konkurrens om personal och de medel 
kommunerna har är lön och förmåner till de anställda. Det är en utmaning. Risken är således att vi inte kan rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens. Kopplat till svårigheten att rekrytera finns risk för att vi på grund av det äventyrar kvaliteten 
och patientsäkerheten inom vård- och omsorg då det inte finns tillräckligt med medarbetare. Bristande tillgång på personal med 
rätt utbildning innebär att det kan uppstå risker för missförhållanden och/eller vårdskada.

Lokaler
Den snabbt växande verksamheten innebär också ett ökat behov av lokaler inom förvaltningens alla verksamheter, det handlar 
då främst om lägenheter för särskilt boende och korttidsboende men även om kontorsutrymmen för socialsekreterare, 
biståndshandläggare och chefer samt annan administrativ verksamhet. Behov av förrådsutrymmen och omklädningsrum ökar 
också.
Farhågan i detta är 
* att inte ha möjlighet att verkställa beslut om särskilt boende och korttidsboende
* ökade kostnader då brukare behöver stanna kvar på sjukhuset då de vårdats färdigt eller att vi behöver köpa platser    av 
privata utförare i större utsträckning
* att arbetsmiljön och kvalitén på utfört arbete hos våra medarbetare försämras på grund av brist på lämpliga lokaler. * ökade 
kostnader kopplat till möjligheterna

Biståndsenheten

Möjligheter
Inom biståndsenheten finns det goda möjligheter att bedriva en rättssäker handläggning för såväl brukare som Habo kommun. 
Med den utökning av biståndshandläggare som nu gjorts 2022 och ytterligare ökning under 2024 bedöms det att kunna 
vidhållas. Enheten besitter hög kompetens inom området. Uppföljning av kvalitetsindikatorer inom ramen för styrmodellen 
visar att handläggningstiderna är korta, att personalkontinuiteten är hög och att sjukfrånvaron är mycket låg. Ett omtag 
gällande handläggningsprocessen genom att utveckla arbetet med IBIC (Individens Behov I Centrum) kommer att bidra till 
effektivare handläggning och tydligare uppföljningar av beviljat bistånd.

Risker
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Risker
Antalet brukare som beviljas hemtjänst och särskilt boende ökar och har ökat under 2021-2022 och ännu ses ingen avmattning. 
Härtill kommer att antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka markant i Habo under de kommande åren, vilket 
medför en förväntad ökning av ärenden att handlägga. 

Äldre- och funktionshinderomsorg

Möjligheter

Attraktiv arbetsgivare
Habo kommun behöver undersöka sätt att attrahera medarbetare med rätt kompetens till våra verksamheter. Profilering och 
överväganden över eventuella förmåner och andra riktade insatser som kan bidra till att behålla redan anställda och rekrytera
nya medarbetare. Fortsatta satsningar på kompetensutveckling för medarbetare är ett sätt att vara attraktiv som arbetsgivare 
genom att erbjuda individuell utveckling inom profession. Samtidigt som verksamhetens kvalitet ökar genom kompetens hos 
medarbetare. Vilket i sin tur bidrar till ökade möjligheter att utveckla arbetssätt, metoder och innehåll i verksamheterna.

Välfärdsteknik – Digitalisering – nya arbetssätt
Inom sektorn vård och omsorg görs stora framsteg gällande nya arbetssätt kopplat till digitalisering och välfärdsteknik. I Habo 
kommun har digitala lås inom hemtjänst införts under 2021/2022. Att på ett strukturerat sätt kunna omsätta nyheter i 
verksamheten för att härigenom kunna använda rätt kompetens till rätt typ av insatser är ett område att fortsatt utforska. 
Exempel på områden för detta är att utreda och ta ställning till hur mycket, om några, insatser av servicekaraktär som i 
framtiden ska utföras av vård- och omsorgspersonal. Syftet är att teknik kan användas för att skapa tid för vård och 
omsorgspersonal att arbeta med prioriterade vård, omsorg, hälso- och sjukvård samt pedagogiska insatser. 

Heltidsresan
Det pågående partsgemensamma samarbetet mellan SKR och Kommunal är en fortsatt möjlighet även på lokal nivå. Habo 
kommun har gjort en positiv förändringsresa genom att höja både andelen heltidsanställda och heltidsarbetande inom äldre-
och funktionshinderomsorgen. Andelen heltidsarbetande i Habo kommun har under åren 2018 till 2021 ökat från 33,8% till 
57,6%. Målet är att fortsätta den positiva trenden och att förändringsresan genomförs tillsammans med lokala parter och 
genom enhetschefer och medarbetare inom vård och omsorg.

Risker

Ökade behov inom äldre- och funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård
I takt med de ökade behoven som förväntas inom samtliga verksamhetsfält är det en övergripande risk kopplat till de växande 
verksamhetsfälten att verksamheten inte kan möta de ökade behoven. 
Funktionshinderomsorg
Risk att inte kunna verkställa individärenden av specifik karaktär innebär risk för behov av köp av externa placeringar. I 
framtiden skulle en förhoppning kunna vara att planera för att dessa i högre utsträckning kan verkställas i egen regi inom bostad 
med särskild service i form av servicebostad. Detta förutsätter annan utformning i den verksamheten. 
Äldreomsorgen
Behov förväntas öka. Särskilt boende kommer behöva växa och andelen brukare i behov av hjälp i hemmet ökar.
Fortsatt krävs det att se över verksamhetens organisation och arbetssätt samt förutsättningar för respektive profession att 
utföra sitt uppdrag. Hemtjänstens verksamhet och organisation är i behov av en översyn. Områden att se över är bland annat 
arbetssätt, roller, fördelning/områdesuppdelning inom grupper, systemstöd.
Hälso- och sjukvård
Inom hela verksamhetsfältet vård och omsorg innebär omställningen i och med nära vård att fler hälso- och sjukvårdsinsatser av 
specialiserad karaktär kommer att bedrivas i den enskildes hem. Detta ställer stora krav på samverkan och organisation. Givet
förutsättningar som råder i nuvarande verksamhet finns det risk att övergången till nära vård inte kan göras på ett patientsäkert 
och för verksamheten kvalitativt sätt.

Kompetensförsörjning – rekrytering
Kommande åren förväntas behoven av insatser inom vård och omsorg att öka. Inom specifika delar av vår verksamhet har vi 
större utmaningar med att tillsätta våra utannonserade tjänster. Detta gäller särskilt hemtjänsten. Konsekvensen av att inte 
vara i fas med bemanning till verksamhet blir att belastningen för medarbetare ökar och risk för övertid och ökad sjukfrånvaro 
uppstår. Vi behöver vända den negativa trend vi är i. Rekrytering inför sommar/semestrar är ett kritiskt område där 
handlingsplaner med åtgärdsförslag kopplat till bonus, olika extraersättningar för medarbetare mm krävs. 

Individ- och familjeomsorg

Möjligheter

Habo kommun har ett pågående projekt där vi beviljats medel från Samordningsförbundet, ARCH (arbetsmarknad och 
rehabcoach). Coachen arbetar med att få människor att bli självförsörjande i syfte att komma ifrån försörjningsstöd. Medel för 
tjänsten finns till februari 2023. Vi har nu ansökt till Samordningsförbundet om att få gå med i Basverksamheten (NOVA) och 
avsluta ARCH i förväg. Vi har beviljats detta och kommer att ansluta till NOVA i januari 2023 tillsammans med Mullsjö, Jönköping
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tjänsten finns till februari 2023. Vi har nu ansökt till Samordningsförbundet om att få gå med i Basverksamheten (NOVA) och 
avsluta ARCH i förväg. Vi har beviljats detta och kommer att ansluta till NOVA i januari 2023 tillsammans med Mullsjö, Jönköping
och Vaggeryd. Nova ska arbeta på liknande sätt som vi redan gjort i ARCH med insatser för den målgruppen som behöver mer 
förberedande aktiviteter för att närma sig arbetsmarknaden utifrån en helhetssyn på individens totala situation.

Under 2022 börjar en samordnare för arbetsmarknadsfrågor sin tjänst i Habo. En stor möjlighet för att arbeta mer strategiskt 
med dessa frågor i kommunen och hålla ihop alla de resurser som redan finns utspridda.

Försörjningsstödet ökar inte längre och en försiktig förhoppning är att det förblir så.

Från och med hösten 2022 har vi en person som kommer att arbeta med öppenvårdsbehandling rörande missbruk och 
beroende. Behandlaren kommer även att arbeta med våld i nära relation. Vi kommer därmed att öka tillgängligheten och ge 
våra kommuninvånare en bättre service.

Vidare har en ytterligare en familjebehandlare för barn och unga anställts. Idag har vi kö och ett högt inflöde för att få insats. 
Råd och serviceinsatser kan vi i dagsläget inte ge i den omfattning vi önskar och en förhoppning är att öka den tillgängligheten.

Vi har en god samverkan inom kommunen och den behöver vi arbeta med för att bibehålla.

Risker
Försörjningsstödet har ökat under flera år men ökar inte 2022, det finns dock fortfarande en risk att kostnaderna åter ökar. 
Kommunen växer och ekonomin är osäker. Handläggarna har och har haft en hög arbetsbelastning med anledning av att fler 
människor varit i behov av ekonomiskt bistånd och på sikt kan personalstyrkan behöva utökas. 

Det är fortfarande svårt att få en egen bostad, det handlar om ungdomar som ännu inte etablerat sig på bostadsmarknaden, de 
som ska separera och personer med en social problematik. På grund av skulder får de inget hyreskontrakt och socialtjänsten får 
bevilja så kallade sociala kontrakt vilket kräver en del administration och arbete som vi tidigare inte haft.

Våld i nära relation har under pandemiåren inte ökat i Habo men kan befaras att göra det när samhället åter öppnats upp. Vi 
har begränsat med stöd att erbjuda kvinnor som utsatts för våld liksom stöd till våldsutövare. En ny lagändring som innebär att 
socialnämnden ska arbeta med att förändra beteenden hos våldsutövare har tillkommit. Denna kompetens måste då finnas i 
socialtjänsten därför har ytterligare en tjänst inrättats för 2022 som ska arbeta med missbruk/beroende men även med våld i 
nära relation. Om dessa ärenden ökar så kommer den tjänsten inte räcka till.

Kommunen växer vilket ställer höga krav på oss, på sikt behöver organisationen ses över vad gäller ledningsfunktioner
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Nyckeltal Nämnd: Bilaga 5

Förvaltning:

Bokslut Bokslut Budget Budget Ram Ram

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Övergripande

Antal årsarbetare (TV) 251 250 239 269 296 307

Nettokostnad per inv totalt förv 15 605 15 224 15 603 16 710 17 298 17 147

Sjukfrånvaro (%) (korttidssjukfrånvaro) 5,2 4,5 2,8 2,8 2,6 2,1

Sjukfrånvaro (%) (långtidssjukfrånvaro) 5,8 5,7 4,7 4,7 4,5 4,0

Sjukfrånvaro (%) (total sjukfrånvaro) 10,9 10,2 7,5 7,5 7,0 6,0

Äldreomsorg

Andel tid hos brukare av arbetad tid inom 

hemtjänsten (%)
48 51 55 57 57 57

Kostnad per utförd timme hemtjänst egen regi (kr)
651 704 596 673 673 673

Kostnad per belagd plats äldreboende inkl  korttid o 

växelvård, exkl natt (kr)
651 358 671 328 548 899 561 357 561 357 561 357

Kostnad per belagd plats demensboende inkl korttid 

o växelvård, exkl natt (kr)
722 791 717 346 649 291 678 428 678 428 678 428

Funktionshinderomsorg

Kostnad per tim personlig assistans egen regi (kr) 386 449 393 415 415 415

Individ- o familjeomsorg

Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr) 48 43 42 40 40 40

Flykting o integration

Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr) 18 32 29 29 28 30

Socialnämnden

Socialförvaltningen
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Investeringar 2022-2025(tkr)

Nämnd: Socialnämnden

Start (år):

Projektnr Benämning

Reserverat/ 

Förskotterat     fr 

2021

Total Budget 

2022 Budget 2023 Ram 2024 Ram 2025 Tot.belopp 

51038 Möbler/inv hela förv 166 966 1 000 1 000 1 000 3 966                  

51045 Sängar SÄBO 337 337 350 350 350 1 387                  

51046 Inventarier Rehab och ssk 64 64 64                       

51049 Demens utemiljö 76 76 76                       

51051 Kärrsgården 905 905 500 500 500 2 405                  

51057 Ombyggnad Kråkan 100 100                     

51054 Gruppbostad Ringvägen 400 400                     

51055 HP ledningssystem 275 275                     

51056 HP uppföljning SOC 150 150                     

Digitala läkemedelsskåp 0 650 650                     

Ny servicebostad 0 300 300                     

Summa 1 548               3 273 2 500 1 850 2 150      9 773                  

Bilaga 6
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Förändring av årsarbetare Nämnd: Socialnämnden Bilaga 7

Förvaltning: Socialförvaltningen

Budget Ram Ram 

Förändringar jämfört med Budget 2022 2023 2024 2025

Socialförvaltningen övergripande

Medicinskt ansvarig Rehab 1,0 1,0

Socialt ansvarig samordnare 1,0 1,0 1,0

Äldreomsorg- o hälso- o sjukvård

Enhetschefer 1,0 2,0 2,0

Bemanningsenheten/avgiftshandläggning 1,0 1,0 1,0

Rehabenheten 2,0 2,0

Biståndshandläggare 1,0 1,0

Sjuksköterskor 1,0 3,0 3,0

Undersköterskor 12,0 22,5 24,5

Funktionshinderomsorg

Stödassistenter/stödpedagoger 8,5 14,0 20,0

Personliga assistenter 3,0 6,0 9,0

Individ- o familjeomsorg

Ledning 1,0 1,0 1,0

Administratör 0,3 0,3 0,3

Socialsekreterare 1,0 2,0 2,0

Total förändring antal årsarbetare 29,8 56,8 67,8

Totalt antal årsarbetare 268,8 295,8 306,8
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Socialnämnden Bilaga 8

Taxa 2022 Taxa 2023 Taxa 2024 Taxa 2025

Hemtjänst, ledsagning 338 kr/tim 368 kr/tim 368 kr/tim 368 kr/tim

Timtaxa utförd tid

Matdistribution 10 kr/port 10 kr/port 10 kr/port 10 kr/port

(max 310:-/mån) (max 310:-/mån) (max 310:-/mån) (max 310:-/mån)

Omsorgsavgift i särskilt boende motsvarar 

maxtaxan 2 170 kr/mån 2 359 kr/mån 2 359 kr/mån 2 359 kr/mån

Trygghetslarm – 0,6 % av pbb 290 kr/mån 315 kr/mån 315 kr/mån 315 kr/mån

Digital tillsyn 160 kr/mån 175 kr/mån 175 kr/mån 175 kr/mån

Avgift för korttidsplats – avgiften för korttidsplats 

endast dag- eller nattetid är 2/3 av fastställd 

avgift, vid dubbelbeläggning minskas avgiften med 

15 %. 

Omsorgsavgift, 100 % av maxavgift/månad 72 kr/dygn 79 kr/dygn 79 kr/dygn 79 kr/dygn

max 2 170 kr/mån 2 359 kr/mån 2 359 kr/mån 2 359 kr/mån

Avgift för dagverksamhet – debiteras per tillfälle, 

utöver detta debiteras för lunch och mellanmål

Deltagaravgift 87 kr/tillf 94 kr/tillf 94 kr/tillf 94 kr/tillf

Måltider

Måltider särskilt boende 4 350 kr/mån 4 550 kr/mån 4 550 kr/mån 4 550 kr/mån

Måltider kortid, växelvård 145 kr/dygn 152 kr/dygn 152 kr/dygn 152 kr/dygn

Måltider hemtjänsten exkl distribution 69 kr/portion 72 kr/portion 72 kr/portion 72 kr/portion

Måltider Gnistan 75 kr/tillfälle 80 kr/tillfälle 80 kr/tillfälle 80 kr/tillfälle

Hemsjukvårdsavgift

Hälso- och sjukvård i ordinärt boende, max 320 kr/mån 350 kr/mån 350 kr/mån 350 kr/mån

Inskriven i hemsjukvård av sjuksköterska, 

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast 320 kr/mån 350 kr/mån 350 kr/mån 350 kr/mån

Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, 

hembesök, intyg och uppföljning , max 315 kr/mån
160 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats

Hämtning av hjälpmedel , max 315 kr/mån 160 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats

Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvården , max 

315 kr/mån 160 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats

Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning , 

max 315 kr/mån 160 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats

Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska, 

max 315 kr/mån 160 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats 175 kr/insats

Måltider och förbrukningsmaterial inom 

funktionshinderomsorgen exkl förlängd 

skolbarnsomsorg eller korttidsvistelse

Brukare över 21 år:

Taxan anges som andel av Habo kost taxa för matabonnemang vid särskilt boende för äldre. 

Maxtaxa gäller inom äldre- och funktionshinderomsorg sedan 2002, det innebär att högsta avgift som får tas ut är 

0,5392 * prisbasbeloppet per månad (från 2016-07-01). Ingen kan betala mer än 2 170 kr/mån, beroende på 

inkomst blir den slutliga avgiften mellan 0 – 2 170 kr/mån. 
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Socialnämnden Bilaga 8

Taxa 2022 Taxa 2023 Taxa 2024 Taxa 2025

Frukost 29 kr 30 kr 30 kr 30 kr

Mellanmål 15 kr 15 kr 15 kr 15 kr

Huvudmål 58 kr 61 kr 61 kr 61 kr

Kvällsmål 44 kr 46 kr 46 kr 46 kr

Högsta dygnskostnad 145 kr 152 kr 152 kr 152 kr

Endast varm dryck 7 kr 8 kr 8 kr 8 kr

Smörgås 10 kr 10 kr 10 kr

Brukare under 21 år:

Kostnad per dygn 87 kr 91 kr 91 kr 91 kr

Avgifterna beräknas efter gällande basbelopp 

Stadigvarande serveringstillstånd 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd x %                         8 200 kr                   8 900 kr                   8 900 kr                   8 900 kr 

Ändring i befintligt serveringstillstånd i form av 

ändring/utökning av serveringsyta, ändrade 

ägarförhållanden eller ändring av bolagsform x %

                        4 200 kr                   4 600 kr                   4 600 kr                   4 600 kr 

Ansökan om utökad serveringstid eller utökning av 

fler slag av alkoholdrycker x %
                        1 000 kr                   1 100 kr                   1 100 kr                   1 100 kr 

Kunskapsprov / gång 600 kr 600 kr 600 kr 600 kr

Tillfälliga serveringstillstånd

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten, x %
                        4 200 kr                   4 600 kr                   4 600 kr                   4 600 kr 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet 

sällskap x %
                            800 kr                      900 kr                      900 kr                      900 kr 

Ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd för 

partihandlare och tillverkare x %
4 200 kr 4 600 kr 4 600 kr 4 600 kr

Tillsynsavgiften delas upp i grundavgift och 

tillsynsavgift

Grundavgift                         2 000 kr                   2 000 kr                   2 000 kr                   2 000 kr 

Årsomsättning (öl, vin, sprit) kronor

                 -       50 000,   1,5 %  700 kr / år  800 kr / år  800 kr / år  800 kr / år 

     50 001 –    100 000,   2,5 %  1 200 kr / år  1 300 kr / år  1 300 kr / år  1 300 kr / år 

   100 001 –    250 000,   6,0 %  2 900 kr / år  3 200 kr / år  3 200 kr / år  3 200 kr / år 

   250 001 –    500 000, 12,0 %  5 800 kr / år  6 300 kr / år  6 300 kr / år  6 300 kr / år 

   500 001 – 1 000 000, 18,0 %  8 700 kr / år  9 500 kr / år  9 500 kr / år  9 500 kr / år 

1 000 001 -                    29,0 %  14 000 kr / år  15 200 kr / år  15 200 kr / år  15 200 kr / år 

Försäljningstillstånd enligt tobakslagen

Ansökan om försäljningstillstånd x %                         5 200 kr                   5 700 kr                   5 700 kr                   5 700 kr 

Ändring i befintligt försäljningstillstånd i form av 

ändrade ägarförhållanden eller ändring av 

bolagsform x %

                        3 100 kr                   3 400 kr                   3 400 kr                   3 400 kr 

Tillsynsavgifter för tobak, folköl, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter 

samt receptfria läkemedel

Avgifter för ansökningar om serveringstillstånd 

Avgifter för tillsyn enligt alkohollagen
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Socialnämnden Bilaga 8

Taxa 2022 Taxa 2023 Taxa 2024 Taxa 2025

Tobaksförsäljning, x % 2 600 kr 2 800 kr 2 800 kr 2 800 kr

Folkölsförsäljning, x % 800 kr 900 kr 900 kr 900 kr

E-cigaretter och påfyllningsbehållare x % 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr

Tobaksfria nikotiinprodukter, x % 400 kr 400 kr 400 kr

Försäljning av receptfria läkemedel, x % 1 200 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr

*) Taxorna för 2023, 2024 och 2025 kommer att räknas upp med förändringen av basbeloppet.
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LOV-ersättning hemtjänst 2023 

Enligt tidigare beslut ska ersättning enligt LOV prisjusteras årligen. 
Uppräkningen sker med Omsorgsprisindex (OPI).  Indexet redovisas 
normalt i slutet av året. Ersättningen räknas upp när indexet blir känt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ersättning 

2022

 Prel 

Ersättning 

2023

Hemtjänst per timme

Privata aktörer 511,72 521,95

Kommunen 472,71 482,16

Matdistribution tätort per styck

Privata aktörer 85,29 86,99

Kommunen 78,78 80,36

Matdistribution landsbygd per styck

Privata aktörer 127,93 130,49

Kommunen 118,18 120,54
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Till 
Socialnämnden 

 
 

Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 

Förslag till beslut  

 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
hitta nya lokaler till daglig verksamhet, Mittpunkten, under 2022. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag, att i 
samverkan med socialförvaltningen, hitta lösningar på bristen av 
kontorsarbetsplatser inom socialförvaltningen från och med 2022. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag hitta 
ny lokal åt IT-enheten senast 2024. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag hitta 
större lokaler till dagverksamheten Gnistan senast 2024.  
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med Habo Bostäder alt annan fastighetsägare planera för att 
kunna öppna en ny servicebostad 2025. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
projektera ett nytt korttids/fritids med start 2026.  
 
Ärendebeskrivning 

Behoven inom socialförvaltningens verksamheter ökar och förändras 
mycket närmsta åren. Detta innebär att behoven av lokaler också ökar och 
förändras.  
 
I bilaga 1 följer en sammanfattning av behoven för åren 2022-2025. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand   
Förvaltningschef   
    
 
 
 
 

Beslutet expedieras till:  

Kommunstyrelsen 
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Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 

2022 

Demensavdelning Gläntan 
Under hösten 2019 stängdes avdelningen Gläntan på demensboendet med 
10 platser. Anledningen till detta var att många platser hade stått tomma 
under en längre tid. Ungefär halva ytan har stått tom sedan dess och resten 
av lokalen har använts av daglig verksamhet inom 
funktionshinderomsorgen, Mittpunkten.  
 
Sedan slutet av 2021 märks ett ökat behov av platser på särskilt boende och 
främst på demensboendet. 
 
På försommaren 2022 öppnades fem platser på Gläntan. Behovet av de 
kvarvarande 5 är stort, varför nya lokaler till Mittpunkten behövs snarast.  
 
Socialförvaltningen har betalat hyra hela tiden men behöver troligtvis en 
utökning av lokalvård och vaktmästeri i samband med 
verksamhetsförändringarna. 
 
Daglig verksamhet Mittpunkten 
Sedan hösten 2019 bedrivs daglig verksamhet inom 
funktionshinderomsorgen, Mittpunkten, i delar av de lokaler som tidigare 
var avdelningen Gläntan på demensboendet. Till följd av att behoven ökat 
av boendeplatser för äldre behöver daglig verksamhet lämna nuvarande 
lokaler. 
 
På Mittpunkten verkställs ca 10 beslut om daglig verksamhet. 
Verksamheten bemannas idag av 6 medarbetare. Behovet gällande lokaler 
innefattar två enskilda rum för deltagare, två arbetsrum för övriga 
deltagare, ett kontor, ett ”sinnesrum” samt matplats. 
 
För Mittpunktens verksamhet vore det önskvärt att fortsatt kunna bedriva 
den dagliga verksamheten någonstans på Kärrsgården där lämpliga och 
anpassade lokaler finns. Alternativet skulle innebära att verksamheten 
fortsatt kan bedrivas i enlighet med nuvarande innehåll och bemanning. 
Dock är det även möjligt att bedriva daglig verksamhet i andra lokaler 
utanför Kärrsgården.  
   
Öppenvård inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Öppenvården inom individ- och familjeomsorgen saknar idag till viss del 
lokaler. Idag sitter medarbetare vid öppenvården utspritt i kommunen, 
någon t.ex. på Fritidsgården och en lägenhet hyrs på Bränninge. 
Lägenheten på Bränninge räcker dock inte till längre och till följd av att 
även resten av individ- och familjeomsorgen har ökat antal anställda 
behövs kontoren på Kärrsgården till andra. 
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Behovet för öppenvården är sju arbetsplatser samt tillhörande 
samtalsrum/behandlingsrum. Planen är att hyra på Hovslagaregatan (Habo 
bostäder). Hovslagaregatans våning 2 och 3 kan tas i anspråk på senhösten 
2022.  
 
Kontorsarbetsplatser 
Redan nu finns saknas det kontorsarbetsplatser och behoven kommer att 
öka med ca 15 st fram till 2025. Ökningen avser hela förvaltningen såväl 
övergripande förvaltning i kommunhuset som Äldre- och 
funktionshinderomsorg och Individ- och familjeomsorg. Redan nu nyttjas 
möjligheten att dela rum. Förvaltningen behöver se över befintligt 
nyttjande av kontor och fler behöver dela kontor.  
 
2023 
Gruppbostad Ringvägen 
Från och med 2023 finns behov av att öppna en ny gruppbostad. Tidigare 
HVB-hemmet på Ringvägen kommer därför att byggas om till 6 
lägenheter. 
 
Lokaler på 55-plusboendet Liljekonvaljen 
Habo bostäder bygger ett 55-plusboende, Liljekonvaljen, som står klart i 
slutet av 2022. Liljekonvaljen.  
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen under 2021 kommer kommunen att hyra 
gemensamhetsutrymmen i fastigheten. Detta består av två kontor och större 
övrigt utrymme. Kontoren kan nyttjas till 4 arbetsplatser. Kontoren skulle 
exempelvis kunna användas av arbetsmarknadssamordnare, 
arbetskonsulent, integrationshandläggare och projektanställningar.  Utöver 
kontoren är det svårt att nyttja lokalerna på Liljekonvaljen till stående 
verksamhet. Övriga utrymmen kan finnas tillgängliga att användas av 
andra genom uthyrning. 
 
2024 
Särskilt boende och korttidsplatser för äldre, Boken 
För ca fem år sedan stängdes korttidsenheten Boken. Första tiden efter 
användes lokalen som evakueringsplatser i samband med att 
demensboendet byggdes om. Efter att detta vara klart flyttade kommunens 
IT-enhet in i lokalerna. Mindre anpassningar har gjorts av lokalen men det 
är fortfarande möjligt att börja använda lokalen till särskilt boende eller 
korttidsplatser för äldre. 
 
Prognosen är att behovet av plaster för särskilt boende och 
korttidsplatser/växelvård kommer att fortsätta att öka närmsta åren. 
Förvaltningen föreslår därför att avdelningen Boken öppnas under 2024. 
Detta innebär att nya lokaler behövs för IT-enheten.  
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Dagverksamhet för äldre, Gnistan 
Gnistan, dagverksamhet för äldre, är i behov av nya lokaler på grund av 
ökat behov På Gnistan verkställs i dagsläget ca 35 beslut om 
dagverksamhet. Grupperna är relativt stora och lokalerna börjar bli för 
trånga för verksamheten. Förvaltningen ser också att behoven kommer att 
öka närmsta åren.  
 
Alternativa lokaler för verksamheten är möjliga men det finns ett stort 
värde av att denna verksamhet kan bedrivas på Kärrsgården.  
 
2025 
Servicebostad inom funktionshinderomsorgen 
För närvarande finns en servicebostad inom funktionshinderomsorgen, 
d.v.s. trapphusboende med 8 lägenheter.  
 
Behovet ökar inom detta område och från och med 2025 behöver en ny 
servicebostad byggas upp med ca 10 lägenheter. Det optimala är att 
blockförhyra 10 lägenheter i ett och samma trapphus för att få en samlad 
servicebostad. Detta bör byggas upp i samverkan med befintliga 
hyresvärdar.  
 
Övrigt 
Länge fram kommer det även att behövas ett nytt korttids/fritids, d.v.s. ett 
nytt Kråkan.  
 

När verksamheterna utökas ökar också behoven av ytor för 
omklädningsrum och förråd. En översyn behöver därför göras av samtliga 
dessa ytor inom vårdcentrum.  Det finns ett fortsatt behov av att tekniska 
förvaltningen bistår i denna översyn i samråd med Socialförvaltningen. 
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Mottagare 

Socialnämnden 

Förslag till revidering av socialnämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Förslag till ändring i nämndens delegationsordning godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen föreslår revidering gällande beslut till följd av ny lag 
om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Syftet med lagen är att reglera 
produkter som idag är oreglerade, främst så kallat vitt snus. Lagförslaget 
innebär att dessa produkter kommer att regleras på i stort sett samma sätt 
som elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Med anledning av 
detta finns nu behov av tillägg i nämndens delegationsordning avseende 
tillsyn och sanktioner i enlighet med den nya lagstiftningen 

Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut att inleda tillsynsärende och avsluta tillsynsärende utan åtgärd med 
anledning av uppgifter om att den som har anmält försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter inte uppfyller kraven i lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter enligt 24-25 § LTN delegeras till utredare. 

Beslut om sanktioner 

Beslut om föreläggande eller förbud (exklusive vite) vid överträdelse vad 
gäller tobaksfria nikotinprodukter enligt 28 § LTN delegeras till 
socialnämndens arbetsutskott. 
Beslut om varning och beslut om försäljningsförbud vad gäller tobaksfria 
nikotinprodukter enligt 29 § LTN delegeras till socialnämndens 
arbetsutskott. 

Övriga beslut 

Beslut om att få vite utdömt enligt 6 § viteslagen delegeras till socialchef. 
Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att uppställa villkor 
för uppgifts utlämnande enligt 17 kapitlet 1 § och 30 kapitlet 20 § OSL 
delegeras till utredare. 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-06-10 
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 
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Beslut om överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till 
förvaltningsrätt och kammarrätt när beslutet ursprungligen fattats av 
delegaten delegeras till socialchef. 
Beslut att förelägga sökande att komplettera sitt ärende enligt 20 § 
förvaltningslagen delegeras till utredare. 
Beslut att avvisa ärenden enligt 20 § förvaltningslagen delegeras till 
utredare. Nämnden avslutar ärendet utan att pröva själva sakfrågan, t.ex. då 
ärendet har uppkommit genom en person som inte har behörighet eller 
befogenhet att ansöka (beslut att avvisa behöver ej kommuniceras). 
Beslut att avskriva ärenden om saken har förlorat aktualitet, t.ex. genom att 
den sökande återkallar ansökan delegeras till utredare. 

Socialnämnden 

Sara Svenningsson 
Utredare 

Beslutet skickas till 

Utredare 
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Mottagare 

Socialnämnden 

Avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och 
avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller 
bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och 
marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Kommunen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av 
handlare som anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 
Förvaltningen föreslår att tillsynsavgiften bestäms till 400 kronor per år 
och att avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet 
och avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Socialnämnden 

Pernilla Ekstrand  Sara Svenningsson 
Förvaltningschef  Utredare 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Granskat år: 2013

Genomfördes av: Deloitte 

# Rekommendationer i rapporten Redogör för om och i så fall vilka konkretta åtgärder/insatser 

harnämnden vidtagit för resp. rekommomendation. 

[Vi är med hänsyn till att nio år passerat sedan granskningen 

genomfördes medvetna om att mkt kan ha hänt inom de områden 

som berörs av granskningen. Vänligen beskriv de viktigaste 

förändringar/åtgärder som nämnden vidtagit för att möta 

rekommendationerna”].

Ange underlag som verifierar att angiven/angivna 

åtgärden/er har genomförts (t ex 

beslutsprotokoll/annan dokumentation). 

OBS! Underlaget ska skickas till undertecknad.

Hur har socialnämnden följt upp att 

besluten verkställts?

Vilka konkretta effekter har granskningens 

rekommendationer medfört i 

verksamheten?

1. Socialnämnden rekommenderas att 

väsentligt utöka sina insatser i den öppna 

verksamheten i ej biståndsbedömd form 

(dagcentral).

2 Socialnämnden rekommenderas att 

överväga  en utökning av den öppna verksamheten i 

i biståndsbedömd form (dagvårdscentral).

3 Socialnämnden rekommenderas att 

tillse att det finns en väl bemannad och kompetent 

biståndshandläggarorganisation.

4 Socialnämnden rekommenderas att 

arbeta för en fortsatt utvecklad hemtjänst som kan 

klara merparten av brukarnas omvårdande och 

sjukvårdande behov i hemmet. 

5 Socialnämnden rekommenderas att 

sträva efter en ökad effektivitet i hemtjänsten med 

en högre andel tid i brukarens hem.

6 Socialnämnden rekommenderas att 

göra någon form av långsiktig bedömning av vilka 

konskevenser ökningen av antalet äldre får för 

verksamhetens utformning och omfattning.

7 Socialnämnden rekommenderas att 

räkna ut en breakeven för hemtjänst/särskilt boende 

samt fastställa nivån vid vilken ett särskilt boendet 

blir kostnadseffektivare än hemtjänsten.

8 Socialnämnden rekommenderas att 

undersöka vidare varför det finns inga entreprenörer 

som visat intresse för LOV.
9 Socialnämnden rekommenderas att 

se över effekterna av tidsschablonerna och 

ersättningssystemet för hemtjänsten.
10 Socialnämnden rekommenderas att 

tillsammans med kommunstyrelsen och 

bostadsbolaget planera för att det under de 

närmaste åren skapas fler alternativa boendeformer.

Uppföljning av granskningen - Granskning av kommunens beredskap för äldreutvecklingen 
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Granskning av kommunens beredskap för 
äldreutvecklingen  

april 2013 

Torbjörn Bengtsson 
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Sammanfattning 

Uppdrag och Bakgrund. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun har Deloitte 
genomfört en granskning av kommunens beredskap för äldreutvecklingen.  
 
Kommunen har med hjälp av SCB tagit fram statistik gällande 
äldreutvecklingen för perioden fram till 2030. Statistiken visar att gruppen 80 
år och äldre kommer att fördubblas (från 350 till 700 personer) fram till 2030. 
Om kommunen skulle behålla nuvarande servicenivå för gruppen äldre 
innebär det en mycket kraftig ökning av platser i särskilt boende och stöd i 
hemtjänsten.  

Revisionsfråga  

Har kommunstyrelsen och socialnämnden en tillfredsställande beredskap för 
ökningen av antalet äldre?  

Revisionskriterier 

• Finns en tillfredställande statistik över äldreutvecklingen? 
• Vilka bedömningar gör nämnden avseende konskekvenserna för 

verksamheten? 
• På vilka sätt kommer socialnämndens kunskaper in i den 

övergripande samhällsplaneringen? 
• Hur samverkar socialnämnden med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda i samhällsplaneringen? 
• Äldreomsorgsplanen 2013 – 2015. 
• Hur planerar nämnden för att möta de behov som uppstår till följd av 

äldreökningen ?  
-  Antalet platser i äldreboende 
-  Behov i hemtjänsten 
-  Seniorboende 
-  Förebyggande verksamhet 

• Äldreomsorgsplanen 2013 – 2015. 

Svar på revisionsfrågan 

Vi anser att kommunstyrelsen och socialnämnden till viss del har en 
tillfredsställande beredskap för ökningen av antalet äldre.  

Iakttagelser 

Mycket talar för att Habo kommun redan de närmaste åren får, även i ett 
omvärldsperspektiv, ökade kostnader för äldreomsorgen. Detta beroende .på 
ökade kostnader för hemtjänst till följd av äldreutvecklingen, samt i särskilt 
boende som en följd av det uppsagda avtalet med Carema.  
 
Under den närmaste femårsperioden kommer antalet över 75 år öka med ca 
155 personer. Under nästkommande femårsperiod ökar denna åldersgrupp 
med ytterligare 193 personer. Av denna sammanlagda ökning på ca 350 
personer är närmare 90 % i åldersgruppen 75 – 84 år. Ökningen i 
åldersgruppen som är 85 år och äldre är ca 40 personer. 
 
Åldersförändringen för den kommande tioårsperioden talar för att behovet av 
platser i särskilt boende inte kommer att öka mer än marginellt. Genom en 
utvecklad hemtjänst kan sannolikt hela behovet klaras där. 
 
Den kraftiga ökning av antalet äldre som sker kommer innebära att 
efterfrågan på samhällets/kommunens insatser ökar bl a i form av hemtjänst, 
under den närmaste tioårsperioden. Från början av 2022 och framåt kommer 
sannolikt de mer omfattande vårdbehoven att öka i form av behov av särskilt 
boende.    

Rekommendationer 

I syfte att få en resurseffektiv insats och för att möta de äldres behov med ett 
kvalitativt utbud rekommenderar vi kommunen följande:  
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• väsentligt utöka sina insatser i den öppna verksamheten i ej 
biståndsbedömd form (dagcentral). 

• överväg även en utökning av den öppna verksamheten i i 
biståndsbedömd form (dagvårdscentral). 

• kommunstyrelsen bör planera för att det under de närmaste åren 
skapas fler alternativa boendeformer. Detta är ett arbete som bör ske i 
nära samarbete mellan kommunstyrelsen, socialnämnden och 
bostadsbolaget.  

• tillse att det finns en väl bemannad och kompetent 
biståndshandläggarorganisation. 

• Arbeta för en fortsatt utvecklad hemtjänst som kan klara merparten av 
brukarnas omvårdande och sjukvårdande behov i hemmet.  

• Sträva efter en ökad effektivitet i hemtjänsten med en högre andel tid i 
brukarens hem. 

• Socialnämnden bör göra någon form av långsiktig bedömning av vilka 
konskevenser ökningen av antalet äldre får för verksamhetens 
utformning och omfattning. 

• Räkna ut en breakeven för hemtjänst/särskilt boende 

• Fastställ nivån vid vilken ett särskilt boendet blir kostnadseffektivare än 
hemtjänsten. 

• Det finns inga entreprenörer som visat intresse för LOV, vilken 
bedömning gör socialnämnden av det? 

• Det finns ett behov av att se över effekterna av tidsschablonerna och 
ersättningssystemet för hemtjänsten. 

• Habo har ett kartsystem i GIS med vilken man kan göra ruttplanering. 
Till stöd finns också KIR (kommuninvånarregistret). Detta är kommunala 
tillgångar som kan utnyttjas även för hemtjänstens planering. 

 
 
Habo den 12 april 2013  
 
 
DELOITTE AB 
 
Torbjörn Bengtsson 
Certifierad kommunal revisor 
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1. Inledning  

1.1. Uppdrag och bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun har Deloitte 
genomfört en granskning av kommunens beredskap för äldreutvecklingen.  
 
Kommunen har med hjälp av SCB tagit fram statistik gällande äldreutvecklingen 
för perioden fram till 2030. Statistiken visar att gruppen 80 år och äldre kommer 
att fördubblas (från 350 till 700 personer) fram till 2030. Om kommunen skulle 
behålla nuvarande servicenivå för gruppen äldre innebär det en mycket kraftig 
ökning av platser i särskilt boende och stöd i hemtjänsten. 

1.2. Revisionsfråga 

Har kommunstyrelsen och socialnämnden en tillfredsställande beredskap för 
ökningen av antalet äldre? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier har använts: 
• Finns en tillfredställande statistik över äldreutvecklingen? 
• Vilka bedömningar gör nämnden avseende konsekvenserna för 

verksamheten? 
• På vilka sätt kommer socialnämndens kunskaper in i den övergripande 

samhällsplaneringen? 
• Hur samverkar socialnämnden med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda i samhällsplaneringen? 
• Äldreomsorgsplanen 2013 – 2015. 
• Hur planerar nämnden för att möta de behov som uppstår till följd av 

äldreökningen?  

-  Antalet platser i äldreboende 
-  Behov i hemtjänsten 
-  Seniorboende 
-  Förebyggande verksamhet 

• Äldreomsorgsplanen 2013 – 2015.  

 

1.4. Avgränsning 

Granskningen har framförallt inriktats på socialnämndens och kommunstyrelsens 
arbete med äldreutvecklingen.  

1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialchef, enhetschef för 
hemtjänsten, enhetschef för det särskilda boendet, enhetschef för 
biståndsbedömningen, statistikansvarig, socialförvaltningens ekonom samt 
chefen för tekniska förvaltningen.  
 
Vi har även tagit del av officiell statistik, statistik från kommunen, 
äldreomsorgsplan och andra för granskningen väsentliga dokument. 
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2. Nyckeltal för äldreomsorgen

I detta avsnitt beskriver vi först övergripande om förutsättningarna för 
äldreutvecklingen och sedan går vi in på hur det ser ut i Habo kommun.  

2.1. Äldre utvecklingen för perioden 2011 - 2030 

 
 
Om vi tittar på tabellen ovan kan vi tydligt se hur antalet äldre utvecklas till 2030. 
Åldersgruppen 65 – 74 toppar redan de närmaste åren för att sedan stagnera och 
därefter minska. Åldersgruppen mellan 75 – 84 år är som störst ca 10 år fram i 
tiden då ökningen stannar av.  
 
Åldersgruppen 85 år och äldre ökar fram till 2022 mycket måttligt med ca 40 
personer. Ökningen från 2022 och tio år framåt är ca 140 personer. Den stora 
ökningen av de som är över 85 år och därmed ofta i behov av särskilt boende 
ligger ca 10 år fram i tiden. 

2.2 Kostnader för äldreomsorgen 

 
Om vi tittar på kostnadsnivån på övergripande nivå så ser vi att Habo har låga 
kostnader räknat per invånare. Främsta anledningen till detta är få invånare över 
65 år. Även om man räknar kostnaden utslaget på invånare över 65 år är den låg 
jämfört med länet i övrigt. 
 
Däremot är kostnaden för sk ordinärt boende högre än genomsnittet i länet. Detta 
beror bl a på att kostnaden för korttidsvård är hög. Kostnaden per vårdtagare i 
hemtjänsten framstår också som mycket hög.  
 
Kostnaden för särskilt boende är låg räknat per invånare över 65 år och per 
vårdtagare. Orsaken till detta är kommunens avtal med Carema. När kommunen 
tar över Caremas platser kommer kostnaderna öka kraftigt. Detta innebär att från 
2014 och framåt så har Habo kommun sannolikt inte låga kostnader för särskilt 
boende i ett omvärldsperspektiv. 
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Nyckeltal för Äldreomsorg 2011

Äldreomsorg totalt Andel in- Äldreomsorgens olika delar 

Län kostnad vånare Ordinärt boende Därav Särskilt boende Öppen Lokaler

kr per inv kr per inv 65-w år, Summa Andel av Hemtjänst Korttidsvård Kostnad Andel av Kostnad verksam- Brutto

Kommun  65-w år % Kostnad 65-w år Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad kr per inv 65-w år kr per het kr kr per inv

 kr per inv med om- kr per inv kr per kr per inv kr per 65-w år med om- vård- per inv. 65-w år

 65-w år sorg, % 65-w år vård- 65-w år vård- sorg, % tagare 65-w år

 tagare dygn

Aneby 11 533 56 522 20,4 25 449 13,8 22 161 160 276 3 094 1 740 24 099 4,4 553 439 380 6 595
Eksjö 11 971 51 296 23,3 23 543 15,2 19 873 130 825 2 447 2 675 21 952 4,8 461 492 1 132 4 668
Gislaved 11 079 58 524 18,9 13 084 14,5 9 035 62 424 2 270 2 467 37 707 8,2 459 978 1 894 5 838
Gnosjö 9 893 55 886 17,7 20 688 12,9 17 861 138 883 1 628 9 409 29 057 4,4 662 342 798 5 343
Habo 7 718 48 503 15,9 20 293 6,3 14 397 227 587 3 458 4 473 23 910 4,7 508 605 188 4 112
Jönköping 9 926 54 142 18,3 17 174 11,2 12 088 107 877 4 092 1 881 32 429 6,8 476 796 838 3 700
Mullsjö 9 944 49 297 20,2 15 264 10,3 9 017 87 643 4 232 3 015 26 033 4,2 615 683 1 009 6 989
Nässjö 12 140 56 999 21,3 20 210 12,7 15 858 125 246 1 600 .. 28 806 5,0 573 838 1 046 6 935
Sävsjö 11 317 51 240 22,1 14 007 11,2 10 550 94 518 2 676 1 575 30 754 5,4 568 008 110 6 368
Tranås 12 009 51 447 23,3 20 097 14,5 16 600 114 846 2 138 1 815 25 793 4,6 556 270 298 5 257
Vaggeryd 10 077 53 156 19,0 16 955 12,4 13 175 106 038 2 438 1 136 30 265 5,2 580 862 0 5 937
Vetlanda 12 277 55 674 22,1 20 286 9,0 17 526 194 369 1 916 846 28 744 5,6 512 982 1 202 5 441
Värnamo 10 945 54 702 20,0 16 878 14,9 12 873 86 394 2 879 6 506 30 401 5,6 538 562 635 6 787
Länet 10 833 53 645 20,2 18 764 12,2 14 693 125 917 2 682 3 128 28 458 5,3 543 758 733 5 690
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2.3  Förändring av hemtjänsttimmar 

I tabellen nedan kan man se utvecklingen av antalet hemtjänsttimmar för de 
senaste tre åren. 
 
timmar

 
 
I tabellen ovan beskrivs antalet beviljade timmar. Förvaltningen använder sig av 
tidsschabloner för att beräkna beviljad tid i samband med biståndsbedömningen. 
I samband med att LOV infördes togs nya schabloner fram. När man jämför åren 
2011 och 2012 ser det alltså ut som att antalet timmar har minskat. 
 
Kommentar  

Man kan inte säga utifrån statistiken att efterfrågan av hemtjänst har ökat under 
det senare året. Denna bild stämmer inte med vad som förmedlats i samband 
med de intervjuer som genomförts där behovet och efterfrågan anses ha ökat.  

2.4  Ålderssammansättning 

När man tittar på ålderssammansättningen i hemtjänst och särskilt boende så kan 
man se att i princip alla med plats i särskilt boende är över 65 och ca 80 % är över 

85 år. Behovet av hemtjänst inträder tidigare. Några få har hemtjänst före 65 års 
ålder och något fler har hemtjänst i åldersgruppen mellan 65 – 85 år.  

 
 
Intressant att notera är att antalet kunder i hemtjänsten ser ut att ha ökat samtidigt 
som timmarna blivit färre mellan 2011 och 2012.  

2.5  Tidrapportering 

Kommunen har ett system för att mäta tiden hos brukaren. Kommunen använder 
tidsredovisningssystemet Mobipenn i full drift sedan januari. Tidigare har andra 
system använts, som dock inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. 
 
Mobipenn fungerar så att pennan dras över en streckkod när personalen kommer 
och går hos brukaren. Efter dagens slut dockas pennan i en dator i 
hemtjänstlokalen. 
 

 
Mätningarna för årets första två månader visar på ca 55 % effektivitet, d v s att 
drygt halva arbetstiden är förlagd hos brukaren. Område Söder 1 sticker ut 
genom att ha väsentligt mer tid hos brukaren.  
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2010 2011 2012

Ökning av antal timmar/år

Beviljade tim/år

Hemtjänst

Totalt antal % andel 65 år och äldre % andel 85 år och äldre
2012 130 95% 65%
2011 115 95% 67%
2008 100 94% 67%

Särskilt boende

Totalt antal % andel 65 år och äldre % andel 85 år och äldre
2012 81 99% 80%
2011 86 99% 79%
2008 90 100% 81%

Organisation Besökstid % Ej redovisad % Total tid

Norr 1 1373,69 52,3% 1251,75 47,7% 2625,44

Norr 2 1162,28 52,3% 1061,79 47,7% 2224,07

Söder 1 1219,44 62,0% 748,53 38,0% 1967,96

Söder 2 1225,87 55,0% 1002,4 45,0% 2228,27

Totalt 4981,28 55,1% 4064,47 44,9% 9045,74

Mätningar 130101-130228
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3.Kommunens verksamhet 
för äldreomsorg 

Kommunens verksamhet inom äldreomsorgen består av hemtjänst, särskilt 
boende, korttidsvård, hemsjukvård, rehabilitering och daglig verksamhet.  
 
Som framgår av statistiken ovan har antalet hemtjänsttimmar sedan 2003 ökat 
kraftigt. Om vi jämför med 2007 är det istället en minskning av antalet timmar. 
Antalet platser i det särskilda boendet har varit oförändrat sedan 2003.  
 
Antal platser i särskilt boende (Kärrsgården) är i dagsläget 90 samt 14 
kortidsplatser. Av de 90 platserna i särskilt boende är 22 platser för dementa. Med 
de ombyggnationer som nu pågår minskas antalet platser till 80 samt 13 platser 
för korttidsvård. Av de 80 platserna blir 44 platser för dementa.  
 
Kärrsgården och flertalet av de olika avdelningarna kommer att vara 
moderniserade i slutet av våren 2013. Efter att kommunen tar över Caremas 
verksamhet under hösten töms även avdelningen Gullvivan, dit Gnistan 
(dagvården) flyttas. 
 
Hemtjänstverksamheten bedrivs i form av en hemtjänst, nattpatrullen, 
hemsjukvården samt en pool på fyra personer för både hemtjänst o boendet. 
Hemtjänsten har sammanlagt ca 55 anställda. I hemtjänsten finns det ca 220 
kunder (SOL-kunder), varav ca 90 med enbart larm. Ca 60 personer har 
matdistribution. 
 
I Habo finns en dagvårdscentral (biståndsbedömd dagverksamhet), där även 
rehabiliterande verksamhet bedrivs. Det finns även en mötesplats 
”Träffpunkten”, en verksamhet som inte kräver någon biståndsbedömning, en 
form av fritidsgård för äldre, se nedan. 
 

Fr o m årsskiftet tog kommunen över hemsjukvården från landstinget. 
Kommunen får därmed ett eget ansvar för alla insatser enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen upp till läkarnivå. 
 
LOV (Lagen om valfrihetssystem) har införts – nu får verksamheten tid, och 
därmed ersättning) utifrån tidsschabloner per insats. Några entreprenörer har 
ännu inte visat intresse för att bli LOV-certifierade. 
 
Kommentar 

Det finns inga entreprenörer som visat intresse för LOV, vilken bedömning gör 
socialnämnden av det? 
 

3.1  Äldreomsorgsplanen 2013 - 2015 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-24 om ”Visioner och mål” 2012 – 2015. 
Ett av målen var att en äldreomsorgsplan skulle tas fram. Kommunfullmäktige 
fastställde 2012-12-12 en äldreomsorgsplan för perioden 2012 – 2015. 
 
Av planen kan utläsas att ”Äldreomsorgen skall vara av god kvalité och utföras av 
personal med lämplig utbildning”. I planen finns också de värdegarantier som 
gäller.  
 
I de mål som uttrycks finns bl a att kommunen skall skapa en centralt belägen 
dagcentral. Kommunen skall verka för att tillgängliga och centralt belägna 
bostäder skapas i kommunen. Utövare av äldreomsorg ska aktivt arbeta för att 
äldre skall kunna utöva sina intressen och bevara sina förmågor. 
 
Iakttagelse 

I äldreplanen finns en allmänt anslagen inriktning för äldreomsorgen. Någon 
analys av vad ökningen av antalet äldre innebär för kommunen i form av fler 
platser i särskilt boende, eller ökad hemtjänst, eller i övrigt förändrad verksamhet 
finns inte. Socialnämnden bör göra någon form av bedömning av vilka 
konskevenser ökningen av antalet äldre får för verksamhetens utformning och 
omfattning.  
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3.2  Biståndsbedömning 

Biståndsbedömarorganisationen består av en chef och fem handläggare (4,4 
tjänster). En av handläggarna är samordnare och handledare. Tre av 
handläggarna arbetar med äldreomsorg och två med funktionshinderomsorg.  
 
Den bedömningen som ledningen för biståndsbedömningen gör är de till viss del 
ligger efter i handläggningen. Konsekvenserna av detta är att handläggarna inte 
hinner följa upp besluten i tillräcklig omfattning. Som exempel på detta nämns att 
beslut kan löpa ut utan att uppföljning sker, eller att uppföljning av pågående 
beslut inte hinns med, exempelvis i korttidsboende, där behovet kan upphöra 
innan beslutet löpt ut.  
 
Den uppfattning som framförs från biståndsbedömarenheten är att om det hade 
funnits tillräckligt med tid för uppföljning så hade det också blivit färre timmar i 
hemtjänsten.  
 
En annan uppgift som biståndshandläggarna inte anser sig hinna med är det 
förebyggande och informerande arbetet. Enligt biståndsbedömarna finns det en 
delvis felaktig bild av vad man kan få hjälp med. Många tror att handläggarna 
självständigt, utan riktlinjer och lagstiftning, bestämmer vad den enskilde skall få 
hjälp med.  
 
Historiskt är uppfattningen även från biståndsbedömarna att det varit lätt att få 
plats i särskilt boende i Habo kommun. de riktlinjer som nu gäller (antogs 2011-11-02) 
har skärpts. Många potentiella brukare vill ha ett serviceboende, de tror att det att 
det fortfarande finns, när huset är för tungrott med trädgård, skötsel etc.  
 
Omvårdnadsboendet skall vara varaktigt står det nu i de kommunala riktlinjerna. 
Biståndshandläggarnas uppfattning är att det har blivit mer avslag efter de nya 
riktlinjerna, särskilt avseende Säbo och korttidsboende. Detta bekräftas delvis av 
statistiken nedan.  
 
Enligt uppgift i samband med intervjuerna tas det alltid tidsbegränsade beslut, 
förutom för särskilt boende som gäller tillsvidare.  
 

Det har under 2012 varit fyra nyrekryteringar i handläggargruppen, vilket självklart 
påverkat kontinuiteten. En uppgift som handläggarna bedömer tar mycket tid är 
vårdplaneringarna som också skall utföras med kort varsel. 
 
Personer med demens har blivit en mer förekommande grupp som också kommer 
i kontakt med handläggargruppen. Det är oftast anhöriga som stöter på. För att 
behov av stöd skall kunna prövas måste personen själv, om de inte har särskilt 
utsedd förträdare, lämna in en ansökan.  
 
För biståndsbedömarna har beslutet att införa LOV inneburit stora förändringar. 
Tidigare beviljades bara en insats, nu är det istället tidsschabloner för de olika 
delmoment i insatsen som skall göras. Vårdtagarna säger att undersköterskorna 
blivit så stressade.  
 
Tidsmätningen inom hemtjänsten är viktig grund för det ersättningssystem som 
förvaltningen nu tillämpar i hemtjänsten. Erfarenheten visar att den timersättning 
som ges inte är tillräcklig. Mätningarna visar på ca 55 % effektivitet, dvs att drygt 
hälften av tiden utförs i den enskildes hem. 
 
Biståndsbedömarna tar bara beslut om SOL-insatser. Beslut om hemsjukvård tas 
av ansvarig sjuksköterska. Hemtjänsten gör nu efter hemsjukvårdens 
övertagande mycket mer Hälso- och sjukvårdsinsatser.   
 
Kommentar 

Det finns ett behov av att se över effekterna av tidsschablonerna och 
ersättningssystemet för hemtjänsten. 

3.3  Konsekvenser för verksamheten av äldreutvecklingen 

Hemtjänsten har successivt utvecklats under senare år. Genom att kommunen  
fr o m årsskiftet ansvarar även för hemsjukvården så har den kommunala 
komptensen höjts väsentligt. Bedömningen från de intervjuade är att med 
nuvarande kompetens i hemtjänsten och med stöd från landstinget så kan i stort 
sett alla somatiska behov klaras i hemmet. De grupper som däremot är svåra att 
ge en bra och säker vård och omsorg i hemmet är personer med demens.  
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Uppfattningen från både biståndshandläggare och verksamhetsföreträdare är att 
många vill vara kvar i hemmet framöver, man vill kunna bo kvar hemma så länge 
man kan.  
 
Samtidigt är förutsättningen för att klara kommande behov av ett ökat antal äldre 
är att det byggs ut alternativa boendeformer. 
 
Redan idag är många (ca 50 %) av de boende dementa i särskilt boende. I ett 
framtida scenario kommer den andelen sannolikt att öka. Sannolikt kommer 
antalet hemmavarande personer med demens att öka. I dagsläget finns det flera 
dementa hemmaboende som enligt förvaltningen borde ha plats, med den 
enskilde har inte ansökt.  
 
Under våren har samtliga tre avdelningar med somatisk inriktning på Kärrsgården 
varit under ombyggnad, med färre tillgängliga platser som följd. Konsekvensen 
har blivit ett visst ökat tryck på hemtjänsten. Någon egentlig kö, dvs personer med 
beslut om särskilt boende, finns inte i dagsläget.  
 
Antalet avslag 

Under år 2011 gavs 7 avslag för hemtjänst, 6 för säbo och 8 för korttidsvård. 
Under år 2012 gavs 5 avslag för hemtjänst, 10 för säbo och 10 för korttidsvård. 
 
Möjligen kan man med ledning av statistiken säga att det blivit en viss ökning av 
antalet avslag under 2012.  
 
Som det varit historiskt har det varit möjligt att få en plats på Kärrsgården med 
ganska små omvårdnadsbehov. Enligt uppgift finns det personer som bott på 
Kärrsgården i 15 års tid. I framtiden kommer vistelsetiden i det särskilda boendet 
sannolikt att bli väsentligt kortare. 
 
En ekonomisk konsekvens för Habo kommun som slår igenom redan i år är att 
det särskilda boendet kommer att bli avsevärt dyrare. Socialnämnden räknar med 
en kostnadsökning på ca 4 mnkr trots att det blir tolv färre platser. 
 

Som framgår ovan ökar gruppen äldre mellan 75 – 85 år kraftigt under den 
närmaste 10-årsperioden. Vilka konsekvenser får det för framförallt hemtjänsten? 
Om kommunen skall erbjuda samma servicenivå och samma typ av service som 
hittills kommer det att innebära kraftigt ökade kostnader. 
 
Kommentar 

En analys av de långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenserna av äldreutvecklingen saknas från nämndens sida. 

3.4  Samverkan och frivilligarbete 

Kommunen har en frivilligkonsulent som ansvarar för organiseringen av den 
öppna verksamheten för äldre och för att organisera frivilligverksamheten. 
 
Kommunen har en mötesplats för den öppna dagverksamheten den sk 
”Träffpunkten” på Kärrsgården som bedrivs en gång per vecka. Till Träffpunkten 
kommer ca 15 – 20 personer varje vecka, mest damer. Verksamheten är öppen 
både för de som bor i samhället eller på Kärrsgården. 
 
Utöver den öppna verksamheten bedrivs ett omfattande frivilligarbete med stöd av 
ett 40-tal ideellt arbetande privatpersoner. Frivilligarbetet består av promenader, 
stöd i samband med uträttande av ärenden, organiserade aktiviteter eller bara 
rent sociala kontakter.  
 
Frivilligkonsultenten har även ett samarbete med kulturskolan, flera kyrkor och 
pensionärsorganisationer. Kyrkorna och pensionärsorganisationerna ordnar 
regelbundna aktiviteter på Kärrsgården. 
 
Enligt frivilligkonsulenten finns ett stort antal äldre personer som har behov av en 
mötesplats, att på enkelt sätt komma in för en kopp kaffe och en pratstund. Detta 
behov tillfredsställs inte idag. Önskemålet är en träffpunkt ute i samhället, som 
kan skötas av frivilliga. Även en riktig träffpunkt, med tillgång till lokal på 
Kärrsgården är önskvärd.  
 
Gnistan är den biståndbedömda dagverksamheten som bedrivs inom 
Kärrsgården. Alla de som har biståndsbedömd dagverksamhet bor i eget boende. 
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Denna dagverksamhet är för träning, avlastning och social stimulans. Inom 
dagverksamheten finns arbetsterapeuter och undersköterskor anställda, samt 
tillgång till sjukgymnast.   
 
Kommentar 

Den öppna verksamheten skall ses som en kvalitetshöjande insats för den 
enskilde och en insats för att förebygga och fördröja att mer omfattande behov av 
service och omvårdnad uppstår i hemtjänsten.    

3.5  Samhällsplanering 

I samband med att förvaltningsledningen förändrades för socialförvaltningen för 
ett par år sedan skiftades också perspektiven för planeringsförutsättningarna. 
Tidigare var planerna att Kärrsgården skulle byggas ut med 14 platser, det fanns 
färdiga arkitektritningar på en utbyggnad.  
 
Det nuvarande perspektivet är att kommunen har för många platser för säbo.  
 
Det saknas anpassade hyreslägenheter i kommunen. Av det skälet har nu 
kommunen utlyst en markanvisningstävling för uppförande av 
trygghetsbostäder/seniorbostäder, i enlighet med beslut i ks 2013-01-16. 
Kommunen följer Boverkets definition för vad som är trygghetsbostäder (skall 
vara för personer över 70 år) och seniorbostäder.  
 

Nybyggnationen är tänkt innehålla ca 25 – 30 lägenheter, trygghetsbostäder 
eventuellt i kombination med seniorbostäder. För att byggherren skall få ett 
särskilt statligt bidrag krävs att det byggs trygghetsbostäder. 
 
De förslag som kommer skall utvärderas av en grupp bestående av ledande 
politiker och tjänstemän. Förslagen skall vara inne 4/5. Beslut tas i ks i juni. 
 
En centrumutvecklingsplan är också på gång. Bakgrunden till denna är bland 
annat den brist på hyresbostäder som gäller totalt sett i kommunen.  
 
Tekniska kontoret har även i uppdrag att säkra markreserven centralt i Habo, Av 
det skälet köpte kommunen nyligen en fastighet på Malmgatan för 1,4 mnkr. 
 
Den allmänna uppfattningen från intervjuerna är att det behövs ett antal 
trygghetsbostäder. Utöver trygghetsbostäder behövs även centrala bostäder med 
hög tillgänglighet, med genomtänkt inomhus- och utomhusmiljö, anpassade till 
målgruppen. 
 
Habo har ett kartsystem i GIS med vilket man kan göra ruttplanering. Till stöd 
finns också KIR (kommuninvånarregistret). Detta är kommunala tillgångar som 
kan utnyttjas även för hemtjänstens planering. 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INFORMATIONSÄRENDEN 

Datum 

2022-08-22 1 (1) 
  

 
   Till Socialnämnden 

 
 

 
Informationsärenden i samband med socialnämnden den 1 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. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation 
- Sammanträdesprotokoll, daterat den 19 maj 2022 

 
2. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
- Protokoll, daterat den 1 juni 2022 

 
3. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
- Protokoll, daterat den 20 juni 2022 

 
4. Facklig Samverkan 
- Minnesanteckningar den 25 augusti 2022 
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