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Mottagare 

Socialnämnden 

Månadsuppföljning september 2022 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Månadsuppföljningen omfattar uppföljning av ekonomi. Se bilaga. 

Bilaga: 

Månadsrapport September 2022 Socialförvaltningen 

Anna-Carin Alzén 
Biträdande ekonomichef 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-10-05 
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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1 Ekonomiskt utfall och prognos 

Denna ekonomiska prognos utgår från utfallet under perioden 1 januari t o m 30 september.   

Det ekonomiska utfallet och prognosen redovisas 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 Prognos helår Avvikelse Budget - 
Prognos 

Politisk verksamhet 582 582 0 

Socialförvaltningen gemensam 8 812 8 012 + 800 

Äldreomsorg o Hälso- o sjukvård 119 607 122 707           -3 100 

Funktionshinderomsorg 46 674 47 074 -400 

Individ- och familjeomsorg 31 415 27 215 +4 200 

Flykting och integration 36 36 0 

Total 207 127 205 626 + 1 500 

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift 

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

prestationsbaserat statsbidrag för 2021 avseende sjuksköterskebemanningen på särskilt boende. 

Kommentarer till prognos per verksamhet: 

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

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

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten hamnar på ett underskott på -3 100 tkr. Förklaringen till 

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

men överbeläggning på övriga enheter + 700 tkr, hög sjukfrånvaro och övertid på Särskilt boende – 1 300 tkr, 

hög sjukfrånvaro och övertid hemtjänsten – 800 tkr, lägre volym och lägre LOV-ersättning inom den egna 

hemtjänsten – 2 300 tkr, bättre brukartid hemtjänsten + 600 tkr, extra kostnader införandet Combine Plan – 

500 tkr, överskott på timmar i LOV-potten + 800 tkr, hemteam -700 tkr, ändrad längd natt – 300 tkr, HS-

enheten avseende bemanning och medicin tekniska hjälpmedel -1 100 tkr, trygghetslarm/digitala lås – 300 tkr, 

dagverksamhet + 300 tkr och övrigt +500 tkr. 

Funktionshinderomsorgens prognos hamnar på ett underskott på 400 tkr. Detta förklaras av ökade kostnader 

för externa placering -700 tkr, högre kostnader bemanning boendestöd -300 tkr, lägre personalkostnader 

Kråkan + 600 tkr, överskott gruppboende + 400 tkr, underskott barnboende -300 tkr och övrigt -100 tkr. 

Individ- och familjeomsorgens prognos hamnar på ett överskott på 4 200 tkr. Detta beror på lägre 

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

försörjningsstöd + 600 tkr, överskott externa placeringar + 1 400 tkr och att arbetet med samordning av 

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

Verksamhet/Enhet Inv budget helår Prognos helår Avvikelse Budget - 
Prognos 

Socialförvaltningen 3 273 2 123 + 1 150 

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar 

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

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

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

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

Socialnämnden 

Riktlinjer för särskilda kostnader för 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

Förslag till beslut 

Riktlinjer för särskilda kostnader för kontaktfamiljer och kontaktpersoner 
antas. 

Beskrivning av ärendet 

I socialnämndens delegationsordning regleras den löpande arvodes- och 
omkostnadsdelen för kontaktfamiljer och kontaktpersoner. IFO-chef har 
delegation att fatta beslut om kostnader utöver SKR´s riktlinjer. 
Socialnämnden har inte fastställt egna riktlinjer för hur särskilda kostnader 
för kontaktfamiljer och kontaktpersoner ska bedömas och beviljas. 

För att kunna fatta beslut om särskilda kostnader för kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner på ett enhetligt och rättssäkert sätt anser förvaltningen att 
det är viktigt att socialnämnden beslutar om riktlinjer. I riktlinjerna föreslår 
förvaltningen att socialsekreterare ges delegation att fatta beslut inom 
socialnämndens riktlinjer 

  

Sofia Tylén 
Förste socialsekreterare 

 

Bifogad handling: 
Riktlinjer för särskilda kostnader för kontaktfamiljer och kontaktpersoner 

Beslutet skickas till 

Utredare 
Förste socialsekreterare barn och unga 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-09-28 
Diarienummer 

SN22/115 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 

  
Telefon 

  
Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

sara.svenningsson@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 
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Riktlinjer för särskilda 
kostnader för kontaktfamiljer 

och kontaktpersoner 
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Omkostnadsersättning kontaktfamiljer  

Omkostnadsersättningen ska ersätta kontaktfamiljen för den merkostnad som följer med 
uppdraget. Ersättningen ska täcka barnets/ungdomens kost och logi, aktiviteter och 
gemensamma hushållsutgifter. Omkostnadsersättningen är 1/30-del av den 
omkostnadsersättning som utbetalas per månad till familjehem. Omkostnadsersättningen är 
knuten till prisbasbeloppet. OBS! Ingen dubblering sker av omkostnadsersättningen lördagar, 
söndagar och helgdagar.  

Vid tveksamhet om nivån på omkostnadsersättningen, kontakta familjehemssekreterare eller 
1:e socialsekreterare för rådgivning.  

 

Omkostnadsersättning kontaktpersoner  

I genomförandeplanen ska framgå vilka aktiviteter och dylikt som utifrån barnets behov ingår 
i uppdraget. Kontaktpersonen betalar vanligtvis för ungdomen och sig själv gällande 
aktiviteter som t.ex. fika, bio och inträden. Kontaktpersonens kostnad för telefonsamtal och 
kortare resor ingår i omkostnaden.  

Vid tveksamhet om nivån på omkostnadsersättningen, kontakta familjehemssekreterare eller 
1:e socialsekreterare för rådgivning.  

Omkostnadsersättningen sker enligt SKR riktlinjer som justeras årligen Ersättningar till 
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 2021 | SKR 

 

Särskilda kostnader  

Det är viktigt att kontaktfamiljer har en basutrustning för att genomföra sitt uppdrag. De 
flesta familjer har utrustning men saknas det bör socialförvaltningen bekosta den utrustning 
som behövs. Med basutrustning avses säng, sängutrustning, säkerhetsutrustning till exempel 
bilbarnstol, trappgrind, flytväst samt extra kläder. Extra omkostnader kan också beviljas till 
särskilt kostnadskrävande aktiviteter för barnet och/eller hyrbil, som inte täcks av den löpande 
omkostnaden. Socialsekreterare ska begära att kontaktfamiljen först lämnar ett 
kostnadsförslag. Vid utbetalning av extra omkostnader ska alltid kvitto inlämnas. I första hand 
ska kontaktfamiljen lägga ut pengar i förskott och utlägg betalas ut efter inkommande av 
kvitto. Beloppet för aktivitet avser maximal årskostnad.  
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Tabell för beräkning av särskilda kostnader för kontaktfamiljer 

Objekt Procent av prisbasbeloppet Kronor 
Säng, sängutrustning och 
barnstol 

8,2 %  

Säkerhetsutrustning Faktisk kostnad  

Övrig utrustning, t.ex. byrå, 
kläder, leksaker 
 

3,5 %  

Aktivitet/resa  7 % /år  
 

Delegat Socialsekreterare 
 

 

Gällande kontaktperson kan extra omkostnader som inte täcks av den löpande 
omkostnadsersättningen beviljas till särskilt kostnadskrävande aktiviteter för den unge och 
kontaktpersonen. Vid utbetalning av extra omkostnader ska alltid kvitto inlämnas. I första 
hand ska kontaktpersonen lägga ut pengar i förskott utlägg betalas ut efter inkommande av 
kvitto. Beloppet för aktivitet avser maximal årskostnad. 

 

Tabell för beräkning av särskilda kostnader för kontaktpersoner 

Objekt % av prisbasbelopp Kronor 
Aktivitet/resa  7 % /år  

 

Delegat Socialsekreterare 
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Mottagare 

Socialnämnden 

Strategi och handlingsplan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga i Habo kommun 2022-2025 

Förslag till beslut 

Socialnämnden ställer sig bakom strategi och handlingsplan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och unga i Habo kommun 2022-
2025. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med strategi och handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter för barn och unga är att skapa förutsättningar för barn och unga 
i Habo kommun att hantera sin integritet och sexuella identitet. Strategin 
för arbetet är att länka ihop de berörda verksamheternas behov inom 
området som ska skapa en helhet och röd tråd för kommunens barn och 
ungdomar. 

Strategi och handlingsplan är framtagen i samarbete mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritids- och 
kulturförvaltningen, sektion folkhälsa Region Jönköpings län samt Bra Liv 
Habo vårdcentral.  

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka strategin och handlingsplanen på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritids- och 
kulturnämnden för yttrande senast 31 oktober. 

Sara Svenningsson 
Utredare 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-10-17 
Diarienummer 

SN22/100 

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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Inledning 
God sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en viktig förutsättning för människors 
välbefinnande och i vidare bemärkelse också avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Att själv 
kunna bestämma över sin egen sexualitet, sin egen kropp och vem eller vilka man vill ha sex med, 
är en grundläggande mänsklig rättighet.  
 
Utgångspunkten för arbetet ska vara en positiv och ansvarsfull sexual syn där samtycke, som 

grundar sig i frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt, inkluderas. 
Att sexualitet ska vara fria från tvång och våld, diskriminering, förtryck och stigmatisering, i värsta 

fall kriminalisering, utgör en av vår tids viktigaste utmaningar. 
 

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.1 Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell 

och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. I enlighet med den nationella strategin är Habo 
kommuns viljeinriktning att i ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete bidrar till att 

stärka individens förutsättningar att åtnjuta sina rättigheter, uppnå god sexuell och reproduktiv 
hälsa och därmed en förbättrad allmän hälsa. 
 
Alla elever har rätt till en bra undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Den förstärkta 

skrivningen i läroplanen2 som regeringen har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i 
detta kunskapsområde ska ske återkommande. Undervisningen ska bidra till att främja elevernas 
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. 
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och 
sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.  
 

Bakgrund 
Barns och ungas exponering för porr har under senare år ökat och det finns en stor oro att deras 
sexualitet påverkas negativt av det. Utifrån denna oro presenterades det, under våren 2021, för 

Folkhälsorådet en rapport över situationen i Habo.  
Verksamheterna inom kommunen såg att denna fråga ges uttryck på olika sätt beroende på vilken 

åldersgrupp man möter, men att man behöver ta ett gemensamt grepp kring ämnet. 
 
Folkhälsorådet beslutade beträffande situationen att inleda ett arbete kring sexuell hälsa bland 
barn och ungdomar (från förskola till gymnasiet)  

 

Definition sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Guttmacher-Lancet-kommissionens definition3 av SRHR kan beskrivas så här: 

 
”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara 
avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet 
och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation 
spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut 
om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser 
som stödjer den rätten.” 

 
1 Folkhälsomyndigheten 2020, Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

- En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen 
2 LGR 22, https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-och-reproduktiv-

halsa-och-rattigheter/srhr/ 
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En god sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella 
relationer samt att alla har möjlighet till njutningsfulla och trygga sexuella erfarenheter när de så 

önskar. För att alla ska kunna ha en god sexuell hälsa måste alla människors sexuella rättigheter 
respekteras, skyddas och förverkligas. 

 

SRHR ur ett rättighetsperspektiv 
Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i allas lika värde och i de mänskliga 
rättigheterna så som de formulerades av FN 1948. 
I svensk lag finns 4diskrimineringslagen för att skydda allas lika värde. Den ska motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell identitet 
eller ålder. 
 
Rätten till en sexualitet som är fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång är grundläggande 
för barn och ungas upplevelse av hälsa och välbefinnande.  

FN:s konvention om barnets rättigheter5 som blev svensk lag den 1 januari 2020 lyfter dessa 
rättigheter framför allt i följande artiklarna. Artikel 2, alla barns lika värde och att motverka 

diskriminering, artikel 12 och 13, rätt att bilda och uttrycka åsikter samt yttrandefrihet. 
Vikten för barn och unga att få information och utbildning kring mänskliga rättigheter och 

människors lika värde lyfts upp i artikel 29. 
 
 

  

 
4 Diskrimineringslag (2008:567) (Riksdagen.se) 
5 https://unicef.se/barnkonventionen 
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Strategi sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - barn och 

unga Habo kommun 
 

Syfte 
Syftet med Habo kommuns strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är att skapa 

förutsättningar för barn och unga i Habo kommun att hantera sin integritet och sexuella identitet.  
 

Strategin för arbetet är att länka ihop de berörda verksamheternas behov inom området som ska 
skapa en helhet och röd tråd för våra barn och unga. 

 
Vi vill stärka samverkan inom kommun och region med vår gemensamma strategi och skapa 

långsiktiga och hållbara strukturer. 
 

Övergripande mål  
Strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter lyfter i arbetet upp tre (3) övergripande 
mål. De övergripande målen ska knyta an till de delmål som respektive verksamhet tar upp i den 
efterföljande handlingsplanen. 
 

• Alla barn och unga i Habo kommun ska respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv 

och sitt personliga självbestämmande. 

 
• Alla barn och unga i Habo kommun ska fritt få definiera sin egen sexualitet, sexuella 

läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
 

• Ge medarbetare i Habo kommun ökad kunskap inom området sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter 
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Strategiskt hållbarhetsarbete 
Strategi och handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett av många 
styrande dokument, som ingår i kommunens strategiska hållbarhetsarbete.  

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar det miljömässiga, det sociala och det 
ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling. Det strategiska arbetet bygger på Agenda 2030 

med de globala hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen och våra lokala mål. Vi utgår 
från Habo kommuns övergripande vision “Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”.  
Strategin och handlingsplanen knyter främst an till det sociala perspektivet för hållbar utveckling.  
 

Agenda 2030  
Agenda 2030 är en internationell överenskommelse för hållbar utveckling. De 17 globala 

hållbarhetsmålen kopplade till Agenda 2030 syftar till att vi ska minska fattigdom, orättvisor och 
ojämlikheter samt minska negativa klimatpåverkan. Utgångspunkten är att det finns många olika 

sätt att nå målen och att alla behöver bidra på alla nivåer i samhället. 
 
Genom arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns en koppling till 4 av de 17 
globala hålbarhetsmålen. Det handlar om mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God 
utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet. Utifrån Agenda 2030 ligger 

dessa mål ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet, där vi inkluderar vårt arbete för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
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Handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  

- barn och unga Habo kommun 
 
 

Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att skapa ”den hållbara 
kommunen för hela livet”, samt att nå de övergripande målen i strategin. Insatserna/aktiviteterna 
har utarbetats av barn- och utbildnings- social och fritids och kulturförvaltningen tillsammans med 
Bra Liv Habo vårdcentral samt representanter från Sektion folkhälsa inom Region Jönköpings län. 

En arbetsgrupp, utsedda av förvaltningschef eller liknande, bestående av representanter från 
ovanstående verksamheter har haft samordningsansvar i att sammanställa handlingsplanen. 

 

Mål och prioriteringar 
Målet med handlingsplanen är att tillsammans komma i gång med nya och förstärka befintliga 
aktiviteter för att nå en ökad kunskap inom området, samt att ge barn och unga förutsättningar att 
hantera sin egen integritet och sexualitet. Varje delmål ska i handlingsplanen ska koppla an till de 
övergripande målen i strategin. 
Verksamheterna har i insatserna/aktiviteterna valt att lyfta fram de delar som de anser är extra 

viktiga att utveckla och arbeta kring under denna tidsperiod. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Insatserna/aktiviteterna kommer att följas upp och utvärderas under tiden 2022–2025 i enlighet 
med den uppföljning/indikator som finns med till varje mål i handlingsplanen. 

Uppföljning görs av respektive verksamhet som står ansvariga för insatsen/aktiviteten enligt 
handlingsplanen. 
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Delmål Insats/aktivitet Ansvar/ 
Medansvar 

Uppföljning/ 
indikator 

Stärka barnet i sin 
kroppsliga integritet 
under tiden på 
förskolan 

Arbeta efter befintlig 
arbetsplan kring 
barns integritet. 
Innefattar bland 
annat metoden 
”Stopp min kropp” 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Förskolan 

Årligen enligt 
likabehandling- 
planens årshjul 

Ökad kunskap hos 
pedagoger för 
implementering av   
sexualitet, samtycke 
och relationer  

- Implementering av 
det nya 
kunskapsområdet 
inom Lgr 22 
- Utbildning inom 
MVP och Agera 
tillsammans 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Grundskolan 

- Utvärdering 
implementering 
 
 
- Antal utbildade  
 

Ökad kunskap kring 
sexualitet, samtycke 
och relationer hos 
elever i grundskolan 
för att stärka elevers 
hantering av sin 
egen sexualitet. 
 
 
 
 
 

- Genomföra 
temadag ”Relationer 
och sex”, åk. 7–9 
 
 
 
 
 
 
- Utforma 
frågeställningar kring 
sexuell hälsa i 
enkäten inom 
hälsosamtalen i 
årskurs 4 och 7 och 
genomföra enkäten. 
 
- Föreläsningar kring 
sexualitet för åk. 4–6 
 
-Porrpreventiva 
samtal, åk. 4–9 
- Implementering av 
metoderna ”Agera 
Tillsammans” (AT) 
och ”Mentorer i 
våldsprevention” 
(MVP) 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Grundskolan 
Socialförvaltningen, 
Individ- och 
familjeomsorgen 
(IFO), fältsekreterare 
 
Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Elevhälsan 

-Enkät för till elever 
efter genomförandet 
 
 
 
 
 
 
 
- Resultat hälsoenkät 
 
 
 
 
 
 
 
- Antal genomförda 
föreläsningar 
 
- Uppföljning av 
samtal 
- Antal klasser som 
genomgått 
metoderna samt 
utvärdering av 
eleverna. 

Stärka barn och 
ungdomars självbild 
kring sin sexuella 
identitet. 

- Genomföra 
värderingsövningar 
och dialoger med 
barn och ungdomar 
kring sexuell 
identitet, könsroller, 
normer och 
värderingar 

Fritids- och 
kulturförvaltningen 
Fritidsgården 

- Trygghetsenkät 
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9  

 

 

- Genomföra ”Gäst i 
soffan” på 
fritidsgården 
 

- Antal genomförda 
tillfällen samt 
uppföljning av utfall 
med ungdomarna 
genom samtal 

Stärka kompetensen 
inom sexuell och 
reproduktiv hälsa 
och rättigheter hos 
berörda 
yrkesgrupper  

-Kompetensutbildning 
med relevant innehåll 
kopplat till SRHR i 
samband med 
temadagar. 
 
- Utbildning Hbtqi 
 
 
- Utbildning från 
skolans elevhälsa till 
medarbetare på Bra Liv 
Habo vårdcentral 

Bra Liv Habo 
vårdcentral 
 
 
 
 
Region Jönköpings 
län, sektion folkhälsa 
 
Barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen,  
elevhälsan 

- Antal genomförda 
temadagar 
 
 
 
 
- Vårdcentral är 
Hbtqi-diplomerad 
 
- Antal genomförda 
utbildningstillfällen 

Stärkt samverkan 

mellan hälso- och 
sjukvården, förskola 
och grundskola 

Utveckla 
samarbetsytor och 
nätverk genom stärkt 
kommunikation och 
arbetssätt. 

Bra Liv Habo 
vårdcentral 
Ungdomsmottagning 
Barnhälsovården 
Barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

- Antal utvecklade 
nätverk 

Utveckla det 

förebyggande 
arbetet med fokus 
på gruppaktiviteter 

- Kartlägga behov 
och inventera 
relevanta metoder 
för gruppaktiviteter 
inom SRHR. 
 
- Genomföra riktade 
gruppaktiviteter för 
målgruppen. 

Socialförvaltningen 
 IFO, fältsekreterare 

- Utvärdering 
kartläggning 
 
 
 
 
- Antal grupper 

Stärka kompetensen 
hos medarbetare 
inom sexuell och 
reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

- Utbildning med 
fokus på risk- och 
skyddsfaktorer 
 
 
 
 
- Utbildning ”Agera 
Tillsammans” (AT) 
och ”Mentorer i 
våldsprevention” 
(MVP) 

Socialförvaltningen 
 IFO, myndighet och 
öppen vård, barn och 
unga 
 
 
 
IFO, fältsekreterare 
 

- Genomförda 
utbildningsinsatser 
 
 
 
 
 
- Utbildade 
medarbetare 
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Motion  om  införande  av  6 timmars  arbetsdag  med  bibehållen  lön  inom"""""""'=""""'aaa

socialförvaItningen.

1971 fattade  Riksdagen  beslut  om att sänka  veckoarbetstiden  till 40 timmar.  För dom  allra  flesta
av oss  är detta  självklart  idag  men  beslutet  föregicks  av mycket  debatt  och  många  röster höjdes
emot  förslaget,  som  av vissa  ansågs  fullständigt  orimligt.  Idag vet vi att  förändringen  var  positiv
både  för  verksamheten  och  för  löntagare,

Sedan  1971 har samhällets  rikedom  och produktivitet  ökat  betydligt.  Vänsterpartiet  vill använda
en del av det utrymme  som  ökad  tillväxt  ger  till att förkorta  arbetstiden.
Vi väljer  att gå försiktigt  fram  och  föreslår  ett försök  med  förkortad  arbetstid  inom
socialförvaltningen.

'!Sjukskrivningen  inom  socialförvaltningen  i Habo  kommun  är hög  jämfört  med  rikssnittet.*
Att  rekrytera  kompetent  personal  med  rätt  kvalifikationer  är idag  en stor  utmaning.  Prognosen
är att andelen  80+  kommer  att  öka  med  ca 70%.  Habo  kommun  behöver  bli en attraktiv
arbetsgivare.  Detta  är ett  steg  i den riktningen.
FÖrdelarna  med  en förkortad  arbetstid  med  bibehålen  lön är många.

Det handlar  om  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män,  mer  tid till gemenskap  och omvårdnad
av våra  barn  och  äldre.
Det handlar  om att förändra  ett samhälle  där  fler  skulle  orka  fullfölja  en hel arbetsdag.
Förkortad  arbetsdag  skapar  förutsättningar  för  ett aktivt  samhällsarbete,  kulturella  aktiviteter  och
en meningsfull  fritid.  Men  det  skapar  även ett samhälle  som  inte accepterar  utslagning  och
drogmissbruk  som  lösningar  av problem.  Ett samhälle  där  det  skapas  förutsättningar  för  jämlikhet
och  rättvisa  - en bra balans  mellan  arbete  och  fritid,  vilket  leder  till en bättre  psykosocial  hälsa
och  färre  sjukskrivningar"*."  (Tomas  Reinholdsson  kurator  )

Att  arbeta  i Habo  kommun  måste  vara  attraktivt,  inte  minst  för  att säkra  att vår  verksamhet
har utbildad  personal.  Pofitiken  måste  gå före  för  att  ett socialt  och  ekonomiskt  hålbart  arbetsliv
ska  vara  möjligt.  Det är speciellt  ange1äget  i kvinnodominerade  yrken  i offentlig  sektor,  där
arbetsbelastningen  och  sjukskrivningstalen  är höga.

Därför  vill vi:

att  försöksverksamhet  med  6 timmars  arbetsdag,  30 timmars  vecko-  arbetsmått,  med
bibehållen  lön genomförs  inom  socialförvaItningen.
att arbetsplatser  själva  kan ansöka  om att delta  i försöksverksamheten.
att försöksverksamheten  följs  upp  och  utvärderas.

Habo  24/5  2022

hderSh)
Vänsterpartiet

* Medelvärde  7,7. Habo  8,3. SKR.  Sjukfrånvaro  kommuner  2021.

** 'jCoping  with  stressful  situations  in social  work  before  and after  reduced  working  hours,  a
mixed-methods  study".  Barck-Holst,  Nilsonne,  Åkerstedt  och Hellgren.  European  Journal  of
Social  Work  2021,  Vol. 24, N0.1,  94/108
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Yttrande över motion om införande av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom 
socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

Yttrandet godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Anders Thelin (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
vilken han föreslår att en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 
timmars veckoarbetsmått med bibehållen lön genomförs i 
socialförvaltningen, att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i 
försöksverksamheten samt att den följs upp och utvärderas. 

Motionären framhåller att Habo kommun behöver bli en attraktiv 
arbetsgivare och att det finns många fördelar med en förkortad arbetstid 
med bibehållen lön.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka motionen på remiss 
till socialnämnden för yttrande. 

Yttrande 

Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden för mandatperioden. 
Attraktiv arbetsgivare är ett av fokusområdena till vilket socialnämnden 
har beslutat om verksamhetsutvecklingsmålet personalförsörjning. 
Förvaltningen arbetar med åtgärder för att nå nämndens 
verksamhetsutvecklingsmål.   

En av åtgärderna förvaltningen arbetar med är äldreomsorgslyftet, vilket 
innebär en möjlighet för vårdbiträden att studera till undersköterska på 
halvfart och arbeta halvtid på sin arbetsplats inom ramen för sin arbetstid.  

Heltidsresan är en annan åtgärd förvaltningen arbetar med. Heltidsresan är 
en nationell överenskommelse och ett pågående arbete som innebär att 
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samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde erbjuds att arbeta 
heltid.  

Fördelar med sex timmars arbetsdag 

Vård och omsorg bedrivs dygnet runt alla veckans dagar. Att fördela 
arbetstiden på sex timmars arbetspass under dygnet skulle därmed inte 
innebär några svårigheter. Fler medarbetare skulle kunna arbeta samtidigt 
vid de tidpunkter på dygnet då många brukare behöver stöd samtidigt. Det 
skulle även minska behovet av obetalda raster. 

Med sex timmars arbetsdag skulle färre medarbetare sannolikt arbeta deltid 
under småbarnsåren, vilket skulle innebära att det blir lättare för 
arbetsgivaren att planera arbetet.  

Habo kommun som arbetsgivare skulle bli mer attraktiv för de arbetstagare 
som omfattas av sex timmars arbetsdag. Kretsen av personer som trots 
pendling skulle överväga att söka arbete i Habo kommun skulle troligen bli 
större. 

Fler vårdbiträden i Habo kommun skulle troligen välja att utbilda sig till 
undersköterska om heltidsmåttet sänktes från 37 timmar till 30 timmar per 
vecka för undersköterskor. 

Nackdelar med sex timmars arbetsdag 

Personalförsörjning är en av socialförvaltningens största utmaningar. Det 
är särskilt svårt att rekrytera medarbetare till äldreomsorgen. Förvaltningen 
ser redan idag en stor utmaning i att 30 årsarbetare i form av 
undersköterskor kommer att behöva rekryteras inom tre år till följd av 
befolkningsutvecklingen.  

Inom yrkeskategorin undersköterska har förvaltningen i dagsläget 103 
årsarbetare. Om heltidsmåttet för undersköterskor skulle sänkas från 37 till 
30 timmar per vecka skulle det innebära ökade kostnader på 11,5 miljoner 
kronor per år och förvaltningen skulle behöva anställa ytterligare 24 
årsarbetare i form av undersköterskor för att täcka behovet för de 103 
undersköterskor som sänker sin arbetstid från 37 till 30 timmar per vecka. 

  

Sara Svenningsson  Pernilla Ekstrand 
Utredare   Förvaltningschef  
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Mottagare 

Socialnämnden 

Tillsynsplan enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Förslag till beslut 

Föreslagna ändringar godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen ska enligt alkohollagen upprätta en tillsynsplan som ska ges in 
till Länsstyrelsen. Tillsynsplanen ska revideras vid behov. 

Förutom tillsyn av serveringsställen omfattar tillsynsplanen även tillsyn av 
tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl och 
receptfria läkemedel. 
Tillsynsplanen har reviderats med anledning av ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter som började gälla den 1 augusti 2022.  
Tilläggen har markerats med röd text och text som ska tas bort har 
markerats med genomstruken effekt. 

Sara Svenningsson 
Utredare 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 
 
Bifogad handling: 
Tillsynsplan enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.  
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Tillsynsplan  
Enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
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Inledning 
Syftet med tillsynsplanen är att får en tydlig struktur på tillsynsarbetet. I planen anges på vilket sätt och 
hur ofta tillsyn ska genomföras på olika typer av verksamheter. Även den förebyggande tillsynen finns 
med i planen.  
 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska skickas in till länsstyrelsen.  
 

Socialnämnden är ansvarig nämnd för tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd och tobak 
samt för tillsyn av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter och 
receptfria läkemedel. 
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Tillsyn av serveringstillstånd 
Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att tillståndshavare ska uppfylla högt ställda krav för att 
få ett serveringstillstånd samt att efterleva alkohollagen efter att tillstånd har meddelats. 

 
Folkhälsomyndigheten utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av alkohollagen och anslutande 
föreskrifter. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och ska biträda kommunerna genom 
tillsynsvägledning. Kommunen har tillsammans med polisen tillsyn över efterlevnaden av de 
bestämmelser som gäller för servering av alkohol. Detsamma gäller för servering och detaljhandel med 
folköl. 

 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Syftet 
med tillsynsplanen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och uppföljningsbara mål. 
Tillsynsplanen fungerar även som ett stöd i dialogen mellan kommunen och länsstyrelsen. 

 
Genom tillsyn kontrolleras att tillståndshavare och serveringsställen följer alkohollagen. Det är en 
förutsättning för att branschen ska kunna konkurrera på sunda och lika villkor. 

 
Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. 
 
Utifrån resultaten av den yttre och inre tillsynen kan det bli aktuellt att utreda om en påföljd enligt 
alkohollagen ska meddelas. Om brister konstateras kan kommunen meddela en erinran eller i 
allvarligare fall en varning. Kommunen är enligt alkohollagen skyldig att återkalla serveringstillståndet 
i särskilt allvarliga fall eller om brister inte har rättats till efter en eller flera varningar. Efter beslut om 
erinran eller varning behövs vanligtvis extra yttre eller inre tillsyn för att kontrollera att bristerna 
rättats till. 

 
Förebyggande tillsyn 
Syftet med förebyggande tillsyn är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav 
som ställs i alkohollagen. Den förebyggande tillsynen sker genom utbildningar, informationsmaterial 
och rådgivning till dem som har eller avser att söka serveringstillstånd samt till dem som bedriver 
servering av och detaljhandel med folköl.  

 
Habo kommun arbetar enligt metoden ”Ansvarsfull alkoholservering”. Syftet är att minska våld och 
skador relaterade till alkohol och droger på krogen genom att arbeta för att alkoholdrycker inte 
serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster. Utbildningen vänder sig till krögare och 
serveringspersonal. 

 
Inre tillsyn 
Den inre tillsynen sker genom att kommunen följer upp att tillståndshavare fortfarande uppfyller 
lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av alkohollagens övriga 
bestämmelser. Detta sker genom kontroller i bolagsverkets register för att se om det gjorts ändringar 
av exempelvis ägarförhållanden. Kontroller sker även genom remissförfarande till exempelvis 
skatteverket och polismyndigheten. Kommunen kontrollerar dessutom tillståndshavare hos 
kronofogden när det gäller tillståndshavares skyldigheter att betala in skatter och avgifter. 
Serveringsställen som har tillstånd att servera alkohol ska dessutom årligen inlämna en 
restaurangrapport över mängden inköpta och försålda alkoholdrycker. 
 
Yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen innebär att kommunen genomför kontroller på serveringsstället i syfte att 
kontrollera att gällande åldersgränser följs och att ordning och nykterhet råder samt att verksamheten 
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bedrivs i överensstämmelse med tillståndet och följer alkohollagens regler i övrigt. Tillsynsbesöken 
kan vara både oanmälda och i förväg inbokade. 

 
Varje år ska minst en tillsyn genomföras hos varje tillståndshavare av serveringstillstånd i 
kontrollsyfte. I de fall ett serveringsställe har meddelats en erinran eller en varning eller om 
socialnämnden misstänker att alkohollagens regler inte efterlevs, ska socialnämnden genomföra fler 
tillsynsbesök. Tillsynen kan genomföras i samarbete med polis, räddningstjänst och skatteverket. 
 
Tabellerna nedan visar hur ofta olika typer av tillsyn av serveringstillstånd ska utföras i Habo. 
 
Yttre tillsyn av serveringstillstånd Frekvens 
Första besök vid nytt tillstånd Inspektion och information inom tre månader 
Restauranger med stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten 

Minst en gång per år 

Restauranger med serveringstillstånd till slutna 
sällskap 

Minst en gång vartannat år 

Tillfälliga serveringstillstånd Vid behov 
 
 
Inre tillsyn av stadigvarande 
serveringstillstånd 

Frekvens 

Granskning av restaurangrapporter Årligen 
Kontroll av årsredovisning och ändringar i 
bolagets sammansättning 

 
Årligen 

Kontroll av skatteskulder, betalningsuppmaningar 
och kontrollavgifter (uppgifter från Skatteverket) 

 
Årligen 

Kontroll av personlig lämplighet (uppgifter från 
polisens belastningsregister)   

 
Årligen 
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Tillsyn av försäljningstillstånd av tobak  
 
Lag om tobak och liknande produkter syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka den 
illegala handeln med tobak. 
 
Endast den som har tillstånd får bedriva handel med tobaksvaror. 
 
Folkhälsomyndigheten utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av lag om tobak och liknande 
produkter och anslutande föreskrifter. Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet och ska biträda 
kommunerna genom tillsynsvägledning. Kommunen har tillsammans med polisen tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för försäljning av tobak och liknande produkter.  
Genom tillsyn kontrolleras att tillståndshavare följer lagen. Tillsynen består av förebyggande, inre och 
yttre tillsyn. 
 
Utifrån resultaten av den yttre och inre tillsynen kan det bli aktuellt att utreda om en påföljd enligt lag 
om tobak och liknande produkter ska meddelas. Om brister konstateras får kommunen meddela 
förelägganden och förbud och sätta ut vite. Tillståndshavare kan även meddelas en varning om varning 
kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd.  
 
Förebyggande tillsyn 
Syftet med förebyggande tillsyn är att informera och göra tillståndshavaren uppmärksam på de krav 
som ställs i lag om tobak och liknande produkter. Den förebyggande tillsynen sker genom 
informationsmaterial och rådgivning till den som har eller avser att söka försäljningstillstånd. 
 
Inre tillsyn 
Den inre tillsynen sker genom att kommunen följer upp att tillståndshavare fortfarande uppfyller 
lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av lagens övriga 
bestämmelser. Detta sker genom kontroller i bolagsverkets register för att se om det gjorts ändringar 
av exempelvis ägarförhållanden. Kontroller sker även genom remissförfarande till exempelvis 
skatteverket och polismyndigheten. Kommunen kontrollerar dessutom tillståndshavare hos 
kronofogden när det gäller tillståndshavares skyldigheter att betala in skatter och avgifter.  

 
Yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen innebär att kommunen genomför kontroller på försäljningsstället i syfte att 
kontrollera att gällande åldersgränser följs samt att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med 
tillståndet och följer lagens regler i övrigt. Tillsynsbesöken kan vara både oanmälda och i förväg 
inbokade. 

 
Varje år ska minst en tillsyn genomföras hos varje tillståndshavare av försäljningstillstånd i 
kontrollsyfte. Tillsynen kan genomföras i samarbete med polis och skatteverket. 
 
Tabellerna nedan visar hur ofta olika typer av tillsyn av försäljningstillstånd ska utföras i Habo. 
 
Yttre tillsyn av försäljningstillstånd Frekvens 
Försäljningsställen med stadigvarande 
försäljningstillstånd 

Minst en gång per år 

Tillfälliga försäljningstillstånd Vid behov 
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Inre tillsyn av stadigvarande 
försäljningstillstånd 

Frekvens 

Kontroll av årsredovisning och ändringar i 
bolagets sammansättning 

 
Årligen 

Kontroll av skatteskulder, betalningsuppmaningar 
och kontrollavgifter (uppgifter från Skatteverket) 

 
Årligen 

Kontroll av personlig lämplighet (uppgifter från 
polisens brotts- och misstankeregister)   

 
Årligen 
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Tillsyn av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt 
receptfria läkemedel 
 
Försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till kommunen 
innan försäljning får påbörjas. Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till läkemedelsverket 
innan försäljning får påbörjas. Egenkontrollprogram ska lämnas till kommunen i samband med 
anmälan. 
 
Varje år ska minst en tillsyn genomföras hos varje försäljningsställe av folköl, elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel. Tillsynen omfattar 
bland annat att försäljningsbestämmelserna efterlevs och att försäljningen anmälts till kommunen samt 
att egenkontrollprogram finns. Tillsynen samordnas om det är möjligt, då några försäljningsställen 
säljer både folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och/eller receptfria läkemedel. Vid behov 
genomförs fler tillsynsbesök. Tillsynsbesöken är vanligtvis oanmälda. Förebyggande tillsyn sker genom 
information till försäljningsställen. 

 
Läkemedelsverket är den myndighet som har central tillsyn över efterlevnaden av lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel men det är kommunen som har den direkta uppgiften att kontrollera 
försäljningsställena och därmed en skyldighet att rapportera brister i hanteringen till läkemedelsverket. 
 
Kommunen och polisen är ansvariga för den lokala tillsynen över försäljning av folköl, elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Vid tillsynsbesöken kontrolleras bland annat: 
 

- Att det finns egenkontrollprogram som fyller sitt syfte och att detta följs  
- Hur personalen sköter ålderskontrollen  
- Att det finns skyltar om åldersgränsen vid kassan och vid folkölshyllan 
- Att tobaksvarorna produkterna är korrekt märkta  
- Att marknadsföringen av tobak är måttfull, det vill säga inte påträngande, uppsökande eller 

uppmanande  
- Att matutbudet är tillräckligt för att få sälja folköl 
- Att receptfria läkemedel hålls avskilda från övriga varor i butiken  

 
Eventuella brister påtalas normalt i en tillsynsrapport som skickas till butiksägaren. Tillsynsrapporten 
skickas i nära anslutning till inspektionen. Om brister konstaterats kan det behövas extra tillsyn. Vid en 
uppföljande inspektion kontrolleras att väsentliga brister åtgärdats. Om bristerna finns kvar kan 
kommunen meddela ett föreläggande eller ett förbud. Är det fråga om allvarliga eller upprepade brister 
kan en varning eller ett tidsbegränsat försäljningsförbud meddelas. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2022-10-13 

Dnr 
SN22/29 

Sida 
1 (1) 

 Birgitta Johansson 
IT-samordnare 

   

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 81 60 (vx) 

E-POST 
info@habokommun.se 

 

Till 
Socialnämnden 

 
 

Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS – tredje kvartalet 2022 
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om fem gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
samt tre beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (Tabell 1).  

 

Kön 
 
 

Tidigare 
rapporterat 

 
Beviljad insats 

Dagar från 
beslut till 
rapporterings-
tillfället 

Notering 
 

K Kvartal 4 2020 
Kvartal 1 2021 
Kvartal 2 2021 
Kvartal 3 2021 
Kvartal 4 2021 
Kvartal 1 2022 
Kvartal 2 2022 

Bostad med 
särskild service 
(LSS) 

435 Resursbrist 
Begäran gäller boende i Habo. 

K Kvartal 2 2022 Bostad med 
särskild service 
(LSS) 

218 Resursbrist 
Har placering på korttidsenhet 
under väntetiden. 

M Kvartal 4 2021 
Kvartal 1 2022 
Kvartal 2 2022  

Kontaktfamilj 
(SoL) 

396 Annat skäl. Fördröjd 
verkställighet pga. sjukdom 

M Kvartal 4 2021 
Kvartal 1 2022 
Kvartal 2 2022 

Kontaktfamilj 
(SoL) 

396 Annat skäl. Fördröjd 
verkställighet pga. sjukdom 

K Kvartal 1 2022 
Kvartal 2 2022 

Kontaktperson 
(SoL) 

323 Annat skäl. Har ej gått att nå 
den enskilde för att planera 
verkställighet. 

M  Kontaktperson 
(LSS) 

108 Resursbrist 
Tilltänkt kontaktperson ska 
lämna utdrag ur 
belastningsregistret.. 

M  Kontaktperson 
(SoL) 

119 Resursbrist. Rekrytering av 
kontaktperson pågår. 

K  Särskilt boende 
(SoL) 

144 Resursbrist. Saknar ledig plats. 
Har utökad hemtjänst under 
väntetiden. 

Tabell 1 
  

33

car007
Textruta
Ärende 8



 Sida 
2 (2) 

 
 

Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade 
beslut i Bilaga 1. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand  Birgitta Johansson 
Förvaltningschef    IT-samordnare  
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

k m

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 406

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2

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

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123
Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123
Hemtjänst SoL x 2021-08-10 145

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

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3
2021 kvartal 4

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4
Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 213 2021 kvartal 4
Kontaktperson SoL x 2021-11-30 122

Följande beslut rapporterades 2022 kvartal 1

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 4

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 3

Notering
Rapporterings-

tillfällen

Lag-

rum

kön

Beviljad insats

Dagar från 

beslutsdatum 

till 

rapporterings-

tillfället

Beslutsdatum/

Avbrotts-

datum

Antal dagar från 

beslut till 

verkställt/avslutat

Verkställt/ 

avslutat

2022-10-17
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Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

k m
Notering

Rapporterings-

tillfällen

Lag-

rum

kön

Beviljad insats

Dagar från 

beslutsdatum 

till 

rapporterings-

tillfället

Beslutsdatum/

Avbrotts-

datum

Antal dagar från 

beslut till 

verkställt/avslutat

Verkställt/ 

avslutat

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

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3
2021 kvartal 4
2022 kvartal 1

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 304
2021 kvartal 4
2022 kvartal 1

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 304
2021 kvartal 4
2022 kvartal 1

Kontaktperson SoL x 2021-11-30 231 2022 kvartal 1
Bostad med särskild service LSS x 2022-02-24 126

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 435

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3
2021 kvartal 4
2022 kvartal 1
2022 kvartal 2

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 396

2021 kvartal 4
2022 kvartal 1
2022 kvartal 2

Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 396

2021 kvartal 4
2022 kvartal 1
2022 kvartal 2

Kontaktperson SoL x 2021-11-30 323
2022 kvartal 1
2022 kvartal 2

Bostad med särskild service LSS x 2022-02-24 218 2022 kvartal 2
Kontaktperson LSS x 2022-06-14 108
Kontaktperson SoL x 2022-06-03 119
Särskilt boende SoL x 2022-05-09 144

Följande beslut rapporterades 2022 kvartal 3

Följande beslut rapporterades 2022 kvartal 2

2022-10-17
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
INFORMATIONSÄRENDEN 
Datum 
2022-10-17 1 (1) 

  
 

   Till Socialnämnden 
 

 
 

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 26 oktober 2022 

I samband med nämndutskick bifogas en innehållsförteckning på de handlingar som ligger i den 
röda informationsmappen som cirkulerar under nämndsammanträdena. Om det finns handlingar 
som ledamöterna vill titta närmare på finns, dessa tillgängliga hos förvaltningsadministratören 
före och efter sammanträdet.  

 

 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

 
 

1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
- Verksamhetsplan 2023 med budget 2023 och plan 2024 

 

2. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning 
- Protokoll 6 oktober 2022 

 
3. Facklig Samverkan 
- Minnesanteckningar den 20 oktober 2022 
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