
Sida 

1 

 

Kallelse till socialnämnden 

Nämnd Socialnämnden 
Tid Onsdagen den 23 november 2022 klockan 17.00 
Plats Höger kammare, kommunhuset 
Justerare Lars Elwing 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Val av justerare och tid för justering 
Tid för justering: tisdag den 29 november kl. 11.00 

2. Godkännande av dagordning 

3. Månadsuppföljning oktober 
Föredragande: Anna-Carin Alzén 

4. Lex Sarah 
Föredragande: Therese Ek 

5. Redovisning av internkontroll 2022 
Föredragande: Ellen Strömberg 

6. Internkontrollplan 2023 
Föredragande: Ellen Strömberg 

7. Delegation Lex lilla hjärtat 
Föredragande: Birgitta Berglund Ågren 

8. Delegation lag om tobak och liknande produkter 
Föredragande: Sara Svenningsson 

9. Information om lokaler 
Föredragande: Pernilla Ekstrand 

10. Delegationsärenden 

11. Informationsärenden 
 

Hans Jarstig 
Ordförande 

Sara Svenningsson 
Sekreterare 

 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Kallelse 
Datum 

2022-11-14 

1



Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Månadsuppföljning oktober 2022 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
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1 Ekonomiskt utfall och prognos 

Denna ekonomiska prognos utgår från utfallet under perioden. Noggrannhetsgraden när det gäller 

periodiseringar av inkomster och utgifter är lägre än vid rapportering av tertial II och årsredovisning. 

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 7 912 +900 

Äldreomsorg o Hälso- o sjukvård 119 607 121 957 -2 350 

Funktionshinderomsorg 46 674 47 074 -400 

Individ- och familjeomsorg 31 415 26 715 +4 700 

Flykting och integration 36 36 0 

Total 207 127 204 277 + 2 850 

1.1.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder drift 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på plus 2 850tkr. Denna prognos inkluderar 1 mnkr i 

prestationsbaserat statsbidrag för 2021 avseende sjuksköterskebemanningen på särskilt boende. 

Kommentarer till prognos per verksamhet: 

Överskottet på 900 tkr på socialförvaltningen gemensamt beror på vakanser +400 tkr, hyra för gemensamma 

utrymmen på Liljekonvaljen + 200 tkr och övrigt +300 tkr. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten hamnar på ett underskott på -2 350 tkr. Förklaringen till 

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

men överbeläggning på övriga enheter + 1 400 tkr, hög sjukfrånvaro och övertid på Särskilt boende – 1 400 

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

egna hemtjänsten – 1 900 tkr, bättre brukartid hemtjänsten + 1 000 tkr, extra kostnader införandet Combine 

Plan – 500 tkr, överskott på timmar i LOV-potten + 600 tkr, hemteam -700 tkr, ändrad längd natt – 300 tkr, 

HS-enheten avseende bemanning och medicin tekniska hjälpmedel - 800 tkr, trygghetslarm/digitala lås – 300 

tkr, dagverksamhet + 300 tkr och övrigt -250 tkr. 

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

för externa placering -800 tkr, högre kostnader bemanning boendestöd -200 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 4 700 tkr. Detta beror på lägre 

personalkostnader och att de nya tjänsterna inte varit tillsatta hela året + 1 100 tkr, lägre kostnader för 

försörjningsstöd + 700 tkr, överskott externa placeringar + 1 700 tkr, arbetet med samordning av 

arbetsmarknadsåtgärderna precis har kommit igång + 1 000 tkr och övrigt + 200 tkr. 
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1.2 Investeringsuppföljning (Tkr) 

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

Socialförvaltningen 3 273 1 707 1 566 

1.2.1 Kommentar till avvikelse och planerade/genomförda åtgärder investeringar 

Överskottet på 1 566 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 och nya moduler i Hypergen går åt 2022. 
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2 Personalnyckeltal 

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att följa upp 

regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i denna rapport i två områden; sjukfrånvaro och tidsanvändning. 

Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets början till och med månaden före rapporteringsmånaden 

pga eftersläpning i löneuppgifter. (Exempelvis för månadsrapportering maj redovisas nyckeltal för perioden 

jan-april). 

2.1 Sjukfrånvaro 
Organisation: Socialförvaltningen    Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad    Sysselsättning: Heltid+Deltid    Avtal: 
Alla exkl. förtroendevalda, uppdragstagare, familjehem    Vilande: Ej vilande     

 Sjukfrv 1-14 % ack 
Jan - Sep 2022  

Sjukfrv 15+ % ack 
Jan - Sep 2022  

Alla åldrar 4.52% 6.77% 

2.2 Tidsanvändning 

 Timmar Jan - Sep 
2022  

Timmar Jan - Sep 
2021  

A ARBETAD TID 347 068.09 343 863.25 

4 FYLLNADSTID 2 149.82 2 015.76 

5 ÖVERTID 5 744.97 2 026.59 

B FRÅNVARO 125 379.22 119 613.04 

2.3 Analys/kommentarer personalnyckeltal 
Korttidssjukfrånvaron är 0,3%-enheter högre efter nio månader 2022 jämfört med 2021. Anledningen till 

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

jämfört med 2021. 

Den arbetade tiden är drygt 3 000 timmar mer januari-september 2022 jämfört med 2021. En förklaring till 

detta är bl.a. högre beläggning på både äldreboendet och demensboendet. Antalet övertidstimmar har fortsatt 

att öka och är nu ca 3 700 mer än föregående år. Ökningen beror på hög sjukfrånvaro i början av 2022 samt 

svårighet med att få tag på personal både före semestern men framförallt under semesterperioden. Frånvaron 

är ca 5 800 timmar mer 2022. Samtliga frånvarotyper utom VAB är högre jämfört med 2021. 
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Avvikelse nr:18608, 18609, 18567, 18539, 
18556, 18563, 18584 

Lex Sarah-utredning uteblivna insatser inom hemtjänsten 

Beslut 

Händelsen har utgjort flera risker för allvarliga missförhållanden inom 
hemtjänsten i Habo kommun. 

Flera missförhållanden har inträffat då brukare har fått försenade insatser i 
form av läkemedel och omvårdnad.  

Händelsen uppmärksammades 2022-01-17 av personal inom 
hemtjänsten. 

Rapport om missförhållande emottogs: 2022-05-23 

Händelserna har inträffat sedan: 2022-01-17 

Den interna utredningen startade: 2022-05-27  

Händelseförlopp och hur missförhållandet/ risken för missförhållande 

uppmärksammats:  

Habo kommuns hemtjänstorganisation har i maj 2021 påbörjat införande 
av ett nytt IT-system för beställning och planering av insatser som ska 
utföras av hemtjänst. Systemet heter Combine Plan och levereras av 
företaget Pulsen Omsorg. Övergripande beskrivning av systemets funktion 
är att, med hjälp av manuell hantering av planerare i hemtjänst, läsa över 
beslut om hemtjänstinsatser och hälso- och sjukvårdsinsatser från 
verksamhetssystemet Combine till planeringssystem (Combine plan) och 
sedan vidare över till appen hemtjänstpersonalens mobiltelefoner (Phoniro 
Care). Mobiltelefon-appen Phoniro Care är hemtjänstpersonalens 
arbetsredskap och det är i denna app som personalen kan se vilka brukare 
som ska ha besök, vilken tid besöket ska ske, och vad som ska utföras 
under besöket.  

Det finns en tids- och aktivitetsplan för införandet av Combine plan. (Se 
bilaga1). Systemet är i skarp drift 14/12 -21.  

17/1 -22 inkommer första ärendet som rör Combine plan från Habo 
kommun till Pulsens ärendehanteringssystem JIRA via IT-samordnare i 
Habo kommun. Ärendet gäller att planeringen av olika hemtjänstinsatser 
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inte går över från IT-systemen Combine, och Combine plan till Phoniro-
appen. Personal har upptäckt att besök hos brukare missats. Brukare har 
ringt in till planerare och efterfrågat sitt besök, och en del brukare har 
larmat på sitt trygghetslarm när besöken uteblivet. Personalen inom 
hemtjänsten känner i de flesta fallbrukarna väl och vet att besök ska ske, 
men finner inte besöket i appen. Besöken har i de flesta fall utförts enligt 
plan tack vare att Habo kommun är en liten kommun och hemtjänsten 
känner de flesta av sina brukare.  

17/1 2022 - pågående: Insatser går fortsatt inte över från Combine plan till 
Phoniro Care i tillfredställande utsträckning. Systemet Combine plan är 
inte säkert och Pulsen omsorg medger kapacitetsbrist som ett av skälen till 
att planering försvinner på vägen mellan Combine Plan och Phoniro Care, 
med påföljden att besök riskerar att försvinna ur systemet och utebli.  

Bakomliggande orsaker till att brukaren råkat ut för ett 

missförhållande:  

1) Kapacitetsbrist i Combine plan. För liten kapacitet i Combine
plan gör att planeringssystemet laggar när planerare ”trycker på
knappen” och ska sända över insatserna från planeringssystemet till
appen. Ibland går inte enstaka besök över till appen, ibland kommer
inga av de registrerade besöken över i appen.
Combine plan ”laggar” ofta när ändringar görs i planeringen (vilket
inom hemtjänst behöver ske ofta) Ibland stänger Combine plan ner
och visar dialogruta med serverfel, när planerare i hemtjänsten ska
läsa över information in i Combine plan. Systemet är i drift med
olika s.k. ”work-arounds” för att fungera.

2) Bristande förmåga frånförvaltningen att driva projekt.

Ansvarsfördelning har inte varit tillräckligt tydlig och ingen person
har haft upplevt sig ha huvudansvar att driva projektet framåt i det
dagliga görandet. Samtliga inblandade professioner i projektet
upplever att man har fullgjort sina skyldigheter utifrån sin roll, sina
mandat och sina möjligheter.

3) Handhavandefel hos planerare. Planerare har inte alltid arbetat
korrekt i hanteringen av systemen. Det är orsakat i bristande eller
avsaknad av rutiner för att planera ut beställningar till insatser i
systemen.

4) Dåliga arbetsmiljöförhållanden hos planerare i hemtjänsten där
resursbrist är den vanligaste orsaken till att arbetsmiljön inte är
tillfredställande. Planerare har inte haft möjlighet att utföra sitt jobb
på ett bra sätt då de ibland varit tvungna till att sköta andra sysslor
parallellt med planeringen av insatser. Planerare har inte heller haft
förmågan att skapa sig själva en bra arbetsmiljö genom att säga nej
till besök från kollegor på planerar-kontoret.
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5) Habo kommun har varit tvungna införa olika nya funktioner

inom olika IT-system samt nytt planeringssystem vilket har lett
till att organisationerna inte haft kapacitet att genomföra
förändringarna på ett säkert och tryggt sätt.

6) Bristande rutiner kring avvikelserapportering och otydlig
avvikelserapportering initialt har bidragit till att svårigheter för IT-
samordnare att felsöka och att förstå omfattningen av problemet,
med påföljden att fel inte blev åtgärdade eller beskrivna för Pulsen
omsorg i adekvat utsträckning och/ eller med adekvat
allvarlighetsgrad.
Enligt socialförvaltningens rutin för avvikelsehantering ska
avvikelser som är kopplade till IT-system rapporteras skriftligen i
avvikelsehanteringssystemet till IT-samordnare för utredning.
Rapportering av avvikelser kopplat till Combine plan skedde oftast
genom korta meddelande i Skype eller via telefon till IT-
samordnare. Rapportering skedde i avvikelsehanteringssystemet
med adress till chefer, ofta med fördröjning eller inte alls. Det
upplevdes av planerare som resurskrävande att skriva en avvikelse i
avvikelsehanteringssystemet, och man bedömde inte att det fanns
tid för att rapportera skriftliga avvikelse vid alla tillfällen då
Combine plan inte fungerade.
Det går inte i avvikelsehanteringssystemet att välja IT-samordnare
som utredare trots att detta beskrivs i socialförvaltningens rutin för
avvikelsehantering. Avvikelser kopplade till IT-system rapporteras
därför till chefer.
Chefers hantering av avvikelserna har varit bristfällig, chefer har
inte tagit avvikelserna vidare till rätt person/ instans och åtgärderna
som cheferna har genomfört har inte varit tillräckliga när avvikelser
rapporterats. Chefer har inte planerat adekvata åtgärder kopplat till
allvarlighetsgraden i avvikelserna.

7) Brister i hantering av situationen från IT-samordnare.

IT-samordnarna har inte återkopplat till planerare i tid efter att
ärenden uppmärksammats av planerare.
IT-samordnare har inte funnits tillgängliga varken fysiskt eller
digitalt i den utsträcknings om hade krävts när man byter ut, ett för
driften av verksamheten, grundläggande IT-system.
IT-samordnarna har inte tagit fram lathundar hur systemen ska
hanteras.
IT-samordnarna har inte felanmält i tillräcklig omfattning till
Pulsen. IT-samordnarna har inte lyckats förmedla konsekvenserna
för verksamheten till Pulsen i tillräcklig utsträckning. Pulsens
representant ställer sig frågande till omfattningen av problemet då
det första mötet mellan Habo kommun och Pulsen äger rum. Pulsen
säger sig inledningsvis i mötet inte ha någon kännedom om de
allvarliga effekter som systemets brister har inneburit för
verksamheten.
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8) Brister i arbetsmiljö hos IT-samordnare. IT-samordnarnas
uppdrag i förvaltningen är växande och IT-samordnarna i Habo
kommun har inte haft kapacitet eller förutsättningar att hantera alla
uppgifter i införandet som är dem ålagda.

9) Chefer har inte funnits tillgängliga i den utsträckning som krävts
för att leda och stötta upp i verksamheten. Cheferna har inte i
tillräcklig utsträckning varit på plats i verksamheten vid de kritiska
tidpunkter då arbetsledning hade krävts.
Cheferna har inte i tillräcklig utsträckning varit på plats för att
hantera de situationer som uppstår under skiftbyten, med
konsekvensen att för många olika arbetsuppgifter har hanterats av
planerare.

10) Chefer har inte haft förutsättningar i sitt uppdrag följa
projektet i den utsträckning som hade krävts. Den största orsaken
till det är att bristen på personal inom hemtjänsten har gjort att
chefer varit upptagna på olika sätt i den frågan. Cheferna har inte
heller haft handlingsberedskap för en situation likt denna.

Åtgärder som vidtagits och pågår för att undanröja eller avhjälpa 

missförhållande/ riskerna för missförhållande:  

1) Habo kommuns projektgrupp har sedan projektets start haft

regelbundna möten där brister i systemet har diskuterats och man
har under mötena också planerat åtgärder för att hantera avvikelser.

2) I samband med att utredningen startas går verksamheten genast
över på manuella rutiner och kontroller. Motläsningar sker
mellan pappersutskrift av planering och Phoniro Care. Manuella
kontroller har prioriterats mot brukare som bor ensamma och är
utan socialt skyddsnät.

3) Under våren 2021 har förvaltningen utbildat berörda

professioner i projektledning.

4) Initialt ökad tillgänglighet hos planerare och chefer. Planerare
har varit schemalagda utöver sin ordinarie arbetstid. Chefer har
under en begränsad tid varit tillgängliga under helger pga att
ordinarie verksamhet inte har haft kapacitet under helger att hantera
störningar och arbeta med ”work-arounds” i Combine plan.

5) Direkt stöd/ höjd beredskap från IT-soc vid felanmälningar och
planerare har nu direktkontakt med Pulsen via telefon och
ärendehanteringssystem.

6) Kontroll av kommunens utrustning, datorer och nätverk, för att
säkerställa att detta inte är en felkälla.
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7) Chefer har mäklat resurser mot planeringsarbete och fler
planerare är tillsatta.

8) Regelbundna avstämningar med Pulsen omsorg. Pulsen har sett
och ser löpande över systemet, jobbar med kapaciteten och har sett
över buggar. Pulsen har genomfört förbättringar utifrån Habo
kommuns felanmälningar. Fortfarande finns ärenden öppna som
Pulsen jobbar med. IT-samordnare, socialförvaltningens ledning
och planerarna för kontinuerligt dialog med Pulsen i form av
regelbundna möten och telefonkontakter. Möten mellan Habo
kommun och Pulsen sker med 2 veckors intervall samt vid behov.

9) Översyn av hemtjänsten i Habo kommun pågår. Detta för att
kunna skapa en attraktiv, säker och effektiv arbetsplats. Översynen
innebär att förändringar genomförs, och presenterar planering för
fortsatt organisering och arbetssätt.

Syftet med översynen är att skapa en stabil hemtjänstverksamhet som 
levererar hög kvalité i vård och omsorg till dess brukare samtidigt som vi 
är attraktiva som arbetsgivare. Översynen innefattar genomlysning 
gällande bemanning, organisatoriska strukturer, roller och arbetssätt. 

Gällande detaljplanering av insatser i hemtjänsten, digitala lås- och 
larmhantering ska ansvarsfördelning/roller samt tillskapande av en struktur 
kring arbetssätten som är hållbar utifrån arbetsmiljö för berörda 
medarbetare samt fyller en organisatorisk funktion för hela hemtjänsten 
och dess medarbetare.  

Översynen av Habo kommuns hemtjänst kommer att innebära åtgärder i 
form av förbättrade villkor i chefsuppdraget för hemtjänstens chefer.  

10) Förtydligande av rutin för avvikelsehantering hos samtliga

medarbetare inom vård- och omsorg. Rätt funktion är nu valbar i
systemet vid externa avvikelser.

11) Planerare, som har störst förmåga att beskriva hur systemet
Combine plan inte fungerar, har fått direkt tillgång till Pulsens

ärendehantering. Planerare beskriver nu, utan mellanhand på olika
sätt hur systemet Combine plan brister. Planerare filmar när och hur
fel uppstår på skärmen, beskriver utförligt problem för Pulsen så att
Pulsen på bästa sätt kan hantera och jobba med att åtgärda brister i
Combine plan.

12) IT-samordnare har fått tätare arbetsledning och stöd i att
prioritera genom veckovisa avstämningar med sin chef.
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Övrigt som framkommit i utredningen: 

 Habo kommun har köpt en produkt av Pulsen som inte levererats
fullt ut. Under tiden från 17/1 och pågående har Habo kommun
tillsammans med Pulsen omsorg identifierat tillfällen i processen då
insatser läses över från Combine plan till Phoniro care då det är
vanligt att insatser inte går över till Phoniro care. Pulsen omsorg
har på så vis kunna föregå/ lösa problemen och/ eller göra vissa
kringåtgärder för att lösa problemen. Pulsen omsorg medger att det
är flera avvikelser som Habo kommun rapporterat där systemet inte
levererar det som är utlovat. Pulsen erbjuder alltså fortfarande inte
säkra lösningar på systemfel, utan hänvisar fortsatt efter 10
månader, till tillfälliga lösningar, s.k. ”work-arounds” för att ha
systemet i drift. Trots att planerare arbetar med ”work-arounds” så
är systemet inte säkert och insatser ”trillar ur systemet” utan
förklaring.
I avtalet mellan Habo kommun och Pulsen omsorg står det
”Combine plan kommer att levereras i en basversion som möjliggör
att verksamheten hos kunden kommer att kunna fortlöpa utan
väsentlig påverkan”. Habo kommun anser inte att Pulsen omsorg
har levererat enligt avtal. Socialförvaltningens ledning processar
detta tillsammans med kommunjurist och upphandlare.

 Verksamheten borde haft skriftliga rutiner och reservrutiner på
plats när de nya systemen startade upp.

 Resursbristen har lett till att berörda personer och funktioner i
införandet inte har haft förutsättningar att genomföra projektet på
ett tillfredställande sätt, och att olika funktioner inom hemtjänsten
inte haft möjlighet att fullgöra sina skyldigheter fullt ut.

Har något liknande inträffat tidigare: Nej 

Sannolikheten för att händelsen ska inträffa igen: 

Mycket liten, d.v.s. kan hända någon gång per år.  

Therese Ek 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Beslutet skickas till: 
Inspektionen för vård och omsorg 
Socialnämnden för kännedom 
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rtm
Inspektionen förvård och omsorg

BESLUT

2022-10-28 Dnr  3.12-39788/2022-3

Ert dnr SN 22/75

1(2)

Habo  kommun

Socialnämnden

Box  212

566 24 Habo

7, Q,, r, -IO - 3 I

Ärendet

Anmälan  enligt  lex  Sarah  från  socialnämnden  i Habo  kommun  avseende  ett allvarligt

missförhållande  vid  hemtjänsten  i Habo.

Anrnälan  handlar  om  att Habo  kornrnun  imaj  2021  påbörjat  irande  av ett  nytt  IT-

system  :för beställning  och  planering  av insatser  som  ska  utföras  av hemtjänsten.  Systemet

är i full  drift  i december  2021.  Kort  efter  införandet  upptäcks  dock  att  planerade  besök  hos

brukare  inte  ligger  i systemet  vilket  innebär  en risk  att besök  kan  missas.  Flera

missförhållanden  har  inträffat  då brukare  har fatt  :försenade  insatser  i form  av läkemedel  och

omvårdnad.

Beslut

Inspektionen  f8r  vård  ocli  omsorg  (IVO)  avslutar  ärendet  och  koxnmer  inte  att  vidta  några

ytterligare  åtgärder.

Skälen  för  beslutet

IVO  bedömer  att huvudmannen  har  fullgjort  sin  utrednings-  och  anrnäföingssky1dighet  i

enlighet med 7 kap. 6 fl och 14 kap. 6-7 gg socialtjänstlagen (2001:453), SoL

Enligt  IVO:s  bedömning  innehåller  huvudmannens  utredning  de uppgifter  som  ska

dokumenteras  enligt  5 kap.  2-3 och  5 gg Socialstyrelsens  föreskrifter  och  allmänna  råd

(SOSFS  2011:5)  om  lex  Sarah.  Utredningen  visar  att  huvudmannen  har '

(> vidtagitåtgärderförattutandröjsmå1avhjälpae11erundanröjamissf'örhål1andet

(> identifierat  bakomliggande  orsaker  till  det  inträffade

(> vidtagit  och  planerat  att  vidta  åtgärder  för  att förhindra  att något  liknande  inträffar

igen.

Underlag

(> Socialnämndens  anrnälan  och  utredning

Inspektionen  för  vård  och omsorg

Box  2163

550  02 Jönköping

Telefon  +46 (O)'I O-788 50 00

registrator@ivo.se

Org nr 202100-6537
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r)Xl  Jnspektionen förvård och omsorg Dnr  3.1.2-39788/2022-3 2(2)

Beslut  i detta  ärende  har  fattats  av inspektören  Michaela  Hecht  Gunnarsson.  Inspektören

Andreas  Fältskog  har  varit  föredragande.

Information  om  IVO:s  uppdrag  i hanteringen  av  anmälningar  enligt  lex  Sarah

Huvudmannen  är skyldig  att  utreda  missförhållanden  eller  risker  för  missförhållanden  i

verksarnheten.  Syftet  med  en sådan  utredning  ska  vara  att  så långt  som  möjligt  ta  reda

på  vilka  bakomliggande  orsaker  i verksamheten  som  bidragit  till  missförhållandet  eller

risken  för  missförhållandet.

Huvudmannen  ska  även  vidta  åtgärder  för  att  förhindra  att  liknande  missförhållanden

eller  risker  för  sådana  inträffar  igen.  Om  ett  missförhållande  är allvarligt  eller  det  finns

en  påtaglig  risk  för  ett  allvarligt  missförhållande  ska  även  en anmälan  till  IVO  göras.

IVO:s  ansvar  när  det  gäller  anmä1ning,qr  en1igt  lex  Sarah  i  att  granska  huvudmannens

utredning.  Om  IVO  bedömer  att  huvudmannens  utredning  följer  gällande  bestärnmelser

och  att  åtgärder  har  vidtagits  för  att  förhindra  att  liknande  allvarligt  missförhållande

eller  påtaglig  risk  för  allvarligt  missförhållande  inträffar  igen,  avslutar  IVO  ärendet.
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Redovisning av internkontroll 2022 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen syftar till att säkerställa: 
• Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
• En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 
en god intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa 
upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. 

Interkontroll för år 2022 innebär kontroll av: 

- Dokumentation som sker i utförarverksamheter där brukare 
beviljats bistånd enligt SoL eller LSS samt hälso- och 
sjukvårdsdokumentation. 

Granskning av dokumentation 

Enhetschefer för utförarverksamhet inom socialförvaltningen har granskat 
10 ärenden från annan verksamhet i förvaltningen.  
 
Resultat av granskning av dokumentation 
Granskningen av utförares dokumentation år 2022 visar att kvaliteten i  
genomförandeplaner behöver förbättras. Den övergripande bristen är att 
genomförandeplanerna inte är tillräckligt utförliga. Verksamheterna 
behöver förbättra innehållet i genomförandeplanen för att kunna arbeta 
med att nå och följa upp brukarens mål och delmål med de beviljade 
insatserna.  

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

SN21/151 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 36 
Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

pernilla.ekstrand@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 
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Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

SN21/151 
Sida 

2 
 

 

Påbörjat förbättringsarbete 

Inom förvaltningen har ett arbete med att rutinsera IBIC, individens behov 
i centrum inletts. Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som 
kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för 
personer med behov av stöd i det dagliga livet. IBIC ger dels stöd för 
gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, och dels stöd 
för både handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter 
om individens resurser, behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. 
För att dokumentera dessa uppgifter används Internationell klassifikation 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. När alla som arbetar 
kring individen använder sig av ett gemensamt språk blir uppgifterna mer 
enhetliga vilket gör det lättare för individen att få rätt stöd. Individens 
delaktighet ökar när dennas behov står i centrum. 

Processledare finns i förvaltningen. Processledarens roll är olika i 
verksamheterna men kan innebära att vara bärare av kunskap om  
dokumentation, utbilda, handleda och tillsammans med ledning och andra 
nyckelpersoner stödja arbetssättet i socialförvaltningen. 

  

Pernilla Ekstrand 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Chefer inom socialförvaltningen 
Kommunens revisorer 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Internkontroll 2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag på internkontrollplan 2023 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen syftar till att säkerställa: 
• Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
• En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 
en god intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa 
upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. 

I arbetet med att ta fram förslag till internkontrollplan har 
kommunfullmäktiges reglemente med tillhörande anvisningar tillämpats.  

Förslag på internkontrollplan, se bilaga. 

 Socialnämnden  

Pernilla Ekstrand   Ellen Strömberg                     
Förvaltningschef   Verksamhetsutvecklare        
  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
Kommunens revisorer 
Chefer i socialförvaltningen  

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-11-11 
Diarienummer 

SN22/136 

Postadress 

Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 94 
Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

ellen.stromberg@habokommun.se 
Webb 

www.habokommun.se 
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Sida 1 av 2 
 

Rutin/ 

Process/ 

System 

Kontroll-

moment 

Kontroll-

ansvar 

Kontrollmetod  Rapportering 

till  

Risk- och väsentlighetsbedömning  

Skydds- och 
begräsnings-
åtgärder 

Kännedom och 
tillämpning av 
rutiner och 
processer  

Enhetschef Stickprov 5 per 
enhet 

MAS 25 

Klagomåls-
hantering  

Kännedom och 
tillämpning av 
rutiner och 
processer 

Kvalitets-
gruppen 

Kontrollera att 
klagomål 
registreras, 
utreds och 
återkopplas  

Förvaltnings-
chef  

15 

Rapporterings-
skyldigheten  

Kännedom och 
tillämpning av 
rutiner och 
processer 

Kvalitets-
gruppen  

Kunskapstest Förvaltnings-
chef 

20 

Senior alert Följsamhet i 
registrering 

MAS Stickprov Enhetschef 15 

Hållbara scheman Följa 
arbetstidslagen 

Enhetschef Kontrollera 
dygnsvila och 
veckovila 

Vård- och 
omsorgschef 

20 

Personuppgifter Personlig 
integritet 

Enhetschef Loggkontroll Överordnad 
chef 

25 

Verkställa beslut Rättssäkerhet Enhetschef Kontrollera 
antal ej 
verkställda 
beslut  

Överordnad 
chef 

20 

Basala 
hygienrutiner 

Smittskydd Enhetschef Följsamhetsobs
ervationer 

MAS 20 

Aktuella 
genomförande-
planer 

Rättssäkerhet Enhetschef Journalgranskni
ng  

Vård- och 
omsorgschef 

20 

20
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 Rutin/ 

Process/ 

System 

Kontroll-

moment 

Kontroll-

ansvar 

Kontrollmetod  Rapportering 

till  

Risk- och väsentlighetsbedömning  

Uppföljning av 
biståndsbeslut 

Rättssäkerhet Enhetschef Journalgranskni
ng 

Förvaltnings-
chef 

15 

Bemanning  Utlysta tjänster 
tillsätts 

Chef Kontrollera 
antal tjänster 
som inte kunnat 
tillsättas 

Överordnad 
chef 

20 

Kompetens Medarbetare 
med rätt 
kompetens 

Chef Kontrollera 
antal 
medarbetare 
som saknar 
adekvat 
utbildning  

Överordnad 
chef  

20 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Förslag på ändringar och tillägg till 
socialnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Förslag på ändringar och tillägg godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 juli 2022 infördes nya bestämmelser i socialtjänstlagen och i lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

 
Med anledning av de nya bestämmelserna om barnets bästa när vård enligt 
LVU upphör –lex lilla hjärtat- behöver tillägg samt revideringar göras i 
socialnämndens delegationsordning. De nya bestämmelserna handlar bland 
annat om att: 

- vård enligt 2 § LVU får inte upphöra förrän omständigheterna har 
förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt, 

- obligatoriskt att överväga flyttningsförbud vid upphörande av vård 
av barn i familjehem, 

- obligatoriskt att följa upp barnets situation när tvångsvården 
upphör, 

- övervägande av vårdnadsöverflytt efter två år i samma familjehem, 
- drogtest av vårdnadshavare eller föräldrar inför umgänge vid vård 

med stöd av 2 § LVU, 
- drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 

2 § LVU ska upphöra. 
 
Förslag på tillägg till socialnämndens delegationsordning 

Övervägande om skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 §lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga enligt 6 kap. 8 a § SoL delegeras 
till socialnämndens arbetsutskott. 

 
Övervägande om skäl att ansöka om flyttningsförbud enligt 24 §lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga enligt 13 b § LVU delegeras till 
socialnämndens arbetsutskott 

 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-10-19 
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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Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-10-19 
Diarienummer 

SN17/91 
Sida 

2 
 

 

Drogtest av vårdnadshavare eller föräldrar inför umgänge vid vård med 
stöd av 2 § LVU enligt 32 a § LVU delegeras till socialnämndens 
arbetsutskott. 

 
Drogtest av vårdnadshavare inför prövning av om vård med stöd av 2 § 
LVU ska upphöra enligt 32 b § LVU delegeras till socialnämndens 
arbetsutskott. 
 
Obligatorisk uppföljning då vård upphör för den som är under 18 år enligt 
21 § LVU enligt 21 b § LVU delegeras till förste socialsekreterare. 

 
Beslut att avsluta uppföljning enligt 21 b § LVU delegeras till förste 
socialsekreterare. 
 
Förslag på ändringar i socialnämndens delegationsordning 

Följande bestämmelser har ändrats i lag från övervägande efter tre år till 
övervägande efter två år och behöver således ändras i 
delegationsordningen: 

- övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap. 8 b § första stycket SoL 

 
- övervägande om det finns skäl att ansöka om överflyttning av 

vårdnaden enligt 13 c § första stycket LVU 
 

Socialnämnden 

Birgitta Berglund Ågren 
IFO-chef 

Beslutet skickas till 

Utredare 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Tillägg till delegationsordningen avseende 
återkallelse av försäljningstillstånd enligt lag om 
tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut 

Socialchef ges delegation att fatta beslut om att återkalla ett 
försäljningstillstånd enligt 7 kapitlet 10 § första punkten lag om tobak och 
liknande produkter om tillståndet inte längre utnyttjas. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt 7 kapitlet 10 § lag om tobak och liknande produkter får kommunen 
återkalla ett försäljningstillstånd om: 

1. tillståndet inte längre utnyttjas,
2. tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets

meddelande, 
3. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig

verksamhet på det fysiska försäljningsstället, eller i anslutning till detta, 
eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att 
tillståndshavaren har ingripit, eller 

4. tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som
föranlett varningen har rättats till. 

Förvaltningen föreslår att socialchef får delegation att fatta beslut om att 
återkalla ett försäljningstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas. Övriga 
punkter 2-4 har tidigare delegerats till socialnämndens arbetsutskott. 

Socialnämnden 

Sara Svenningsson 
Utredare 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 
Datum 

2022-11-07 
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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Beslutet skickas till 

Utredare 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INFORMATIONSÄRENDEN 

Datum 

2022-11-10 1 (1) 
  

 
   Till Socialnämnden 

 
 

 
Informationsärenden i samband med socialnämnden den 22 november 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. Kommunstyrelsens personalutskott § 18 

- Generellt lönepåslag efter genomförd utbildning till undersköterska inom 

ramen för äldreomsorgslyftet 

 

2. Konkurrensverket 
- Beslut efter tillsyn enligt lagen om valfrihetssystem 

 
3. Facklig Samverkan 
- Minnesanteckningar den 17 november 2022 
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