
Information till RPF som ersättning för uteblivet sammanträde den 17 

februari 2022 
 

1. Socialförvaltningens ekonomi 
 

Årets ekonomiska resultat 

 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020 

Avgiftsintäkter -3 870 - 3 845 -24 -3 537 

Bidragsintäkter -12 016 -22 018 +10 002 -22 439 

Övriga intäkter -30 453 -31 463 +1 010 -30 255 

Summa intäkter -46 338 -57 326 +10 988 -56 231 

Personalkostnader 157 751 162 047 -4 296 157 885 

Kapitalkostnader 1 025 1 025 0 913 

Övriga kostnader 87 391 93 123 -5 732 93 259 

Summa kostnader 246 167 256 195 -10 028 252 058 

Nettokostnad 199 829 198 869 +960 195 827 

Generella statsbidrag -4 157 -4 157 0 0 

Resultat 195 671 194 712  +960 195 827 

 

Socialnämnden uppvisar för 2021 en avvikelse mot budget på totalt + 960 tkr. I det 

ekonomiska utfallet för 2021 ingår extra kostnader till följd av pandemin på ca 2,4 mnkr. 

Detta avser främst kostnader för skyddsutrustning och extra personalkostnader. För 2021 har 

det inte funnits några bidrag att söka för dessa kostnader. Däremot har kommunen fått 

återstående del av bidrag för kostnader 2020. Denna intäkt har påverkat utfallet 2021 med 

+4,2 mnkr.  

Överskottet på bidragsintäkter avser extra statsbidrag till förvaltningens kostnader till följd av 

pandemin, mer bidrag för nyanlända än förväntat samt bidrag till olika projekt som t.ex. 

utbildningssatsningen inom äldreomsorgen.  

Avvikelsen på övriga intäkter består främst av högre intäkter försäljning av verksamhet till 

andra kommuner samt högre intäkter för hyror och mat till följd av högre beläggning på äldre- 

och demensboendena och fler boende på servicebostaden. 



Underskottet jämfört med budget för personalkostnaderna beror främst på högre kostnader för 

bemanningen inom äldreomsorgen. En förklaring till detta är extra personalkostnader till följd 

av pandemin, införandet av heltid som norm, ökade behov samt ökade kostnader för övertid. 

Personalkostnaderna är lägre inom funktionshinderomsorgen. Detta beror bl.a. på färre 

brukare inom personlig assistans och på omstrukturering av boendestöd och servicebostaden. 

Den negativa avvikelsen på övriga externa kostnader består främst på högre kostnader för 

förbrukningsmaterial. Detta avser till stor del skyddsutrustning till följd av pandemin. 

Kostnaderna för livsmedel har ökat p.g.a. ökade behov inom äldreomsorgen. Kostnaden för 

inhyrd bemanning av sjuksköterskor uppgår till ca 1,9 mnkr. Kostnaden för inventarier har 

också ökat. Det beror bl.a. på inköp av digitala lås till hemtjänsten. Dessa har finansierats av 

externa bidrag till välfärdsteknik. Exempel på andra områden med högre kostnader är lokaler, 

bilar och mobiltelefoni. 

 

Förvaltningschef Pernilla Ekstrand lämnar information om följande 

punkter 

2. Öppnande av Gläntan 
Tidpunkten när Gläntan kan öppna är helt beroende av tekniska förvaltningens utredning om 

lokaler. Detta är idag ett pågående arbete och vi hoppas att vi inom kort har kommit fram till 

en för alla bra gemensam lösning. Avdelningen finns ju idag men för närvarande pågår annan 

verksamhet där. 

Gläntan är tänkt som ett boende för personer med demenssjukdom då det är där vi ser att 

behoven ökar mest. 

3. Rambeslut inom hemtjänsten 
Presentation av rambeslut inom hemtjänsten gjordes på socialnämnden nu i februari. Det var 

en avrapporteringspunkt.  

Arbetet är så långt gånget att vi har inventerat hur andra gör.  

Nästa steg är att se hur det påverkar socialförvaltningens verksamheter och på vilket sätt 

kommunen behöver ta ut avgifter.  

Målet med rambeslut är att brukaren så långt det är möjligt skall vara delaktig i utförande och 

planering av bedömda insatser och ska ges möjligheten att vara medskapare och påverka sin 

situation. 

4. Antal personal hos en brukare 

I senaste jämförelsemätningen i Kolada hamnar Habo kommuns kontinuitet på 19 personer. 

En förbättring från 2020 då det var 21. 

Det är ett alldeles för högt värde och verksamheten är inte nöjd med detta. 

Även om värdet för kontinuitet hos brukaren har förbättrats under 2021 ser vi att det också 

varierar i de olika hemtjänstgrupperna och även från månad till månad.  

Kontinuitet är en viktig del för god kvalité och detta följs regelbundet.  

Det är en av kvalitetsfaktorerna i hemtjänstens verksamhet som följs månadsvis.  



Personal inkluderas också i detta arbete, för att försöka hitta vägar för att uppnå bättre 

kontinuitet. Något som i negativ bemärkelse påverkar möjlighet till kontinuitet är hög 

sjukfrånvaro, vakanta tjänster, delegerad personal och mycket vikarier inne i verksamheten. 

Även specifika önskemål från brukare om ex endast kvinnlig personal påverkar också 

kontinuitet. 

I nuläget planeras samma runda på en och samma personal 2-3 dagar i följd om möjligt för att 

skapa kontinuitet. Justeringar för att samma personal ska planeras hos en brukare ex både 

morgon/förmiddag men också utföra ett eftermiddagsbesök är något som verksamheten aktivt 

ser över nu.  

En servicegrupp finns inom hemtjänsten, vilket kan bidra till ökad kontinuitet för brukare 

kring serviceinsatser. 

Detta är ett mycket viktigt värde att förbättra i allmänhet, i synnerhet mot särskilda grupper 

exempelvis personer med demensdiagnos/kognitiv svikt. 

Hemtjänsten är indelad i 4 daggrupper med ett stort antal medarbetare i varje grupp.  

Möjlighet att se över att arbeta med kontaktteam, dvs en mindre personalgrupp mot brukaren. 

Behöver också avvakta det nya planeringssystemet och att funktioner är helt färdigbyggda 

där. Likaså se över hur andra enheters resurspass och timvikarier är kopplade till specifika 

hemtjänstgrupper är ett annat område att utveckla kring. 

5. Kontaktmannaskap inom hemtjänsten och SÄBO 

Inom hemtjänsten: 

Varje brukare ska få kontaktperson presenterad för sig och som också har ansvar för att 

tillsammans med brukare upprättar genomförandeplan. Samt följer upp och håller 

genomförandeplan aktuell. 

Vid behov hjälpa brukare med kontakt till t.ex. anhöriga, vårdcentral eller hemsjukvård.  

Ha ett helhetsperspektiv runt brukaren och koordinera alla inblandade runt brukaren och att 

skapa trygghet inom de insatser som ges.  

Stödja till ett teambaserat arbetssätt 

Varje medarbetare har 3-4 kontaktpersoner.  

Upplevelsen är att även arbetet med kontaktmannaskap är ett område som behöver utvecklas 

mer inom hemtjänsten. Mer ansvar behöver ligga på just kontaktpersonen kring brukaren.  

Inom särskilt boende: 

Alla brukare på säbo har en eller två kontaktpersoner. Deras roll är att ha lite extra ansvar i 

lägenheten, gällande inköp och personlig vård som t.ex. boka fotvård, frisör. 

Kontaktpersonerna håller även kontakt med anhöriga, utefter dennes önskemål. Det kan t.ex. 

vara att kontaktperson ringer anhörig med jämna mellanrum och stämmer av samt lämnar 

information. 



Kontaktpersoner gör genomförandeplan tillsammans med den enskilde samt uppdaterar den 

vid förändrade behov.  

Om möjligt är även kontaktperson med den enskilde vid årskontroll med läkare. 

 

All personal tar ett stort ansvar för alla brukarna så även om kontaktperson inte är i tjänst, får 

brukarna alltid den hjälp och det stöd de behöver ändå. Detta gäller även kontakter med 

anhöriga. 

6. Parkeringsövervakning i Habo kommun  

Nicklas Gustafsson lämnar följande information. 

Från första juni 2013 så har Habo kommun parkeringsövervakning.  

För närvarande så är det Securitas som har uppdraget i kommunen. 

Securitas jobbar efter gällande parkeringsregler så som tiden som är tillåtet att parkera och var 

och hur man får parkera på vägar. 

När man kontrollerar tiden man har för att parkerar så gör man en så kallad ventil kontroll på 

fordonet och efter den tid som är utsatt så kontrollerar man om fordonet har flyttats eller stått 

längre än den angivna tiden. 

T.ex. om man har handikapptillstånd så är det tillåtet att stå längre på tidsangivna parkeringar, 

men man ska kontrollerar gällande regler rörande tillståndet och regelverk kring detta. 

 

 

--- 

 

Nästa sammanträde är torsdagen den 19 maj.  

Vi hoppas då att vi kan få till en fysisk träff. 

Beredning till nästa gång är fredagen den 29 april. Ni får gärna komma in med frågor och 

funderingar som ni vill att vi ska ta upp till denna gång. 

 


