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SN § 20   
 
Information från Kvinno- och tjejjouren Borås 
 
Sammanfattning 
Mette Berntsson och Sara Ullgård från Kvinno- och tjejjouren Borås informerar 
nämnden om organisationen och dess arbete. Kvinno- och tjejjouren Borås är en 
fristående ideell förening som arbetar för alla människors lika värde utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Föreningen tillhör riksorganisationen Unizon. Det är en 
av de äldsta kvinnojourerna i landet och har varit verksam i 40 år. Verksamheten 
tar aktivt avstånd från mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. Verksamheten arbetar med olika typer av stöd 
och skydd för utsatta men även prevention och förebyggande arbete. Det finns 13 
anställda i Kvinno- och tjejjouren Borås. 
 
Tjejjouren Borås riktar sig till tjejer och unga kvinnor mellan 12–25 år och 
erbjuder stöd genom mejl, chatt och stödsamtal med kurator. Tjejjouren erbjuder 
också föreläsningar och workshops till elever, skolpersonal och andra 
yrkesverksamma. Kvinnojouren Borås riktar sig till kvinnor och män över 18 år 
som är drabbade av hot eller våld av någon nära anhörig eller som är utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Kvinnojouren erbjuder kostnadsfri rådgivning 
och stödsamtal och hjälper till att hitta rätt i kontakten med olika 
samhällsinstanser. Kvinnojouren Borås driver också ett skyddat boende för vuxna 
med eller utan barn. Under pandemin har det varit en hög beläggning på 
Kvinnojouren Borås skyddade boende. Det finns dock alltid en tillgänglig 
akutplats. Det varierar stort hur lång tid de utsatta bor i boendena.  
 
Kvinno- och tjejjouren Borås håller bland annat många föreläsningar i skolor. En 
årlig kampanj som genomförs i maj utgår från de problem som kan dyka upp för 
unga inför sommarlovet. Det handlar framför allt om hedersförtryck och i 
kampanjen ingår information om risker att åka utomlands, vart man kan vända 
sig och vilken hjälp som finns att få utifrån barnkonventionen och annan svensk 
lagstiftning. Kropp och knopp är ett annat projekt om samtyckeskultur i skolorna. 
Då diskuteras också bland annat våldspyramiden, där syftet är att synliggöra 
våldet även i tidigare åldrar. Kvinno- och tjejjouren har också 
inspirationsföreläsningar för lärare med tips och praktiska övningar.  
 
Förhållningssättet i Kvinno- och tjejjouren är att det alltid är personens eget val 
om hen vill ha hjälp. Jouren har dock anmälningsplikt om de misstänker att 
någon far illa. I samband med pandemin det tagits upp många frågor om psykisk 
ohälsa och ensamhet i chatten. Även om det inte är verksamhetens huvudsakliga 
inriktning lyssnar volontärerna och hänvisar vidare vid behov.  
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-03-01 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 21  DNR SN 17/2020 700 
 
Uppföljning av internkontroll 2021 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Internkontroll är en ständigt pågående process som involverar alla i 
verksamheten, från högsta politiska ledning till den enskilde tjänstepersonen. Det 
är en process som ska upptäcka och korrigera felaktigheter i agerande som 
exempelvis felanvändning av resurser. Olika områden kontrolleras årligen efter 
den internkontrollplan socialnämnden fattat beslut om. 
 
Uppföljningen visar bland annat att arbetet med att dokumentera det systematiska 
kvalitetsarbetet har förbättrats på vissa delar sedan föregående år, detta genom en 
ökad användning av de verktyg och mallar som finns för stöd i dokumentation. 
Framför allt upprättas numera risk- och konsekvensanalyser inför förändringar i 
verksamheterna. Det finns dock brister gällande uppföljningar, t.ex. analys av 
olika resultat, så som avvikelser, måluppfyllelser och brukarundersökningar. Att 
arbeta med analyser och dokumentera kvalitetsarbetet är ett fortsatt 
utvecklingsarbete som finns med i internkontrollplanen för 2022. Vidare hålls 
inte den lagstadgade utredningstiden för barn och unga om fyra månader i alla 
ärenden. I flera ärenden saknas även beslut om förlängd utredningstid. En ökad 
kontroll av utredningstider sker genom att enhetschefen följer upp ärenden vid 
genomgångar på grupp- och individnivå veckovis. Den basala hygienrutinen är 
välkänd i verksamheten och efterlevs väl. Kontrollmätningar har gjorts 
kontinuerligt under året på enheterna med gott resultat. En journalgranskning på 
inskrivna patienter i hemsjukvården har genomförts, där dokumentationen visade 
sig vara bristfällig. Enhetschef för hemsjukvården har påbörjat ett 
förbättringsarbete i dialog med sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal. En 
checklista för inskrivningskriterier är framtagen som stöd vid bedömning om 
inskrivning i hemsjukvården. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10 
Uppföljning av internkontroll 2021 för socialnämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2021. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Uppföljning av internkontrollplan 2021 godkänns. 
______ 
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SN § 22  DNR SN 26/2022 7706 
 
Verksamhetsberättelse 2021 för anhörigstöd 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. 10 § Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller 
äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. I Herrljunga 
kommun tillsattes tjänsten som anhörigsamordnare i augusti 2021.  
 
Anhörigsamordnare inledde sitt arbete med att besöka socialförvaltningens 
verksamheter och tala med enhetschefer och personal för att göra en kartläggning 
av läget. För att se till att allmänheten får kännedom om funktionen och 
socialnämndens nya satsning på anhörigstöd så har ett uppsökandearbete inletts. 
Informationsfoldrar har tagits fram och anhörigsamordnare har intervjuats i 
media. Ett samverkansarbete har påbörjats, dels internt över de olika 
förvaltningarna, dels med frivilligorganisationer och regionala anhörignätverk. 
Samarbete med motsvarande funktion i Vårgårda kommun är också påbörjad.      
Enskilda samtal är en stor del av anhörigstödet där vägledning, stöttning och att 
lyssna på den anhörige är det viktiga. I uppdraget ingår även ett 
samordningsansvar för SIP. Under hösten har bland annat utbildning, samverkan 
och information genomförts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-09 
Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2021 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse anhörigstöd 2021. 
• Verksamhetsberättelsen skickas vidare till kommunstyrelsen som 

information. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsberättelse anhörigstöd 2021 godkänns (bilaga 1, SN § 22/2022-
03-01). 

2. Verksamhetsberättelsen skickas vidare till kommunstyrelsen som 
information. 

______ 
 

För kännedom till: Kommunstyrelsen 
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 SN § 23  
 

Socialförvaltningen informerar 
 
Sammanfattning 
Sandra Säljö, socialchef, informerar nämnden om följande: 

• Just nu håller förvaltningsledningen tillsammans med personal-
avdelningen på att införa en obligatorisk utbildning för alla chefer i 
kommuner i ett led för att kunna upptäcka våld i nära relationer bland 
anställda. Just nu håller man på att ta fram checklistor och material som 
kan användas av cheferna till APT-möten och medarbetarsamtal. Det 
kommer också tas fram en anonym enkätundersökning. Insatsen kommer 
att vara återkommande med regelbundna uppföljningar.  

• Den 2 april anordnar Vårgårda kommun och Herrljunga en LSS-dag. 
• En ny enhetschef har rekryterats för bemanningen, korttiden, natten 

Hagen och dagträffen i Ljung. Hon börjar den 26 april.  
• I media har det nyligen publicerats artiklar som gör gällande att vissa 

chefer på socialförvaltningen utövar härskarteknik. Socialchefen känner 
inte igen den bild som målas upp i media och har utrett frågan vidare med 
facket och i förvaltningen. I den årliga medarbetarenkäten som genomförs 
anonymt går det inte att hitta dessa åsikter.  

 
Jennie Turunen, verksamhetschef, informerar nämnden om följande: 

• Den 2 maj kommer det att hållas öppet hus på Tors hus. Framöver 
kommer Tors hus ha öppet för personer i behov av en mötesplats, t.ex. 
personer med funktionsnedsättning, har ett missbruk eller är i behov av 
socialpsykiatri. Där kommer det vara möjligt att möta bland annat 
boendestödspersonal och anhörigsamordnare. Tanken är att skapa en 
hållbar verksamhet som utgår från de behov som finns.  

 
Christel Bergström, verksamhetschef, informerar nämnden om följande: 

• En arbetstyngdsmätning har genomförts på individ- och familjeomsorgen 
(IFO). Det är en systematisk undersökning som utgår både från en 
självskattning av sitt arbete och utifrån ett poängsystem. På gruppnivå 
hade varje medarbetare i snitt 180 procent arbetsbelastning i juni 2021. I 
januari 2022 hade motsvarande siffra gått ned till 106 procent per 
medarbetare. För första gången var alla medarbetare på plats och alla 
bedömde arbetsbelastningen som okej.  

• En översyn av IFO har gjorts och ett förslag på ny organisation inom 
ramen för den befintliga har tagits fram. Förslaget handlar om att ta bort 
ledet 1:e socialsekreterare och skapa tre enheter istället för nuvarande två. 
Varje enhetschef får direkt arbetsleda sina medarbetare och får då färre 
medarbetare per ledare. Alla medarbetare har fått ta del av underlaget och 
är positivt inställda till förändringen. Risk- och konsekvensanalyser håller 
just nu på att tas fram som kommer tas vidare till facket.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 24 DNR SN 4/2022 706 
 
Verksamhetsberättelse 2021 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden redovisar ett positivt resultat på 6 139 tkr för 2021. I resultatet 
ingår resultatföring av flyktingbuffert för nyanlända med 5 234 tkr. 2021 var ett 
händelserikt år för socialförvaltningen. Stort fokus har lagts på att hantera covid-
19-pandemin. Vid ingången av 2021 var alla förvaltningens chefer på plats vilket 
gav förutsättningar att börja arbeta mer strukturerat med det strategiska arbetet. 
Fokus under 2021 har varit att arbeta med kvalitet, analys och uppföljning. 
Enhetscheferna har haft månadsvisa möten för att följa upp kvaliteten i sin 
verksamhet och analysera inkomna resultat. Under 2021 har ungefär 12 mkr 
rekvirerats i olika statsbidrag, vilket har medfört att förvaltningen kunnat 
genomföra många utvecklingsprojekt samt förstärka ordinarie verksamhet. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har under året arbetat med ekonomiskt 
underskott och då främst med otillräcklig budget för externa placeringskostnader 
enligt LSS. IFO har under 2021 arbetat med att bygga om nya lokaler samt flyttat 
sin verksamhet. IFO har fortsatt arbeta övergripande med det strategiska målet att 
stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och till organisationen. 
Vård och omsorg har under året arbetat med flera olika projekt, så som 
nybyggnation av Hagens demenscentrum samt genomlysning av verksamheten 
med fokus på hemtjänsten. Förvaltningen har även genomfört en förstudie för 
användningen av Hemgårdens lokaler när demensvården flyttas till Hagen. 
Socialt stöd har under stora delar av året arbetat för att upprätthålla pågående 
verksamhet med en vakans på enhetschef under i stort sett hela året. Fokus för 
enhetscheferna har varit att skapa trygghet i personalgrupperna och för brukarna i 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10 
Verksamhetsberättelse 2021-12-31 för socialnämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2021. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Verksamhetsberättelsen godkänns (bilaga 1, SN § 24/2022-03-01). 
 ______ 
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SN § 25 DNR SN 5/2022 7706 
 
Ombudgetering av investeringar 2021 för socialnämnden 
 
Sammanfattning 
I budget och verksamhetsplan för 2021 fanns investeringsmedel för investeringar 
som inte är slutförda under 2021. I budget och verksamhetsplanen för 2022 finns 
inga resurser för dessa investeringar, dessa begärs därför ombudgeterade till 
2022. 
 
Ombudgeteringarna berör för det första inventarier till om- och nybyggda Hagens 
demensboende. I och med att tidplanen är framflyttad har det inte köpts in några 
inventarier under 2021. Medlen om 500 tkr begärs därför ombudgeterade till 
2022. Vidare begärs ombudgetering av medel om 263 tkr för hotellås på Hagen 
och Hemgården. Inköp och montering av hotellås på Hagen har genomförts under 
2021. Installationen av hotellås pågår fortfarande på Hemgårdens somatiska 
avdelningar, vilket kommer färdigställas under våren 2022. Slutligen begärs 
ombudgetering av medel för förstudie av ombyggnation av Hemgården. Under 
hösten har förvaltningen tagit in extern hjälp för att utföra förstudien. Förstudien 
är nu i sitt slutskede och presenteras under våren 2022. I och med att förstudien 
inte är helt färdigställd begärs resterande medel om 67 tkr ombudgeterade till 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna överföring av socialnämndens 
outnyttjade investeringsmedel för 2021 till 2022. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Överföring av socialnämndens outnyttjade investeringsmedel för 2021 till 
2022 godkänns. 

 ______ 
Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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SN § 26 DNR SN 27/2022 700 
 
Uppföljning enligt Herrljunga kommuns handlingsplan för 
jämställdhet 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunens handlingsplan för jämställdhet 2021-2022 (fastställd KS § 
10/2021-01-25) så ska nämndsordföranden göra en uppföljning av uppsatta mål 
rörande jämställdhet. I handlingsplanen står bland annat:  
 
”Att jämställdhetssäkra verksamheten innebär att kvalitetssäkra verksamheten så 
att den svarar mot allas villkor och behov samt att säkerställa att hög kvalitet 
och goda resultat uppnås för kvinnor, män, flickor och pojkar. Hänsyn ska också 
tas till de personer som varken definierar sig som kvinnor eller män och 
personer som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som kvinnor eller män. 
Alla förvaltningar ska arbeta med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa 
jämställd medborgarservice”. 
 
”Jämställdhetsarbete ska nå såväl vuxna som barn genom aktiviteter och 
insatser, därför ska hänsyn till barns rättigheter tas, utifrån ett 
barnrättsperspektiv, i enlighet med Barnkonventionen.” 
 
Presidiet önskar att förvaltningen beskriver hur arbetet idag bedrivs utifrån 
kommunens handlingsplan för jämställdhet samt komma med förslag på hur 
uppföljning och arbetet med jämställdhet kan utvecklas. I kommande 
verksamhetsplan ska uppföljning av jämställdhet inarbetas. 
 
Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse daterad 2022-02-18 
 
Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut:  

• Förvaltningen får i uppdrag att beskriva hur arbetet idag bedrivs utifrån 
Herrljunga kommuns handlingsplan för jämställdhet samt komma med 
förslag på hur uppföljning och användning kan utvecklas. 

• I kommande verksamhetsplan inarbetas uppföljning av jämställdhet enligt 
kommunens handlingsplan för jämställdhet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att beskriva hur arbetet idag bedrivs utifrån 
Herrljunga kommuns handlingsplan för jämställdhet samt komma med 
förslag på hur uppföljning och användning kan utvecklas. 

2. I kommande verksamhetsplan inarbetas uppföljning av jämställdhet enligt 
kommunens handlingsplan för jämställdhet. 

 ______ 
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SN § 27 
 
Återrapport från kontaktpolitiker 
 
Sammanfattning 
Anette Rundström (S) och Alexander Strömborg (SD) har haft ett möte med 
Mirnes Voloder, enhetschef på arbetsmarknadsenheten. En diskussion fördes om 
vilka frågor som prioriteras av politiken och förvaltningen. Man diskuterade 
Arbetsförmedlingen som är en bra samarbetspartner, som dock upplevs längre 
bort än tidigare av organisatoriska skäl. Kommunen har en arbetsmarknadscoach 
som följer upp alla typer av anställningar. En diskussion fördes också om 
målgruppen nyanlända där språk och avsaknad av sociala kontakter utgör 
svårigheter. Även frågan om hur ungdomar kommer in i arbete och studier 
diskuterades. Det var ett positivt möte och kontaktpolitikerna kommer ha ett nytt 
möte med verksamheten i maj. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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SN § 28  
 
Svar på remiss från VästKom avseende samverkansavtal för 
digitala hjälpmedel 
 
Sammanfattning 
För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god 
och nära vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat 
beslut om att flera välfärdstjänster ska erbjudas digitalt i första hand. Under 2021 
har frågan om digitala hjälpmedel utretts grundligt inom ramen för utredningen 
om Välfärdsteknik i samverkan, som genomförts gemensamt av Västra 
Götalandsregionen och VästKom. Resultaten från utredningen visar att tillgången 
till digitala hjälpmedel i dagsläget är ojämlik och att var och en av de 49 
kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla 
digitala hjälpmedel. Vidare visar utredningen att det finns stora vinster i att 
istället samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete är både genomförbart 
och efterfrågat. I utredningen beskrivs en modell av hur samarbetet kan fungera, 
som utgår från de befintliga strukturer som finns inom den gemensamma 
hjälpmedelsverksamheten.  
 
Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det 
nuvarande samarbetet kring hjälpmedel. För att etablera samarbetet behövs därför 
ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 
huvudmännen om målet och intentionerna med arbetet, vilka principer som ska 
gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam investering för 
att etablera samarbetet. Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal 
kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum och går nu ut på remiss 
till kommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-25 
Remissmissiv daterad 2022-01-21 
Förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel 
PPT-presentation om välfärdsteknik i samverkan från Förvaltningschefsnätverket 
Välfärd, Boråsregionen daterad 2022-01-21 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  

• Förvaltningen får i uppdrag att besvara remissen senast 18 april. 
• Svaret på remissen skickas för kännedom till socialnämndens 

sammanträde 3 maj. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 12 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-03-01 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning SN § 28 
 

Socialnämndens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att besvara remissen senast 18 april. 
2. Svaret på remissen skickas för kännedom till socialnämndens 

sammanträde 3 maj. 
______ 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 13 

 SOCIALNÄMNDEN 2022-03-01 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 29   
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

Domar inkomna under tidsperioden 2022-02-01 - - 
2022-02-27 
 
Protokoll från förvaltningssamverkansgrupp (FSG) 
2022-02-24 
 
KS § 9/2022-01-24 Inriktningsdokument för 
närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025 
 
Beslut från regionfullmäktige § 243/2021-11-30 om 
att utveckla sjukresor 
 
Ungdomsmottagningen i Herrljungas årsrapport 
2021 
 

VS 
 
 
SN 17/2022 
 
 
SN 156/2021 
 
 
SN postlista 
1/2022 
 
SN 25/2022 
 
 

 
Socialnämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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 SOCIALNÄMNDEN 2022-03-01 
 
   

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SN § 30 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2022-02-01–
2022-02-27 
 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Socialnämndens beslut 

1. Redovisningen av delegeringsbeslut bordläggs till nästa sammanträde. 
______ 

 
 

 

 Nr Delegationsbeslut DNR  
     
 1 Delegeringsbeslut – IFO, 

fattade under tidsperioden  
2022-02-01 - - 2022-02-27 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga  

 2 Delegeringsbeslut – bistånd,  
fattade under tidsperioden  
2022-02-01 - - 2022-02-27 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 

 3 
 
 

Delegeringsbeslut – färdtjänst, 
fattade under tidsperioden  
2022-02-01 - - 2022-02-27 
 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga 
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Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2021 

Sammanfattning. 
Anhörigstödet utgår från Socialtjänstlagen 5 kap 10§. 

Socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.”  

I Herrljunga kommun var tjänsten anhörigsamordnare ny från 23 augusti 2021. Utifrån 
lagtexten är uppdraget att införa och utveckla anhörigstödet i Herrljunga kommun. Detta 
skall göras genom att samverka med övriga förvaltningar inom kommunen men även genom 
samarbeten med andra kommuner, regionen, frivilliga organisationer samt privata aktörer. 
Det ingår även att hålla sig uppdaterad inom forskning och utveckling samt planera för 
framtiden. Här kommer en sammanfattning av hur detta arbete under hösten 2021 fortlöpt. 

Inventering av behov  
Under hösten har träff skett med samtliga enhetschefer inom socialförvaltningen för att få 
en övergripande bild av hur anhörigstödet i Herrljunga kommun tidigare sett ut. Fokus har 
varit att titta på vad som funnits och vilket behov enhetscheferna ser utifrån sina 
verksamheter. Deltagande på sju APT har skett för att lyssna av arbetsgrupperna inom 
socialförvaltningen och fångat upp det som de tror att det finns ett behov av. 

Studiebesök 
Då denna tjänst var helt ny har samarbete skett med närliggande kommuner för att se hur 
de arbetar och för att få inspiration samt knyta kontakter för framtida samverkan. 
Studiebesök har skett i är Vårgårda, Falköping, Vara, Götene, Borås, Ulricehamn och 
Bollebygd. Har även deltagit på Svenska kyrkans aktivitet Fjärilen för att se hur de arbetar 
och hur en anhörigsamordnare skulle kunna kopplas till deras verksamhet. 

Uppsökandeverksamhet 
För att allmänheten skall få informationen om att anhörigsamordnare finns har fokus på 
uppsökande arbete varit att synas och få ut information. Detta har skett via medverkan i 
både radio och tidningar. En folder har utformats med information om anhörigstödet som 
delats ut till lokala verksamheter samt att informationsblad satts upp på bland annat 

Bilaga 1, SN § 22/2022-03-01



2 
 

biblioteket. Inbjudan har funnits att delta vid flera föreningsmöten och besök i kyrkor i 
Herrljunga tätort för att berätta om uppdraget. På grund av den rådande pandemin så har 
flera besök fått flyttats fram men nya tillfällen att delta är redan inplanerade. 
Anhörigsamordnaren har varit en representant för Herrljunga vid ett par tillfällen, bland 
annat Suicidpreventions dagen i Borås, World mental health day konferensen och 
Suicidpreventions konferensen, de två sistnämnda var digitala evenemang. Tillsammans med 
en kollega från BorNA nätverket (Boråsregionens Nätverk för anhörigstöd), har 
anhörigsamordnaren deltagit på Chefsnätverket för IFO och Äldreomsorgen i Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund för att berätta om vårt anhörigstödsnätverk samt vårt uppdrag, 
detta för att skapa en bättre samverkan. 

 

Samverkan 
Under hösten har samverkan skett med andra enheter inom socialförvaltningen bland annat 
under psykiatrins dag. Deltagande i rättighetsnätverket, SSPF (Skola Socialtjänst Polis 
Folkhälsa) samt deltagande i närvårdsamverkans ledningsgrupp. Anhörigsamordnaren är 
även representant i anhörignätverk så som BorNA, VäsNA (Västsvenska nätverket för 
anhörigstöd), där Herrljunga valdes in i beredningsgruppen för detta år, samt mini VÄSNA 
(bara några få kommuner från VÄSNA). I dessa nätverk får man ta del av forskning, 
föreläsningar och utbildningar som riktar sig till anhöriga och anhörigstöd i hela Sverige. 

 
Under året har kontakt skett med RFSL Sjuhärad för att se hur samverkan kan se ut framåt 
med information och eventuella anhöriggrupper. Kontaktat har skett med kommunpolis för 
att skapa medvetenhet och göra det enkelt för dem att hänvisa till anhörigstödet vid behov, 
detta arbete skall fortsätt i och med att det tillsätts en ny kommunpolis. Ett samarbete är 
upprättat med Vårgårda kommun och deras anhörigstöd för att kunna täcka upp för 
varandra om behov finnes, vid till exempel semester eller längre sjukdom i och med att vi 
samarbetar med andra saker så var detta en naturlig samverkan. Herrljunga och Vårgårda 
samverkar också i den kommande LSS-dagen i vår 2022 tillsammans med FUB. Kontakt har 
också upparbetats med Röda Korset för att planera framtida grupper och aktiviteter ihop när 
samhället öppnar upp mer. Som ett led att öka samverkan internt har deltagande även skett 
på APT för bildningsförvaltningen samt elevhälsan för att skapa samarbeten över 
förvaltningarna. Kontakt har även skett med ABF för att prata om eventuella studiecirklar 
framöver för att bryta isoleringen för de anhöriga som det berör.  

 

Kompetensutveckling/Utbildningar  
Följande kompetensutveckling har anhörigsamordnare deltagit i: 

- NKA:s (Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga) utbildningar digitalt.  
- Barn som anhöriga, Anhöriga i fokus 
- Familjemodellen ur ett anhörigperspektiv 
- Hur det är att vara barn och anhörig till någon som blivit dömd för brott. 
- Suicid ett anhörigperspektiv. 

Bilaga 1, SN § 22/2022-03-01



3 
 

- Bräcke diakoni har i projekt Trialog tagit fram en bok och en studiecirkel som heter 
Du är inte ensam, detta har delats vidare till bland annat elevhälsoteamet för 
användning vid samtal i skolan.  

- Avancerad kurs på 15 hp från psykologiska institutet på Göteborgs Universitet, där 
kursens fokus har varit på ett behandlande och anhörigperspektiv för individer med 
beroendeproblematik.   

 

Anhörigträffar/ Anhöriggrupper 
Anhörigsamordnare har deltagit på två anhörigträffar på Hemgården, den ena var för 
anhöriga till personer inom somatiken och den andra var för anhöriga till personer med 
demens. Förfrågningar om att starta upp anhöriggrupper för anhöriga till de som lever med 
någon med demens samt anhöriggrupper för syskon till personer med neuropsykiatriska 
diagnoser har inkommit. Planerar att finns för att starta upp fysiska grupper i höst, under 
tiden kan digitala grupper erbjudas i samarbete med andra kommuner men det är svårt för 
alla att delta i dessa men det kan ändå erbjudas. 

 

Enskilda samtal  
Enskilda samtal har under 2021 varit fokus. Dessa samtal har bland annat innehållit 
vägledning och lotsning inom kommunen, vem man kan vända sig till och i vilka ärenden. 
Många samtal handlar mycket om att stötta den anhörige i jobbiga situationer och även 
stötta med att hantera oro, skuld och skam. Dessa anhöriga som tagit kontakt har fått 
informationen om att anhörigstödjare finns via tidningen eller blivit hänvisade av personal 
på olika enheter inom socialförvaltningen eller bildningsförvaltningen. Det finns även de som 
fått information om Anhörigstödet i Herrljunga via Närhälsan eller Alingsås sjukhuskurator. 
Vissa av dessa enskilda samtal är bara vid ett tillfälle men flera av dem pågår fortfarande. 
Antalet samtal som skett under hösten är cirka 20 och det har varit mest kvinnor som tagit 
kontakt men även en del män. Sex hembesök har skett samt några samtalspromenader.  

 

Fokus under 2021 har varit på upparbetning och att försöka få till en så bra uppstart som 
möjligt i förhållande till den rådande pandemin. Förhoppningen är att 2022 tillåter att fysiska 
grupper kan startas upp men även fortsätta erbjuda digitala alternativ samt att utveckla 
anhörigstödet vidare. 
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Sammanfattning SIP-samordnare  
SIP-samordnar uppdraget utgår ifrån socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) och hälso- och 
sjukvårdslagen (16 kap. 4 § HSL). 

”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska 
kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om 
kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 
tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig 
det.” 

Informerat anhöriga om hur SIP processen går till samt vilken rätt man har att kalla till dessa möten. 
Deltagit på APT inom socialförvaltningen, bildningsförvaltningen samt Närhälsan för att informera 
om uppdraget som SIP-samordnare. 

 

Deltagit på webbaserade seminarier, konferenser och utbildningar:  

- Implementering av SIP-processen, seminarium 
- Samverkan, vård och stöd för personer med samsjuklighet, seminarium  
- Livsavgörande samverkan suicidpreventionsdagen, Konferens 
- SKR:s 9 utbildningar inom SIP 
- SAMSA genomgång  

 

Samverkan med regionens SIP-samordnare, deltagit vid SIP-samordnar träffar för regionens alla 
kommuner, deltagit vid möten för lokalnärvårdsamverkan samt deltagit vid möten med SIP-gruppen 
för lokal närvårdssamverkan. I samverkan med MAS och regionssamordnare planerat utbildning i SIP 
för berörda parter inom socialförvaltningen och bildningsförvaltningen, detta tillfälle blev tyvärr 
framflyttat på grund av de restriktioner som rådde i samhället men kommer att bli avi vår 2022.  
Framtida planer på samarbete med behandlingsgruppen och 1:e gruppen inom IFO.  

 

 

Anhörigsamordnare 
Helena Boman 
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Sammanfattning  
Coronapandemin belastade socialförvaltningen även under 2021 men på annat sätt än 2020. 
Förvaltningen har dragit många lärdomar av året 2020 som kunde utnyttjas under 2021 för ett lugnare 
tempo trots pågående pandemi. Arbetet med följsamhet i de basala hygienrutinerna och användning av 
skyddsutrustning har stått högt upp på agendan i alla verksamheter. En svårighet under 2021 har varit att 
följa med i hur förvaltningen förväntas förhålla sig till olika restriktioner och rekommendationer så som 
till exempel vid smittspårning. Att tolka och kommunicera dessa tolkningar ut i förvaltningen så att alla 
hör samma sak har tagit mycket tid i anspråk. Tiden har också gått åt till att organisera och genomföra 
vaccinationer av brukare, deras anhöriga och förvaltningens personal. Sysselsättningsenheten har fortsatt 
under 2021 ombesörjt utkörningen av coronatester och handhaft lagret av skyddsutrustningen. 

Vid ingången av 2021 var alla förvaltningens chefer på plats och det gav förutsättningar att börja arbeta 
mer strukturerat med det strategiska arbetet. Fokus under 2021 har varit att arbeta med kvalitét, analys 
och uppföljning. Enhetscheferna har haft månadsvisa möten där de följt upp kvalitén i sin verksamhet 
och arbetat med inkomna resultat (analys). Förvaltningsledningen och stab har haft separata 
kvalitetsmöten där resultat följts upp, analyser genomförts eller där uppdrag skapats till förvaltningens 
enhetschefer/stab. Under hösten genomfördes en utbildningsdag med alla chefer och stab. Fokus var då 
på avvikelsehantering och kvalitetsarbete i vidare mening samt presentation av ett nytt 
avvikelsehanteringssystem inför en pilot 2022. 

Individ och familjeomsorgen (IFO) har under året arbetat med ekonomiskt underskott och då främst med 
otillräcklig budget för externa placeringskostnader enligt LSS som organiserats under IFO vuxen. Från 
2022 kommer all utförarverksamhet avseende LSS organiseras under socialt stöd. Ett omfattande arbete 
har också lagts ner på genomlysning och uppföljning av beslut i barn/unga gruppen för att komma till 
rätta med de höga placeringskostnaderna. 

IFO har under 2021 arbetat med att bygga om nya lokaler samt flytt. IFO har fortsatt arbetat 
övergripande med det strategiska målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och 
till organisationen. 

Socialt stöd har under stora delar av året arbetat för att upprätthålla pågående verksamhet med en vakans 
på enhetschef under i stort sett hela året. Fokus för enhetscheferna har varit att skapa trygghet i 
personalgrupperna och för brukarna i verksamheten. Socialt stöd har även påbörjat utvecklingsarbetet om 
Framtidens LSS samt arbetat med omorganiseringen av all extern LSS verksamhet och därmed skapat ett 
nytt enhetschefsområde. Två enhetschefer har rekryterats; en till den vakanta tjänsten som numera heter 
Funktionshinderområde 1 samt en till det nya området Funktionshinderområde 2. 
Arbetsmarknadsenheten har förutom att skapa fler sysselsättningsplatser och nystartsjobb även arbetat 
med projekt för nyanlända personer, “En lunch för alla” där arbetsgivare bjuds på lunch tillsammans med 
en nyanländ person för att skapa sociala ytor och eventuella praktikplatser. Daglig verksamhet har satt 
fokus på delaktighet och haft brukare med på rekryteringar av stödpedagoger.   

Vård- och omsorg (VoO) har under året arbetat med flera olika projekt. De har deltagit i styrgruppen för 
nybyggnationen av Hagens nya demenscentrum och en prognos för framtida behov av demens och 
somatiska platser har tagits fram. En utredning för att identifiera kostnaderna för Hagens drift har 
genomförts och den visar att förvaltningen står inför en omfattande utmaning utifrån demografi och för 
att få demografitilldelningsmedel att räcka till all framtida behov inom VoO. Hagens demenscentrum 
kommer att ta 57% av demografitilldelningen i anspråk för de nya platserna på Hagen, och 13,0 mnkr 
återstår för att hantera övriga behov som uppstår till följd av att antalet äldre blir fler, t.ex. inom 
somatiskt boende, hemtjänst samt hälso- och sjukvård. Detta kan jämföras med de ca 36% av vård- och 
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omsorgsbudgeten som idag går till säbo demens och korttidsvård. Detta är en utmaning som 
förvaltningen fortsatt måste arbeta vidare med.  

En omfattande genomlysning har skett inom VoO med fokus på hemtjänsten. Detta med hjälp av extern 
konsult för att förstå och kunna sätta in rätt åtgärder för att komma till rätta med den höga kostnaden per 
brukare. Resultatet ger förvaltningen möjlighet att arbeta vidare med analyser under 2022. Förvaltningen 
har även genomfört en förstudie för användningen av Hemgårdens lokaler när demensvården flyttas till 
Hagen. Vidare har förvaltningen genomfört löpande uppföljning av kontinuiteten i hemtjänsten för att 
bättre kunna följa detta under hela året och för att arbeta med att öka kontinuiteten. VoO har också 
fokuserat på att skapa stabilitet inom Hälso- och sjukvårdsenheten och under stora delar av året kunde 
konsulter undvikas i verksamheten. 

Under året har förvaltningen infört digitala signeringslistor, upphandlat hotellås, köpt in digitala 
läkemedelsskåp och planerat för full utbyggnad av nyckelfria lås i hemtjänsten. Ett nytt wifi-system har 
köpts in till Hemgården för att säkra att larmen går fram. Nytt planeringssystem för sjuksköterskor är 
inköpt och som kommer att effektivisera arbetet. 

Förvaltningen arbetar för att nå det politiska målet med heltid som norm och deltid som möjlighet, 
medarbetare uppmuntras att arbeta sin heltid och om verksamheten tillåter har de som önskat haft 
möjlighet att gå upp i heltid. Förvaltningen har nu 90,1% som har anställning på heltid. 

Under 2021 har ungefär 12 mkr rekvirerats i olika statsbidrag detta har medfört att förvaltningen kunnat 
genomföra många utvecklingsprojekt samt förstärka ordinarie verksamhet. Äldreomsorgslyftet har 
medfört att flera i förvaltningen har haft möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller 
specialistundersköterska. Ansökan om statsbidrag, avseende ökade kostnader i och med pandemin som 
avser 2020 har inkommit med 2 135 tkr och används för att täcka upp årets tillkommande kostnader för 
skyddsutrustning. Inga nya medel för merkostnader fanns att söka utifrån coronapandemin. 

 

Ansvar och uppdrag 

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Socialnämnden 
skall säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige 
har beslutat om samt utifrån gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter. De viktigaste 
lagstiftningarna är:  

• Socialtjänstlagen (SoL) 
• Förvaltningslagen (FL) 
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) 
• Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 
• Patientsäkerhetslagen (PSL) 
• Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 
• Föräldrabalken (FB) 
• Färdtjänstlagen 
• Alkohollagen 
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Socialtjänsten omfattar myndighetsutövning och verkställighet inom;  

• Äldreomsorg 
• Personer med funktionsnedsättning  
• Inom individ- och familjeomsorg 

Socialnämnden skall också arbeta förebyggande, ha medborgardialoger och delta i samhällsplaneringen.  

Socialtjänsten skall med hänsyn till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på frivillighet och respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. 

 

Verksamhetsberättelse  
Nämnd och förvaltningsledning  

Fokus har legat på kvalitets- och målarbete under 2021. Ett bra samarbete är uppbyggt mellan nämnd och 
förvaltning och en god dialog sker löpande. 

Under året har förvaltningen fått en anhörigsamordnare, hon arbetar för kommunens alla anhöriga och är 
också kommunens samordnare för samordnad individuell plan (SIP). Mer detaljerad information om 
anhörigsamordnarens arbete under 2021 finns att läsa i det separata dokumentet verksamhetsberättelse 
anhörigsamordnare.  

Förvaltningsledningen har arbetat med att skapa en tillit till ledningen både gentemot politik, 
enhetschefer och medarbetare. Ledningen har försökt att skapa god dialog och involvera enhetschefer 
och stab i de processer som pågår strategiskt. Det har och är viktigt att alla förstått att förvaltningen leder 
tillsammans och att förvaltningen är en förvaltning oavsett ansvarsområden. Förvaltningsledningen 
sammanträder en gång i veckan (socialchef, verksamhetschef, controller och HR). Varannan gång är 
staben med (SAS, MAS, Systemansvarig/IT-strateg och anhörigsamordnare). Det finns också ett stort 
behov av intern samverkan mellan förvaltningar så som samhällsbyggnad, bildning och IT. Detta arbete 
är påbörjat men det finns fortsatt behov att se över strukturer. 

Utöver dessa möten har förvaltningsledningen separata kvalitétsmöten för att analysera, uppdatera samt 
ta del av resultat som inkommit. Under 2021 har ett arbete med inventering av alla system, datorer, 
datortillbehör och telefoner genomförts detta för att få en god överblick över kostnaderna samt kunna 
skapa utbytesplaner framåt.  

Ständigt pågående i förvaltningsledningen är budgetarbetet där förvaltningen gemensamt arbetat för en 
budget i balans och finna effektiviseringar med bibehållen kvalité. Under året 2021 har ett stort arbete 
lagts ner på att planera ut och använda alla inkomna statsbidrag. Flera av dessa statsbidrag har kunnat ge 
verksamheterna viss guldkant. 

 

Individ och familjeomsorgen 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) har fortsatt arbetet med att nå det övergripande strategiska målet, 
målet att stabilisera i arbetsgrupperna och skapa tillit till varandra och till organisationen. IFO har 
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tillsammans tagit fram fyra ledord; tillit, trygghet, tillgänglighet och transparens. Dessa ledord har varit 
tydligt ledande i samtliga åtgärder som vidtagits under 2021 och kommer fortsatt att vara tydliga ledord i 
den fortsatta kvalitets- och verksamhetsutvecklingen. 

Under både 2020 och 2021 har ett omfattande arbete gjorts för att skapa en god arbetsmiljö, en hållbar 
organisation och ett hållbart medarbetarskap. Stort fokus har legat på att skapa stabila och tydliga 
strukturer för kommunikation, dialog och delaktighet. I detta arbete har projekt Framtidsresan varit en 
sammanhållande länk och en viktig resurs för arbetets genomförande och för dialogen inom 
organisationen under pågående arbete. Inom ramen för projekt Framtidsresan har organisationen också 
tagit fram och påbörjat implementeringen av ett metodstöd för arbetstyngdsmätning i syfte att över tid 
och systematiskt kunna följa hur arbetsbelastningen ser ut inom organisationen. 

Under 2021 har också ett mycket omfattande arbete gjorts för att IFO ska få tillgång till mer 
ändamålsenliga lokaler. Hela organisationen har lagt ner mycket tid och stort engagemang för att 
möjliggöra detta och under hösten har en flytt genomförts.   

Flera olika utbildnings- och fortbildningsinsatser har gjorts under 2021. Medarbetare har deltagit i 
utbildnings- eller fortbildningsinsatser kring våld, hedersrelaterat våld, traumatiserade barn, budget- och 
skuldarbetet, integration, mm. Vårt behandlingsteam har påbörjat utbildning enligt en evidensbaserad 
familjebehandlingsmetod. Enhetscheferna har utbildats i tillitsbaserat ledarskap som ett led i arbetet med 
att skapa goda förutsättningar för en ökad dialog, ökad delaktighet och en tillitsbaserad och stabil 
organisation. 

Under året har konsulttjänster använts vid några tillfällen för att täcka upp under rekryteringsprocesser. 

Det aktiva arbetet med budget i balans och att lära känna verksamheten i siffror har visat att ett fokus 
fortsatt behöver ligga på placeringskostnaderna. Utifrån de höga kostnaderna för placeringar har ett 
flertal åtgärder och aktiviteter vidtagits. Till exempel har åtgärder vidtagits för att genom processinriktat 
arbete säkerställa kvaliteten i utredningar, bedömningar och beslut, åtgärder för att kvalitetssäkra 
vårdplanen, en vårdplan med tydliga mål under placeringstiden i syfte att optimera placeringstiden ska 
finnas. Utöver arbetet med att kvalitetssäkra handläggningsprocessen har verksamheten vidtagit åtgärder 
för att utveckla kvalitativa biståndsbedömda insatser som verkställs inom ramen för verksamheten 

Flera av de vidtagna åtgärderna har redan gett resultat. Familjehemsgruppen (BarnFam) har arbetat aktivt 
med att rekrytera nya familjehem och kontaktfamiljer och barnsekreterarna har genomlyst samtliga 
familjehemsplaceringar. Arbetet med att skapa kvalitativa insatser inom ramen för verksamheten har 
genererat en organisationsförändring där ett sammanhållet behandlingsteam för hela IFO har skapats och 
teamet har utökats med en tjänst. Behandlingsteamet har under våren arbetat med att ta fram strukturer 
för sitt arbete och med att prioritera behovet av insatser utifrån den behovsanalys som gjort i projektet 
Framtidsresan.  

Framtidsresan som är ett tvåårigt projekt är nu inne på upploppet och ska slutredovisas vid halvårsskiftet 
2022. Under året har projektet inriktat sig på att skapa interna samverkansstrukturer, på att ta fram och 
införa en metod för systematisk mätning av arbetsbelastningen samt skapa en tydlig och sammanhållen 
introduktionsrutin för nya medarbetare. 

Lokalfrågan och den delvis ansträngda arbetssituationen inom verksamheten har gjort att en del av det 
systematiska förbättringsarbetet inte har kunnat genomföras så som planerats.  
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Vård och omsorg  
Verksamheten har rekryterat enhetschefer till Hemgården demens och till Hälso- och sjukvårdsenheten.  
Vård och omsorg (VoO) har fortsatt att arbeta med ständiga förändringar avseende riktlinjer och rutiner 
kring Corona och skyddsutrustning. Ett centrallager för skyddsutrustning har upprättats som 
arbetsmarknadsenheten (AME) administrerat. Resultatet har varit en mycket god följsamhet av basala 
hygien- och klädrutiner (BHK) samt gällande riktlinjer med anledning av pandemin. VoO har haft 
förhållandevis få smittade brukare under 2021. 

Tillsammans med bildningsförvaltningens skolsköterskor har samtliga brukare (som önskat få vaccin) 
och även dess anhöriga såväl på särskilt boende (säbo) som i ordinärt boende fått vaccin. Det har krävts 
en stor insats och koordinering. All personal har erbjudits vaccination.  
 
VoO har arbetat med flera olika effektiviseringsinsatser under året. ”Heltid som norm - deltid som 
möjlighet” är fullt implementerat i verksamheten. Digitala signeringslistor med signering av utförda 
delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser har införts fullt ut. Det gör det lättare att följa vem som varit hos 
patienten samt att läkemedel givits på rätt tid. 
 
Solhagens tillfälliga boende med sju platser i Ljung avvecklades i februari 2021, då flera tomma 
permanenta lägenheter på Hagen respektive Hemgården fanns att tillgå. Nybyggnation av uterum har 
skett på båda säbo enheterna. Uterummen har tillgång till grillar och utomhuskök och har varit mycket 
uppskattade av hyresgäster, anhöriga och medarbetare. 
Olika arrangörer har varit både på Hemgården och på Hagen och haft musikunderhållning för 
hyresgästerna. En enhet på Hemgården har fått nytt kök och nya möbler och samlingssalen har utrustats 
med en 75 tums tv. Hotellås är fullt infört på Hagen. (Under februari 2022 kommer hotellås monteras på 
Hemgårdens 29 lägenheter somatiska). 

ErgoNova - ”vagga” har köpts in till båda säbo enheterna med syfte att vara rogivande och lugnade för 
personer som är oroliga, vandrare eller utåtagerande med kognitivsvikt. Detta har gett god effekt och 
flera av brukarna använder vaggorna. 
Aktivitetsledare har under 2021 anställts och arbetat aktivt på båda säbo enheterna. Aktiviteterna har 
varit mycket uppskattade inte minst under pågående pandemi.  

Hälso- och sjukvårdsenheten har överanställt två sjuksköterskor, för att stärka upp och kunna ha personal 
vid vakanser och frånvaro. Åtgärden vidtogs som ett led i att inte använda bemanningsföretag. Trots 
denna förstärkning av bemanningen har läget varit mycket ansträngt under året på grund av fortsatt hög 
frånvaro. Bemanningsföretag har anlitats för att säkerställa patientsäkerhet samt att möjliggöra att 
medarbetarna får sin lagstadgade semester. 

Utbildningsinsatser har skett för sjuksköterskor kring personer med psykiatriska och andra kognitiva 
funktionsnedsättningar. Där har även några sjuksköterskor från Närhälsan kunnat medverka, som ett led i 
att öka samarbetet över organisationsgränserna. Flera utbildningsinsatser har skett digitalt under året 
internt i form av ombudträffar i dokumentation, hygien, kost, tandhälsa hos äldre samt 
brandförebyggande arbete i enskilds bostad. Totalt har elva personer fått möjlighet att utbilda sig inom 
ramen för äldreomsorgslyftet (tre till undersköterska samt åtta som specialistundersköterska inom 
demens, äldre och välfärdsteknik). Övergripande har samtlig personal gått HLR – utbildning.  

Samtliga chefer har gått Nära Vårds ledarskapsprogram (SKR). Ett fåtal har gått utbildning i tillitsbaserat 
ledarskap samt en enhetschef vidareutbildar sig inom ledarskap i vården via Högskolan Ersta Sköndal.  
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Under hösten 2021 har kompetensutveckling skett på arbetstid för sjuksköterskorna med motsvarande ca 
10 % av arbetstiden. Enhetschef planerar in tiden när utrymme ges i schema. 
Ett palliativt team startades upp under höst med hjälp av stimulansmedel. Två sjuksköterskor har utbildat 
ett tiotal personal kring palliativ vård/ vård i livets slutskede. Teamet ska kunna med kort varsel kunna 
ställa upp på dygnets alla timmar hos patienten.  Rekrytering till dessa platser har skett via 
intresseanmälan samt personliga intervjuer. 

Hemtjänstens bilar har blivit utrustade med brandväskor (första hjälpen). 

Insatsen trygghetstillsyn med kamera har för närvarande sju trygghetskameror igång. Trygghetskameror 
används i första hand vid biståndsbedömd tillsyn nattetid. Samtliga upphandlade nyckelfria lås i ordinärt 
boende är nu på plats och plan för full utbyggnad pågår inför 2022 

Socialt stöd 

Socialt stöd har under 2021 haft en vakant enhetschefstjänst på funktionshinderenheten större delen av 
året vilket har lett till att enhetschefer på stöd och resurs samt sysselsättningsenheten har täckt upp. Då 
verksamheten gått kort har vissa uppföljningar och utvecklingar på enheten fått stå åt sidan. Fokus för 
enhetscheferna har varit att skapa trygghet i personalgrupperna och för brukarna. 

De åtgärder som vidtagits utifrån coronapandemin utöver de övergripande restriktionerna har på socialt 
stöd varit att tillfälligt stänga ned daglig verksamhet samt vissa gemensamhetsutrymmen. Under den 
tillfälliga nedstängningen av daglig verksamhet sattes det in kompensatoriska insatser för de brukare som 
hade behov. Secondhand affären Reprisen har också vidtagit åtgärder och fick under en period även den 
tillfälligt stänga. Både daglig verksamhet, de gemensamma utrymmen samt Reprisen kunde åter öppnas 
under senare delen av hösten men då med restriktioner. En positiv aspekt som pandemin inneburit är att 
chefer upplever att det kommit sin personal och verksamhet närmare vilket har lett till en bättre 
sammanhållning och tillit till varandra.  

Under året har även den lilla del som fanns kvar av stödboende för ensamkommande avvecklats och 
insatsen kan framöver tex ges i en kombination av bostadssocialt kontrakt och boendestödsinsats utifrån 
den enskildes individuella behovsbedömning.  

Stöd och resurs genomförde även Psykiatrins dag som i år hölls live i Kunskapskällans aula med tre olika 
föreläsare och andra utställare. Det var ett populärt inslag speciellt bland högstadieelever. 

Projekt heltid som norm och deltid som möjlighet har också fortsatt att implementeras under 2021 vilket 
gett goda resultat och på vissa enheter har man nått heltid på samtliga tjänster. 

Enhetschefer har gått på utbildning i tillitsbaserat ledarskap där de fått med sig kunskaper och arbetssätt 
att implementera målarbete på enheterna och verktyg för att arbeta med ett medledarskap. 

Det LEAN arbete som påbörjats på vissa enheter har fortsatt att utvecklats och enheterna har nu ett 
tydligt flöde över de insatser och arbetsmoment som utförs samt vilka tider på dagarna som insatserna 
utförs. 

En del utvecklingsarbete och strategisk styrning har fått stå åt sidan men när bokslut skrivs har 
verksamhetsområdet ändock lyckats med flera utvecklingsinsatser samt arbetat mot målstyrning tex har 
verksamhetsområdet utökat vissa personalgrupper där två stödpedagoger har rekryterats till daglig 
verksamhet, förstärkt insatserna korttidstillsyn, ledsagning samt avlösarservice enligt LSS med en 
personal samt påbörjat ett arbete med att skapa ett team av stödpedagoger.  
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Socialt stöd har även påbörjat utvecklingsarbetet om Framtidens LSS samt arbetat med 
omorganiseringen av all extern LSS verksamhet och därmed skapat ett nytt enhetschefsområde. Två 
enhetschefer har rekryterats; en till den vakanta tjänsten som numera heter Funktionshinderområde 1 
samt en till det nya området Funktionshinderområde 2.  

Kompetensförstärkningar har planerats och genomförts som en del i att arbeta mot måluppfyllelse om att 
vara förtroendeskapande, verka för ökad trygghet, jämlikhet och rättssäkerhet. Fler sysselsättningsplatser 
har skapats på arbetsmarknadsenheten som en del i att arbeta mot kommunens fokusområde en 
utvecklande kommun där förvaltningen skall skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare. 
Arbetsmarknadsenheten har förutom att skapa fler sysselsättningsplatser och nystartsjobb även arbetat 
med projekt för nyanlända “En lunch för alla” där arbetsgivare bjuds på lunch tillsammans med en 
nyanländ för att skapa sociala ytor och eventuella praktikplatser. Daglig verksamhet har satt fokus på 
delaktighet och haft brukare med på rekryteringar av stödpedagoger.  Sysselsättningsenheten har fortsatt 
under 2021 ombesörjt utkörningen av coronatester och handhaft lagret av skyddsutrustningen.  

Socialt stöd har arbetat mot målet att stärka samverkan där möten mellan professioner har upprätthållits 
under året som också leder till en ökad resurseffektivitet. Gemensamma projekt om att tex starta upp en 
caféverksamhet på Hemgården ett samarbeta mellan arbetsmarknadsenheten och Vård och omsorg har 
också påbörjats. Stöd och resurs har även planerat ett utvecklings och pilotprojekt under hösten 2021 där 
Träffpunktens gamla lokaler renoverats för att kunna erbjuda en ny mötesplats för medborgare. Den nya 
mötesplatsen beräknas starta upp till våren 2022. 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal 

Område Utfall 2020 Utfall 2021 
Individ och familjeomsorg     
Antal placerade barn i familjehem (arvoderade + konsultenstödda) 
per den 31:e december. 24 28 

Antalet barn placerade på institution (inklusive öppenvård) per 
den 31:e december. 5 2 

Antalet barn placerade på institution (inklusive öppenvård) antal 
dygn för hela året 2 421 1 110 

Antalet hushåll med försörjningsstöd, per den 31:e december. 70 57 
Totalt utbetalt försörjningsstöd 2021, varav flykting/integration                           
*Saknas helt uppdaterade siffror gällande ärenden kopplade till 
etablering.  

6 606 tkr, varav 101 
tkr är introduktion* 

6 501 tkr, varav 
533 tkr är 
introduktion 

Antalet inledda utredningar på BoF (helår) 145 248 
Vård och omsorg     

Antalet personer med biståndsbedömd hemtjänst per den 31:e 
december 

89 endast insatsen 
hemtjänst 
253 med hemtjänst 
och trygghetslarm 

45 personer 
endast insatsen 
hemtjänst 
248 personer med 
hemtjänst och 
trygghetslarm  

Antalet inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård per den 31:e 
december 240 233 

Utfall kostnader betalningsansvar (helår) 457 tkr 0 tkr 
Biståndsbedömd tid hemtjänst (helår) 66 575 tim 65 669 tim 
Antal utförda timmar hemtjänst (helår) 66 440 64 932 
Antal arbetade timmar hemtjänst (helår) 129 768 119 655 

Utförd tid/arbetad tid hemtjänst (helår) 51,4%  
54,3%  
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Funktionsnedsättning LSS/SoL     
Antal insatser (beslut) gruppbostad/bostad med särskild service 
LSS, varav externa per den 31:e december 18 (varav 2 externa) 18 (varav 3 

externa) 
Antalet insatser (beslut) korttidsvistelse LSS, varav externa per 
den 31:e december 10 st varav 3 externa 7 st varav 3 

externa  
Antalet insatser (beslut) daglig verksamhet LSS, varav externa per 
den 31:e december 33 varav 3 externa  34 varav 2 extern 

Antalet insatser (beslut) kontaktpersoner LSS per den 31:e 
december 24 20 

Antalet insatser (beslut) avlösarservice LSS per den 31:e 
december                     *Varav 1 avlösarservice enl SoL 5* 5 

Antalet insatser (beslut) boendestöd per den 31:e december 20 48 
Verkställs av kommunen     
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS per den 31:e 
december 2 4 

Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS/SFB per den 31:e 
december 1 1 

Verkställs av externa utförare     
Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS per den 31:e 
december 2 4 

Antalet insatser (beslut) personlig assistans LSS/SFB per den 31:e 
december 11 11 

Antalet insatser (beslut) ledsagarservice LSS per den 31:e 
december 6 4 

Antalet insatser (beslut) korttidstillsyn LSS per den 31:e december 1 2 
Antalet insatser (beslut) boende i familjehem eller bostad med 
särskild service för barn och ungdomar LSS per den 31:e 
december 

1 1 

Övriga     
Antalet insatser (beslut) kontaktpersoner enl SoL per den 31:e 
december 16 19 

Antalet placeringar internat/elevhem enl. SoL per den 31:e 
december 2 3 

 

Framtid 
Nämnd och förvaltningsledning 

Under 2022 kommer ett fortsatt arbete att pågå för att skapa stabilitet i chefsorganisationen detta har inte 
uppnåtts fullt ut under 2021.  
Flera chefer har gått utbildningen tillitsbaserat ledarskap under 2021 och planering pågår för att alla 
chefer i förvaltningen skall genomgå detta 2022. Alla chefer har dessutom extern handledning. Fyra av 
förvaltningens chefer kommer också att gå Herrljunga/Vårgårdas nya chefsprogram. Gemensamma 
möten med hela förvaltningen och stab sker regelbundet och en ny utvecklingsdag är inplanerad till 
hösten 2022 med fortsatt fokus på samverkan och möjliggöra att utöka samarbetet tillsammans för att 
skapa god verksamhet för kommuninvånarna.  
Under 2022 kommer ett nytt avvikelsehanteringssystem att provas, några verksamheter kommer att vara 
pilot. Fortsatt arbete sker också med att arbeta med förvaltningens kvalitetsledningssystem och uppdatera 
handboken med rutiner och riktlinjer för att göra denna mer användarvänlig och uppdaterad. Ett arbete 
för att involvera alla enhetschefer i internkontrollplanen kommer att påbörjas under våren 2022. Fortsatt 
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har förvaltningen fokus under 2022 på kvalitetsarbetet och uppföljning och analys av resultat samt 
avvikelsehantering. 

Förvaltningen får en ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en ny medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) under våren då nuvarande MAS går i pension. Båda kommer att genomgå en 
ettårig utbildning för att skapa trygghet i rollen. Rollen som MAS och MAR delas nu mellan två 
personer. Rekrytering av ny socialt ansvarig samordnare/socionom (SAS) kommer också att ske under 
2022 då nuvarande SAS går i pension vid årsskiftet. Förvaltningen skall lägga upp en plan för att ansluta 
sig till det som kallas NPÖ- producent, dvs att brukarna kan läsa sina journalanteckningar som hälso- och 
sjukvårdspersonal gör på 1177. 

Flera pågående utvecklingsprojekt sker hos systemadministratörerna/IT-strategerna, förvaltningen har nu 
tre strateger. En gång i månaden har förvaltningen interna möten med IT där framtida projekt planeras 
och skav rensas bort. Förvaltningen planerar för en upphandling av nytt verksamhetssystem tillsammans 
med Vårgårda och en kravspecifikationskall tas fram under 2022. 

Under 2022 tillsätts också en intern projektledare för att leda ett effektiviseringsprojekt i hemtjänsten 
samt förbereda och möjliggöra införandet av lagen om valfrihet (LOV) organisation. 

Förvaltningen kommer att försöka använda alla statsbidrag som kommer förvaltningen tillgodo. Detta är 
ett omfattande arbete tillsammans med SAS och Controller. Förvaltningen har fortsatt fokus på en budget 
i balans och under 2021 ser vi att statsbidragen har gjort skillnad för utfallet. En plan skall också tas fram 
för hur förvaltningen skall hantera sin budget framledes när flyktingmedel och EKB-fond försvinner. 

En ombyggnad av Hemgårdens lokaler kommer att behövas för att möjliggöra fler somatiska avdelningar 
samt inrymmandet av daglig verksamhet i lokalerna. 

Anhörigsamordnaren fortsätter att planera för sitt arbete och profilera sig samt se till att de anhöriga 
hittar fram till henne för stöd. Under 2022 kommer hon att arbeta för samverkan med Vårgårda och på så 
viss komma igång med olika anhöriggrupper tillsammans. 

Individ och familjeomsorg 

Trots ett stort engagemang och stora insatser har upplevelsen av dialog och delaktighet inom 
organisationen inte varit tillräckligt god. Detta har under hösten 2021 tydliggjorts via arbetsplatsträffar 
(APT) på lokalsamverkansgrupp (LSG) och via fackliga ombud direkt till socialnämnden. Ett fortsatt 
fokus kommer därför fortsatt att ligga på att stärka de forum som finns och vid behov skapa nya 
strukturer för dialog och delaktighet. Exempel på åtgärder som vidtas nu är två olika insatser, som tagits 
fram i facklig samverkan, och som kommer att genomföras under 2022 och 2023. Dels en översyn på 
IFO:s organisation som kommer genomföras under första halvåret 2022 och dels en satsning på 
hälsofrämjande insatser under 2022 och 2023. 

IFO har under de senaste åren genomgått flera olika organisationsförändringar och IFO har också vuxit 
rejält i antal medarbetare. Flera olika nya arbetsuppgifter har tillkommit, ny lagstiftning har utökat 
organisationens arbetsuppdrag och det ställs ökade och tydligare krav på kvalitets- och utvecklingsarbete, 
detta sammantaget gör att det nu finns ett behov av att se över och omfördela resurserna inom 
organisationen. Syftet med en ny resursfördelning inom organisationen är att skapa goda förutsättningar 
för hållbarhet över tid, ökad tillgänglighet för medborgaren och en verksamhet där chefer och 
medarbetare kan erbjudas en hållbar och god arbetsmiljö. Översynen pågår och förslag på ny 
resursfördelning inom organisationen kommer att presenteras inom kort. Dialog, samverkan, risk- och 
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konsekvensanalyser och fastställandet av handlingsplan inför kommande beslut sker i flera olika forum 
och inom ramen för den facklig samverkan. 

I syfte att skapa ökad hanterbarhet trots relativt sett hög arbetsbelastning och en ibland stressfylld 
arbetssituation hos våra medarbetare kommer en satsning på olika hälsofrämjande insatser att 
genomföras. Arbete pågår nu i dialog med medarbetarna och i facklig samverkan med att ta fram en 
handlingsplan för denna satsning. 

IFO:s ledningsgrupp kommer under 2022 fortsatt att fokusera på att skapa stabilitet i personalgrupperna 
och stärka medarbetarnas tillit till organisationen. Ett led i att skapa en ökad stabilitet, tillit och 
transparens inom organisationen är det aktiva arbetet som genomförs kring kommunens och 
förvaltningens målarbete, våra lednings- och styrningsstukturer samt arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet. På detta sätt kan ledningen skapa en ökad tydlighet i till exempel beslutsprocesserna i 
organisationen, vilket skapar en ökad känsla av sammanhang och hanterbarhet för våra medarbetare, en 
viktig del i en god arbetsmiljö. 

Att kvalitetssäkra våra processer och rutiner samt utveckla arbetet med strukturerad intern samverkan i 
syfte att på bästa sätt möta de behov våra olika målgrupper har är ett annat fokus för vår verksamhet 
under 2022 

Möjligheterna till att skapa fler digitala lösningar är målindikator för kommande år. Arbetet med att öka 
antalet digitala verktyg är en naturlig och nödvändig utveckling som IFO prioriterar. Att implementera 
och utveckla införda e-tjänster och se över möjligheten att automatisera olika processer, såsom till 
exempel handläggning av ekonomiskt bistånd kommer, under förutsättning att nödvändiga avtal sluts, 
genomföras under 2022. 

Det fanns i slutet på förra året oroande prognoser om att det framöver kan komma att finnas ett större 
behov av försörjningsstöd och skyddsplaceringar. Detta på grund av befarad ökad arbetslöshet och ökat 
våld i hemmet beroende på pandemin och dess effekter. Den prognosen har nu reviderats och visar nu på 
en ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökad våldsutsatthet. En viss ökning av våldsärenden både 
inom Barn- och familj och inom Vuxen- och bistånd kan skönjas under våren 2021. Verksamheten följer 
denna utveckling och dess effekter på bland annat arbetsbelastningen inom verksamheten. 

Vård och omsorg 

Vård och omsorgs ledningsgrupp har fokuserat mer på kvalitet, uppföljningar och avvikelser under 
hösten. En genomlysning av ökade kostnader i hemtjänsten påbörjades 2021 med hjälp av ett externt 
företag. Resultatet kommer att användas för ett fortsatt effektiviseringsprojekt under 2022.  

 Ett palliativt team startades upp under 2021 med utbildningsinsatser för omvårdnadspersonal som ett led 
i att förbättra kvalitén. Äldreomsorgslyftet för de elva medarbetare fortsätter under hösten under 2022. 

Under 2021 inköptes wifi-punkter till Hemgården för att kunna använda tekniken full ut. Under 2022 
planeras installation. Införandet av hotellås på Hemgården kommer ske under 2022, digitala 
läkemedelsskåp i ordinärt boende kommer fortsätta att implementeras och nyckelfria lås inom ordinärt 
boende planeras för att vara fullt utbyggt. Planeringsverktyget TES införs för hälso- och sjukvård/rehab 
enheten (HSV) under 2022. Det möjliggör att kunna använda de nyckelfria låsen även för legitimerad 
personal samt att kunna planera och optimera sina besök. 

Upphandlingen är klar för nya Hagens demenscentra och första spadtaget tas under januari 2022. 
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Förstudie Hemgården pågår kring resursutnyttjandet av de tomma lokaler som blir när demensenheterna 
flyttar till Hagen.  

Omställningsarbetet kring nära vård kommer att fortgå och arbetsgrupp kommer att skapas för att arbeta 
mer strukturerat i Herrljunga. 

Under 2022 kommer ett utvecklingsarbete att ske med bemanningsenheten där man kommer att 
tillsvidare anställa 8 undersköterskor som kommer att arbete i en vikariepool, detta för att minska 
vikarianvändandet och öka kontinuiteten hos våra brukare. 

Socialt stöd 

År 2022 blir ett mycket spännande år för förvaltningen och särskilt för socialt stöds 
verksamhetsområden. Projekt Framtidens LSS kommer att ta fart i och med att en ny enhetschef har 
anställts som tillträder i februari. Ledningsgruppen går från att fram till december 2021 varit två 
enhetschefer till att i februari 2022 vara fyra. Processer om att bygga en ny gruppbostad samt en 
korttidsvistelse fortlöper samt att utveckla LSS-insatser på hemmaplan.  

Daglig verksamhet förbereder sig på en eventuell flytt till nya lokaler på Hemgården och 
verksamhetsområdet planerar för att upprätta ett team av stödpedagoger. 

De processer som påbörjats under 2021 kommer att fortlöpa och utvecklas. När ledningen blir fulltalig 
kommer utvecklingsarbetet att kunna ta fart igen.  

Under 2022 kommer en genomlysning att ske av alla kontaktpersonsbeslut. 

Fokus 2022 blir att implementera ett tillitsbaserat ledarskap med fokus på teambuilding. Att arbeta med 
ett strategiskt målarbete och att kvalitetssäkra verksamheterna genom förbättrad socialdokumentation 
samt att arbeta med intern samverkan. 
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Mål  
 

Fokusområde En hållbar och 
inkluderande kommun  
Vi tar ansvar för vår 
gemensamma framtid. 
Hållbarhetsbegreppet 
genomsyrar alla beslut och 
aktiviteter.  
  

En välkomnande och 
attraktiv kommun  
Vi arbetar för en trygg och 
stimulerande miljö med 
medborgare, företagande 
och besökare i fokus. En 
småstadsidyll nära storstad 
och fritid, du är i centrum! 

En utvecklande kommun 
   
Vi skapar infrastrukturer i 
framkant, och tillsammans 
uppnår vi tillväxt genom 
nytänkande 
  

Kommun-
övergripande 
mål 

1. Herrljunga ska ta 
miljöansvar och effektivt 
hushålla med naturens 
resurser, nu och i framtiden.  
 
2. Herrljunga kommun ska ha 
en god ekonomisk 
hushållning. 
 
3. Herrljunga kommun ska ha 
socialt hållbara verksamheter 
som främjar trygghet, 
inkludering och jämställdhet.  

4. Att aktivt marknadsföra 
och lyfta fram Herrljunga 
kommuns goda egenskaper 
och företagande.  
 
5. Herrljunga kommun är 
en trygg plats att besöka, 
leva och verka i. 
 
6. Herrljunga kommun 
främjar samarbete i hela 
kommunen.  

7. Oavsett ålder ges möjlighet 
till livslångt lärande och god 
livskvalitet.  
 
8. Herrljunga kommun främjar 
ett aktivt och starkt lokalt 
näringsliv 
 
9. Herrljunga kommun ska 
växa genom ett hållbart 
samhällsbyggande 
  

SN 
Nämndmål 
(övergripande) 

1. Socialförvaltningen ska 
eftersträva resurs-effektivitet 
i de insatser som erbjuds.  
genom att utveckla och 
stärka samverkan 
 
2. Socialförvaltningen ska 
utveckla/förstärka det 
förebyggande arbetet och 
tidiga insatser samt bidra till 
medborgarnas möjlighet till 
aktivt liv och god hälsa.  

3. Socialförvaltningen ska 
skapa förutsättningar för    
att vara en god och 
attraktiv arbetsgivare. 
 
4. Socialförvaltningen ska 
vara förtroendeskapande 
och verka för ökad 
trygghet, jämlikhet och 
rättssäkerhet 

5. Socialförvaltningen ska 
arbeta aktivt och strategiskt 
med hjälp av digitala 
lösningar/ny teknik och 
utvecklande arbetssätt för att 
skapa nytta för välfärden, 
medborgare och 
medarbetare. 

Tabellen ovan visar kommunens fokusområden, de kommunövergripande målen samt socialnämndens 
mål.  
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En hållbar och inkluderande kommun 
Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut 
och aktiviteter 

 
1. Herrljunga ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser, nu och i framtiden.  

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Förvaltningen arbetar för att kunna erbjuda människor insatser som verkligen har effekt.  

Ett sätt är att arbeta med kunskapsbaserad socialtjänst där vi använder metoder som är 
evidensbaserade. Ett arbete för att utbilda inom sådana insatser har påbörjats inom hela 
förvaltningen. Forskningen är entydig att använder man metoder med evidens så får man också ett 
annat resultat. 

Att arbeta förebyggande, tidigt och tillsammans är en utmaning, då det kräver samordning. 
Förvaltningen har prioriterat att arbeta med samordnade individuella planer (SIP). SIP är lagstyrt i 
både hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen och innebär att två huvudmän är tvingade att 
samarbeta när en brukare behöver insatser från båda huvudmännen. Förvaltningen arbetar även internt 
inom kommunen för samverkan är inte alltid lätt. Anhörigsamordnare är kommunens SIP-
samordnare.  

 

Nämndmål: Socialförvaltningen ska eftersträva resurseffektivitet i de insatser som erbjuds, genom att 
utveckla och stärka samverkan.  

Mätetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021  Mål 2022 

Antal externt samordnade 
planer (SIP) - upprättade 

   öka 10% 
    12 st 

öka 10% 

Ta fram och implementera en 
rutin för interna samordnade 
individuella planer (SIP) 

0 0 0 10 st 
 

54 st ** 
10 st 

100 % av alla enheter (ansvar) 
skall redovisa en budget i 
balans - mål 2021 

56% 47% 61% 100% 
 

72% 
100% 

 *Antalet registrerade SIP:ar i SAMSA. 
** SIP:ar internt i kommunen, utanför SAMSA. 
 
2. Herrljunga Kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 
Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Förvaltningen arbetar aktivt för att få en budget i balans, detta är ett första steg till en god 
ekonomisk hushållning. Som ett led i detta har ett fokus legat på att skapa strukturer för att 
planera ut aktuella statsbidrag.  
 
Förvaltningen arbetar för att framtidens ökade behov ska kunna täckas av tilldelade budgetmedel. 
För att klara detta har hela förvaltningen tillsammans försökt hitta nya vägar att arbeta och bli mer 
effektiva. Ett led i detta är att analysera resultat, följa upp dem och skapa åtgärder för att ha en 
god ekonomisk hushållning. 
 
Förvaltningen arbetar tillsammans med controller, socialt ansvarig samordnare (SAS), medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och cheferna. De har kontinuerligt både ekonomi- och 
kvalitetsuppföljningar. En handlingsplan finns framtagen inom de områden där förvaltningen har 
ett underskott eller prognosticerar ett underskott, denna redovisas regelbundet till 
nämnd. Resultaten analyseras och följs upp. 
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3. Herrljunga Kommun ska ha socialt hållbara verksamheter som främjar trygghet, inkludering 
och jämställdhet 

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Socialförvaltningen arbetar för att implementera heltid som norm och deltid som möjlighet i 
förvaltningen. Målet med detta arbete är att öka trygghet för brukare, då färre vikarier behövs och 
kontinuiteten ökar om fler arbetar heltid. Arbetet med heltid som norm är också en del i att öka 
jämställdheten då det inom socialförvaltningen främst arbetar är kvinnor. 

Förvaltningen ansvarar för att de kommuninvånare som inte har arbete och som har annan 
svårighet får en meningsfull sysselsättning. En sysselsättning som ska öka möjligheterna till 
egenförsörjning på sikt.  

Förvaltningen ansvarar för daglig verksamhet enligt LSS där förvaltningen fokuserar på att finna 
externa arbetsplatser för att öka inkluderingen av personer som tillhör personkretsarna. 

 

Nämndmål: Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser 
samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa. 

Registrering av antal uppkomna avvikelser ska öka i syfte att skapa ett underlag för ett utökat systematiskt kvalitetsarbete 
(analys och uppföljning) samt Öka antal registreringar i Senior alert och svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska 
Symptom (BPSD) 

Mätetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 

Antal registreringar i Senior 
alert och svenskt register för 
Beteendemässiga och 

Psykiska Symptom (BPSD) 

93 SA 

24 BPSD 

71 SA 

28 BPSD 

29 SA 

56 BPSD 

32 SA 

62 BPSD 

25 SA 

12 BPSD 

32 SA 

62 BPSD 

Antal uppkomna avvikelser 2 789 2 288 1 928 2 217 1 595 * 

*Målet har reviderats inför 2022 och mätetalet följs inte, då bedömningen gjorts att det inte är relevant utifrån måluppfyllelse. 
Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt med avvikelsehantering, analys och uppföljning. 

 

En välkomnande och attraktiv kommun 
 

Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och 
besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid, du är i centrum! 

4. Att aktivt marknadsföra och lyfta fram Herrljunga kommuns goda egenskaper och företagande.  
Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Förvaltningen arbetar för att lyfta fram Herrljunga som varumärke, främst genom att marknadsföra 
kommunen som arbetsplats.  

 

Nämndmål: Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv arbetsgivare 

 
Arbetet i våra verksamheter ska kännas meningsfullt samtidigt som sjukfrånvaron ska minska. Ökad stabilitet inom chefsledet, i 
form av minskad personalomsättning på chefer, antalet heltidsanställda ska öka och fler medarbetare ska vara nöjda med sin 
sysselsättningsgrad.  
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Mätetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 

Arbetet känns meningsfullt 4,4 4,4 * 4,7 4,4 4,7 

Sjukfrånvaro (%) 7,3% 6,4% 9,4% 5% 9,5 % 5% 

Personalomsättning, chefer 5 8 4 1 5/17 2/18 

Andel heltidsanställda 55% 59% 84% 90% 90,1% 92% 

Andel arbetad tid (av total 
arbetad tid) utförd av 
timanställda. 

VoO 19,17%  

SS 19,4% 

VoO 18,8% 

SS 15,7% 

VoO 16,9% 

SS 17,5% 

VoO 15% 

SS 15% 

VoO 18,9% 

SS 16,24% 

VoO 12% 

SS 10% 

Nöjdhet med 
sysselsättningsgrad bland 
anställda 

92% 

 
96% ** 100% ** 100% 

*Det utfördes ingen medarbetarenkät 2020, därav saknas detta utfall. 
**Förvaltningen har inte genomfört någon egen undersökning under 2021. 
 
 
5. Herrljunga kommun är en trygg plats att besöka, och leva och verka i. 

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

För att vilja arbeta och leva i Herrljunga behöver de insatser som erbjuds via socialförvaltningen 
vara av god kvalité och evidensbaserade. Tidiga och förebyggande insatser i samverkan med andra 
aktörer både internt och externt, främjar också tryggheten. 

Förvaltningen arbetar för att vara en god arbetsgivare, det innebär att vi arbetar tillsammans över 
gränserna. För att öka transparens och kommunikation har förvaltningen implementerat tillitsbaserat 
ledarskap. Utöver detta arbetar socialförvaltningen med att minska sjukfrånvaro, tillse möjligheter till 
kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. 

 
Nämndmål: Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet 
och rättssäkerhet. 

Mätetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 

Ökad nöjdhet avseende 
brukarbedömning IFO (%) 67* ** 55% 90% 20%*** 90% 

Ökad nöjdhet avseende 
brukarbedömning hemtjänst – 
helhetssyn (%) 

86% 88% 88% 94% ** 94% 

Ökad nöjdhet avseende 
brukarbedömning särskilt 
boende – helhetssyn (%) 

88% 77% 79% 86% ** 86% 

Ökad nöjdhet avseende 
brukarbedömning LSS 
(vartannat år), trivsel daglig 
verksamhet (%)  

* 46% * 88% 57% 88% 

Antal personal en 
hemtjänsttagare möter under 
14 dagar (medelvärde)  

** 21 19 13 18 14 

*Mätningen görs vartannat år, därav saknas värde. 
** Detta värde har ej publicerats i Kolada än.  
*** endast 5 svarande på enkäten. 
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6. Herrljunga kommun främjar samarbete i hela kommunen 

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Socialnämnden har ingen egen målindikator på detta delmål men hänvisar till måluppfyllelsen i de 
av socialnämnden antagna målen. 

 

En utvecklande kommun 
 

Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom 
nytänkande 

 

7. Oavsett ålder ges möjlighet till livslångt lärande och god livskvalitet 
Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Socialnämnden har ingen egen målindikator på detta delmål men hänvisar till måluppfyllelsen i de 
av socialnämnden antagna målen. 

 

8. Herrljunga kommun främjar ett aktivt och starkt lokalt näringsliv 

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Socialnämnden har ingen egen målindikator på detta delmål men hänvisar till måluppfyllelsen i de 
av socialnämnden antagna målen. 

 
9. Herrljunga kommun ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande 

Sammanfattning 
och analys, 
nämndmål 

Socialnämnden har ingen egen målindikator på detta delmål men hänvisar till måluppfyllelsen i de 
av socialnämnden antagna målen. 

Socialförvaltningen har varit en dialogpartner i samhällsbyggnadsprocessen där kunskaper från 
socialförvaltningen inkluderats i samhällsbyggandet för att skapa hållbarhet och ett inkluderande 
samhälle. 

 

Nämndmål: Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny 
teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.  
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Mätetal Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020  Mål 2021  Utfall 2021 Mål 2022 

Antal nattkameror inom 
hemtjänsten    7 14 7 14 

Antal nyckelfria lås inom 
hemtjänsten  

0 

0 

 

 

116/305 

38% av 
brukarna 

50% av 
brukarna 

162/327 

 50% av 
brukarna 

50% av 
brukarna 

Antal lägenheter inom särskilt 
boende som har hotellås  

0 0 0 100% 38% 100% 

Antal digitala lösningar inom 
IFO  

  2 4 5 5 
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Personalredovisning  

Förvaltningen totalt 

Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie 
arbetstid i procent  

2020 
Nov 

2021 
Nov 

Total sjukfrånvaro 9,4 9,5 
Total sjukfrånvarotid     

   för kvinnor 9,2 9,8 
   för män 10,2 7,9 

Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar) 34,1 49,5 
Total sjukfrånvarotid     

   för kvinnor 29,1 49,0 
   för män 55 52,4 

Andel heltid % 83,8 90,4 
   för kvinnor 83,6 90,7 

   för män 85,3 88,2 

 
Aktuella rehabärenden nov 2021 Totalt 
Antal pågående rehabärenden över 2 veckor 42 

Antal avslutade rehabärenden över 2 veckor 23 

Antal anställda med 5 eller fler sjukfrånvarotillfällen 69 

 

Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Långtidssjukfrånvaron för 
kvinnor har ökat i antalet dagar. Förvaltningen gör bedömningen att den beror på naturliga orsaker, 
såsom svår sjukdom. Den totala sjukfrånvaron ligger på en betydligt högre nivå än förvaltningens mål på 
5% men siffran har givetvis påverkats av pandemin och att personal har behövt stanna hemma på grund 
av minsta symptom. De personalgrupper som har haft möjlighet till distansarbete har lägre sjukfrånvaro 
än de som behöver jobba på plats. Andelen heltid har ökat, det gäller även den faktiska 
sysselsättningsgraden, med hänsyn taget till tjänstledigheter som nu ligger på 66,0% jämfört med 61,6% 
första tertialen 2021. 
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Ekonomi  

Drift 
RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 
(tkr) 2019 2020 2021 2021   
Intäkter -85 620 -85 916 -72 459 -96 262 23 803 
Summa intäkter -85 620 -85 916 -72 459 -96 262 23 803 
Personalkostnader 182 558 190 224 181 634 190 773 -9 139 
Lokalkostnader, energi, VA 10 989 10 984 10 737 11 788 -1 051 
Övriga kostnader 97 820 104 383 95 608 103 083 -7 475 
Kapitalkostnad 400 452 655 655 -0 
Summa kostnader 291 767 306 043 288 634 306 299 -17 665 
Summa Nettokostnader 206 147 220 127 216 175 210 037 6 139 
Kommunbidrag 202 764 212 115 216 175 216 175 - 
Resultat -3 383 -8 012 - 6 139   

 

Organisatorisk fördelning 

RESULTAT NETTO (tkr) Bokslut Bokslut Budget * Utfall Avvikelse 
  2019 2020 2021 2021   
Nämnd 498 511 559 489 70 
Förvaltningsledning 10 937 11 575 12 018 11 411 607 
Individ och familjeomsorg 44 177 50 137 44 398 45 457 -1 059 
Vård och omsorg 121 146 126 316 128 061 120 072 7 990 
Socialt stöd 29 389 31 588 31 139 32 608 -1 469 
Summa verksamhet 206 147 220 127 216 175 210 037 6 139 
            
Intäkter -85 620 -85 916 -72 459 -96 262 23 803 
Kostnader 291 767 306 043 288 634 306 299 -17 665 
Nettokostnad 206 147 220 127 216 175 210 037 6 139 
*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag     

 
Kommentar till utfall drift 
Socialnämnden visar ett överskott på 6 139 tkr per den siste december 2021. 5 234 tkr av överskottet 
kommer från resultatföring av 2016 års flyktinggrupp. Det bör även nämnas att utöver resultatföringen av 
2016 års flyktinggrupp har andra externa medel såsom flykting – och ensamkommande barn (EKB) 
medel tillsammans med tillkommande statsbidrag en stor del i att socialnämnden kan presentera ett 
överskott för 2021. Resultatet är en markant förbättring jämfört med prognosen per oktober. Det är 
framför allt vård och omsorg som bidrar till det stora överskottet. 

Socialnämnden har under året fått flertalet ersättningar i olika former. Totalt har 2 195 tkr utbetalats i 
form av ersättning för merkostnader till följd av covid-19, för 2020. Detta innebär att förvaltningen fått 
kostnadstäckning för samtliga återsökta merkostnader på grund av pandemin 2020.  Under 2021 har det 
inte funnits möjlighet att söka ersättningar kopplade till kostnader i och med pandemin, bortsett från 
vissa vaccinationskostnader. I stället har det utgått ersättning för sjuklönekostnader med totalt 1 023 tkr 
samt tillkommit åtskilliga statsbidrag, framför allt inom vård och omsorg. Flera av dessa statsbidrag har 
medverkat till 2021 års stora ekonomiska överskott för förvaltningen.  
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Nämnd och förvaltningsledning 

Nämnden visar ett överskott på 70 tkr per december 2021, beroende på lägre personalkostnader än 
budgeterat.  

Förvaltningsledningen redovisar ett överskott på 607 tkr. Större delen av överskottet härleds till lägre 
systemkostnader, utbildningskostnader samt lägre kostnader för hälso- och friskvårdsrelaterade tjänster, 
än budgeterat. Personalkostnaderna har överskridit budgeten, dels på grund av att de har omfördelats 
internt i förvaltningen, dels för att två tjänster har finansierats av statsbidrag under hösten.  

Individ och familjeomsorg  

IFO visar ett underskott på 1 059 tkr per december månads utgång. Det är framför allt LSS i extern regi 
samt barn och ungdomsvård som bidrar till det negativa utfallet.   

Minskade kostnader för färdtjänst genererar ett överskott på 498 tkr. Omsorgsavgifterna bidrar med 179 
tkr högre intäkter än budgeterat. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, i och med att de har 
omfördelats internt. Detta vägs upp av ökade hyres- och lokalvårdskostnader för lokalerna på 
Verkstadsgatan. IFO övergripande summerar till ett överskott på 297 tkr. 

IFO, vuxen- och biståndsenhetens (VoB) ordinarie verksamhet redovisar ett underskott på 2 694 tkr. 
Utöver detta tillkommer resultatföring av 2016 års flyktinggrupp med 5 234 tkr, vilket leder till ett 
överskott för 2021. Vuxenvård och ekonomiskt bistånd visar ett överskott på totalt 1 372 tkr. Ekonomiskt 
bistånds utfall har förbättrats avsevärt efter sista prognosen, i och med att en större andel av utbetalt 
försörjningsstöd finansieras av flyktingbufferten.  Det stora underskottet står LSS extern regi för, totalt 4 
133 tkr. Verksamhet gruppboende barn och unga LSS samt gruppboende vuxna redovisar ett underskott 
på 4 147 tkr, medan elevhem/internat enligt SoL och LSS visar på underskott på 612 tkr. Korttidvistelse 
LSS samt daglig verksamhet LSS gör ett sammanlagt överskott på 569 tkr. 

Handläggning BoF samt öppna insatser barn och unga, som framför allt består av personal- samt 
konsultkostnader, inklusive intäkter för tillkommande statsbidrag genererar ett underskott på 96 tkr för 
IFO, barn- och familjeenheten (BoF).  Barn och ungdomsvård genererar ett underskott motsvarande 3 
223 tkr, vilket drivs av framför allt höga kostnader för institutionsvård, ett underskott på 3 392 tkr. Övrig 
behovsprövad vård visar ett mindre underskott på 251 tkr, medan familjehemsvården visar ett överskott 
på 477 tkr.  Totalt summerar IFO, BoF till ett underskott på 3 897 tkr. I detta belopp finansieras en tjänst 
av EKB medel samt familjehemsplaceringar motsvarande 2 085 tkr.  

Vård och omsorg 

Per den siste december visar vård och omsorg ett överskott på 7 990 tkr. Det positiva utfallet är ett 
resultat av framför allt tillkommande statsbidrag, ersättningar i och med pandemin samt ett överskott 
inom hemtjänsten.  

De medel avseende 2020 års merkostnader för covid-19 som socialnämnden fått ligger redovisade här 
och har tillsammans med statsbidrag finansierat de ökade kostnaderna för skyddsmaterial såsom 
munskydd, handskar och extra förbrukning i form av handsprit är också bokförda här. De här 
kostnaderna tillsammans med hanteringen och distributionen av skyddsmaterial summerar till 2 918 tkr 
för 2021. 

Vård och omsorg gemensamt redovisar ett positivt resultat med 4 302 tkr. Det är framför allt 
statsbidraget säkerställa en god vård och omsorg om äldre som bidrar till överskottet, även minskade 

Bilaga 1, SN § 24/2022-03-01



   
 

22 
 

personalkostnader på grund av vakanta tjänster, men också hemtjänst övergripande visar på ett överskott 
på 1 458 tkr samt ett överskott på matdistribution på 132 tkr. Hemtjänst totalt, inklusive köp-sälj 
verksamhet, nattpatrull och trygghetstjänster, administratörer mm visar ett överskott på 3 218 tkr. 
Nattpatrullen redovisar ett överskott på 706 tkr, trygghetstjänster visar överskott på  226 tkr och 
trygghetsboendet redovisar ett positivt utfall på 199 tkr.  

 

 Tabellen visar utvecklingen av utförd tid inom hemtjänsten 2016-2021. 

Korttid och bemanning visar ett helårsresultat på 742 tkr, framför allt på grund av att dagträffen var 
stängd under våren, vilket ger ett överskott på 428 tkr, dels ett överskott på 342 tkr avseende timanställd 
personal via bemanningsenheten, dels en positiv avvikelse för Hagen natt på 216 tkr.  Korttidsenheten 
visar ett underskott på 335 tkr. Förvaltningen har lyckats ta hem utskrivningsklara brukare från sjukhusen 
i tid och har därmed ett överskott på utskrivningsklara med 100 tkr.  
Särskilt boende förbättrar sitt resultat och redovisar ett totalt överskott på 491 tkr, delvis på grund av 
statsbidrag, men också på grund av felaktigt budgeterade kostnader avseende lokaler på Hagen. Solhagen 
stängdes under februari och har inneburit en nettokostnad på 1 446 tkr, detta belopp har finansierats med 
statsbidrag. I och med att nattenheten för Hemgården har delats upp i två kostnadsställen visar 
Hemgården somatik ett underskott och Hemgården demens ett överskott.   
Hälso- och sjukvård har haft ett tufft år och har trots inhyrd bemanning under sommaren och senare 
delen av året, vägt upp de ökade bemanningskostnaderna med minskade personalkostnader för befintlig 
personal, och sjuksköterskor dag och natt redovisar ett överskott på 30 tkr. Fotvården stängdes under året 
och visar ett överskott på 167 tkr jämfört med budget. Rehab gör ett överskott på 397 tkr som fördelas 
jämnt mellan minskade personalkostnader samt lägre kostnader för inhyrda hjälpmedel.  
 
Socialt stöd 
 
Årets resultat visar ett underskott på 1 469 tkr för socialt stöd. Funktionshinder gör ett underskott på       
2 076 tkr på grund av primärt utökade kostnader samt lägre intäkter för personlig assistans i egen regi 
vilket beror primärt på tillkommande samt förändrade behov. Totalt redovisar personlig assistans ett 
underskott på 1 488 kr.  Korttidstillsyn (KTS), ledsagning och avlösare redovisar också ett underskott, 
liksom gruppbostad enl LSS har högre personalkostnader än budgeterat, mestadels på grund av ökade 
kostnader under sommaren.  
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Stöd och resurs redovisar ett underskott på 285 tkr. Det negativa utfallet härleds framför allt till ökade 
kostnader på servicebostad enl LSS och att stödboendet har lagts ner. Personalkostnaderna på 
servicebostad LSS har ökat markant under året, ett resultat av ökade behov, vilket genererar ett 
underskott på 425 tkr, trots att statsbidrag tillskjutits. Boendestöd gör ett överskott på 350 tkr, delvis på 
grund av att viss verksamhet har finansierats med flyktingmedel, men också lägre personalkostnader än 
budgeterat.  
 
Reprisen gör ett mindre underskott på grund av att verksamheten var stängd under början av året, som en 
följd av pandemin. Fixartjänst har också något lägre intäkter än budgeterat. Detta vägs upp av att 
arbetsmarknadsenheten gör ett överskott på 839 tkr, primärt på grund av att intäkter i form av statsbidrag 
och ersättningar från Arbetsförmedlingen ökar. Tvätteriet gör ett litet överskott på 116 tkr.  
 

Flykting- och EKB medel har finansierat stora delar av verksamheten under 2021, både i form av tjänster 
och placeringskostnader, men framför allt på grund av resulatföringen av medel kopplade till 2016 års 
flyktinggrupp, 5 234 tkr. Socialförvaltningen har en stor utmaning i att anpassa befintlig verksamhet för 
att finansiera den utan flykting- och EKB medel när de är slut. En översyn för hur ordinarie verksamhet 
ska finansieras exklusive dessa medel, pågår.  

Utgående balans för avräkningskonto ensamkommande barn per 211231 är 4 855 tkr. Utgående balans 
för avräkningskonto flyktingverksamhet per 211231 är 5 379 tkr.  

Investeringar 
 

RESULTAT NETTO Ursprungs 
budget 

Tillägg/ 
ombudg 

Summa 
Budget Utfall Avvikelse 

(tkr) 2021 2021 2021 2021 2021 
Förstudie Hagen demenscentra 0 1402 1 402 2 665 -1 263 
Hagen ombyggnad + nybyggnad 10 000 0 10 000 4 571 5 429 
S:a investeringar gm TN 10 000 1 402 11 402 7 236 4 166 
            
Förvaltningsledning           
Inventarier 500 - 500 417 83 
Infrastruktur IT 200 0 200 182 18 
Vård och omsorg           
Hjälpmedel 200 0 200 193 7 
Inventarier Hagen 500 0 500 - 500 
Hemgården larm 0 100 100 94 6 
Hotellås 0 687 687 424 263 
Förstudie ombyggnad Hemgården 0 200 200 133 67 
S:a investeringar egna 1 400 987 2 387 1 443 944 
            
TOTALA INVESTERINGAR 11 400 2 389 13 789 8 679 5 110 
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Kommentar till utfall investeringar 

Investeringar genom Tekniska 

• Förstudie Hagen och ombyggnad Hagen: Under våren har ett omfattande arbete utförts för att 
projektera fram Hagens demensboende. Projektorganisationen upphandlades redan 2019 men 
arbetet startades först hösten 2020. Under maj månad påbörjades upphandlingen av 
tillbyggnaden ca 4000 m². Under hösten har arbetet med detaljprojektering påbörjats. 
Entreprenör är utsedd och byggnaden beräknas stå färdig under det andra kvartalet 2023. Hagens 
demensboende, ombyggnad befintlig byggnad beräknas upphandlas under våren 2022 

 
Egna investeringar 

• Inventarier: IFO har flyttat till nya lokaler och det har köpts in möbler till reception och vissa 
gemensamhetsutrymmen.  
 

• Infrastruktur IT: IFO:s nya lokaler har utrustats med ordinarie infrastruktur IT såsom 
accesspunkter, skärmar och högtalare till mötesrum.  
 

• Hjälpmedel: Nya hjälpmedel samt vårdsängar till särskilt boende har köpts in.  
 

• Inventarier Hagen: I och med att tidplanen för utbyggnad Hagen är framflyttad har det inte 
köpts in några inventarier under 2021. Dessa medel begärs istället ombudgeterade till 2022.  
 

• Hemgården larm: Det har köpts in nya mobiltelefoner till Hemgården som är kompatibla med 
det nya larmet.  
 

• Hotellås: Hotellås på Hagen har köpts in och monterats under hösten. Det pågår även installation 
av hotellås på de somatiska avdelningarna på Hemgården. Dessa kommer att färdigställas under 
våren 2022. Resterande medel begärs ombudgeterade till 2022. 
 

• Förstudie ombyggnad Hemgården: Under hösten har förvaltningen tagit in extern hjälp in för 
att påbörja förstudien av ombyggnad Hemgården. Hur ska förvaltningen bäst nyttja lokalerna 
efter att demensenheten har flyttat till Hagen demenscentra? Förstudien är i slutskedet och 
presenteras under våren 2022. Resterande medel begärs ombudgeterade.  
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Bilaga 1 Fördelning per ansvarsnivå  

 Bokslut Bokslut Budget Utfall Avvikelse 

Enhet 2019 2020 2021 2021   

Nämnd 498 511 559 489 70 

Förvaltningsledning 10 937 11 575 12 018 11 411 607 

Individ och 
familjeomsorg 44 177 42 817 44 398 45 457 -1 059 

IFO övergripande -1 311 26 079 2 062 1 765 297 

IFO vuxen och bistånd*** 27 399 23 517 25 961 23 421 2 540 

IFO barn och familj 18 089 50 137 16 375 20 272 -3 897 

Vård och omsorg 121 146 2 358 128 061 120 072 7 990 

Vård och omsorg gem 42 829 1 478 44 552 40 250 4 302 

Hemtjänst Hja landsbygd 1 293 4 081 2 003 1 509 494 

Hemtjänst Hja tätort 4 024 4 128 5 355 4 420 936 

Hemtjänst Ljung -219 12 544 2 160 1 830 330 

Korttidsenhet och 
bemanning 12 971 16 699 11 994 11 251 742 

Hagen säbo 17 008 15 744 14 885 14 754 131 

Hemgården demens 14 406 21 351 16 692 15 551 1 141 

Hälso- och sjukvård 21 129 7 475 22 193 21 499 694 

Hemgården omvårdnad 7 705 126 316 8 228 9 008 -780 

Socialt stöd 29 389 220 127 31 139 32 608 -1 469 

Socialt stöd gem 1 816 15 104 2 264 2 299 -35 

Funktionshinder 14 306 9 343 14 286 16 363 -2 076 

Stöd och resurs* 8 765 4 783 8 303 8 588 -285 

Sysselsättning** 4 503 31 588 6 286 5 359 927 

Totalsumma 206 147 277 388 216 175 210 037 6 139 

*Inklusive resultatföring av flyktingbuffert 204 tkr 2019 
** Inklusive resultatföring av flyktingbuffert 1 200 tkr 2020 
*** Inklusive resultatföring av flyktingbuffert 5 324 tkr 2021 
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Bilaga 2 Beskrivning av målarbetet per ansvarsområde 
 
1. Nämndmål: Socialförvaltningen ska eftersträva resurseffektivitet i de insatser som erbjuds, genom att 
utveckla och stärka samverkan.  

 

Beskrivning av målarbetet och aktiviteter:  

Vård och omsorg  

 

Månadsvisa uppföljningar av budget sker på enhets- verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå för 

att följa utvecklingen. De åtgärder som man vidtaget under året har gett effekt på budget i positiv 

riktning. 

Socialt stöd 

 

Åtgärdsplaner samt riktade insatser genomförs på de områden som inte har budget i balans.  En ny 
enhetschef tillsätts 2022 för att skapa förutsättningar för framtidens LSS.  

Individ och 

familjeomsorg 

(IFO) 

IFO arbetar med att skapa och återupprätta strukturer och med systematisk uppföljning av verksamheten 

på alla nivåer vilket ger en god förutsättning för måluppfyllelse vad gäller god ekonomisk hushållning. 

Fokus på samverkan både internt inom förvaltningen, internt inom kommunen samt externt med Hälso- 

och sjukvård, Polis, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, m fl.  

 
 
2. Nämndmål: Socialförvaltningen ska utveckla/förstärka det förebyggande arbetet och tidiga insatser 
samt bidra till medborgarnas möjlighet till aktivt liv och god hälsa. 

 
Beskrivning av målarbetet och aktiviteter:  

Vård och omsorg 
(VoO)  

 

Planeringen för att öka antalet registreringar BPSD har inte kunnat genomföras på grund av att det 
nationellt saknas utbildningstillfällen, vilket krävs för registrering.  

Målet avseende avvikelser har varit att öka antalet avvikelser och att kontinuerligt arbeta med dessa på 
APT, vilket har genomförts.  Ledningsgruppen har under hösten haft fokusdagar på kvalitet och 
uppföljning. Föreläsare har bjudits in för inspiration och kunskapsförstärkning. 

Socialt stöd  

 

En särskild satsning på socialdokumentation har gjorts under året. På enheterna daglig verksamhet och 
arbetsmarknadsenheten har ett målarbete genomförts där aktiviteter för att främja ett aktivt liv och god 
hälsa står i fokus, bland annat genom att erbjuda fler uteaktiviteter och rörelse.  

Inom boendestödet arbetar personalen med att vara förebilder och på så vis främja en hälsosammare 
livsstil bland annat för att kunna motivera den enskilde.  

Implementering av pedagogiska verktyg inom LSS gruppbostad har skett och vid årsslutet kartlades även 
vilket behov som finns av rörelse och aktiviteter inom gruppbostad. 

Individ och 
familjeomsorg 
(IFO) 

 

IFO arbetar med att utveckla evidensbaserade metoder för att tidigt kunna erbjuda kvalitativa insatser 
inom ramen för verksamhetsområdet. Som ett led i detta har ett sammanhållet behandlingsteam bildats.  

Ett arbete har påbörjats i samverkan med polisen och bildningsförvaltningen för att möta behov hos 
ungdomar med normbrytande beteende, på ett tidigt stadie.  

 
 
 
 

Bilaga 1, SN § 24/2022-03-01



   
 

27 
 

3. Nämndmål: Socialförvaltningen ska skapa förutsättningar för att vara en god och attraktiv 
arbetsgivare 

 
Beskrivning av målarbetet och aktiviteter: 

Vård och omsorg 
(VoO) 

 

Vård och omsorg har ambitionen att all personal ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad. Heltid 
som norm med möjlighet till deltid, implementerades fullt ut under 2021. Andelen timvikarier har 
ökat som ett resultat av pågående pandemi samt genomförandet av äldreomsorgslyftet, då fast 
anställd personal studerar på halvtid. 

Enhetschefer arbetar kontinuerligt med att få ner sjukskrivningstalen genom rehabsamtal i tidigt 
skede. Under året har ett nytt digitalt personaladministrativt system implementerats, detta bidrar till 
en förbättrad rehab process.  

Socialt stöd  

 

Enhetschefer har arbetat aktivt med att skapa effektiva och trygga arbetsgrupper. Ett arbete som fallit 
väl ut där samarbetet både inom enheterna och mellan förvaltningens enheter, har ökat. 

Arbetet med heltid som norm har gett mycket goda resultat och vissa enheter har nått upp till att 
samtliga medarbetare arbetar 100% vid årsskiftet. Även arbetet med att minska sjukfrånvaron har 
kunnat fortlöpa trots pandemin. Fortsatt behöver sjukfrånvaron minska på någon enhet. 

Individ och 
familjeomsorgen 
(IFO) 

 

Ett aktivt arbete med att skapa trygga och goda strukturer för delaktighet och transparens inom 
organisationen har vidtagits. Alla enhetschefer har gått en utbildning i tillitsbaserat ledarskap.  
 
Arbetet med att skapa transparens och delaktighet i arbetet med verksamhetens mål, 
måluppföljning och analys av måluppfyllelse pågår. Delaktighet utgör en god grund för möjligheten 
att känna trygghet i ett sammanhang och för en ökad känsla av meningsfullhet i utfört arbete. 

 
 
4. Nämndmål: Socialförvaltningen ska vara förtroendeskapande och verka för ökad trygghet, jämlikhet 
och rättssäkerhet. 

 
Beskrivning av målarbetet och aktiviteter:  

Vård och omsorg 
(VoO) 

 

VoO har inom hemtjänsten lagt fokus på att öka kontinuiteten. Förvaltningen har lyckats med detta 
trots ökad andel timvikarier och pågående pandemi.   

Enhetscheferna har skickat ut egna enkäter för att mäta kundnöjdhet. Även HSL organisationen har 
skickat ut enkät för att få in synpunkter från patienterna kring nöjdhet, delaktighet, tillgänglighet och 
kontinuitet. Resultaten visar på en generell nöjdhet. 

Socialt stöd 

 

Under året har utbildning i AKK genomförts och ett arbete pågår nu med att förvalta och använda 
sig av kunskapen i verksamheterna. I de enheter där brukarundersökning har genomförts, daglig 
verksamhet och servicebostad har ett resultat presenterats och handlingsplaner tas fram för att öka 
måluppfyllelsen avseende trivsel och trygghet på enheterna. 

Arbetet med att förbättra social dokumentation samt organisatoriskt förbättra arbetet med 
kvalitetssäkring i form av risk och konsekvensanalyser fortgår. 

Individ och 
familjeomsorg 
(IFO) 

 

IFO arbetar aktivt med att skapa tydlighet i kommunikationen, såväl muntligt som skriftligt. IFO ser 
även över de olika kommunikationskanalerna. Arbetet pågår med att kartlägga hur verksamheten kan 
möta behovet av tillgänglighet och jämlikhet i kommunikationen och i möten med medborgarna.  

En organisationsöversyn har påbörjats inom IFO i syfte att skapa förutsättningar för hållbart 
ledarskap och en tillitsbaserad organisation.  
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5. Nämndmål: Socialförvaltningen ska arbeta aktivt och strategiskt med hjälp av digitala lösningar/ny 
teknik och utvecklande arbetssätt för att skapa nytta för välfärden, medborgare och medarbetare.  

 

Beskrivning av målarbetet och aktiviteter:  

Vård och omsorg 
(VoO) 

 

VoO har utmaningar i att säkerställa en god och säker vård. Införandet av digitala signeringslistor, 
digitala läkemedelsskåp inom ordinärt boende, är ett led i att säkerställa god och säker vård. 

 
Under hösten har hotellås monterats på Hagens äldreboende, totalt 40 st. Den enskilde kan nu själv 
låsa om sig och med lätthet ta sig in och ut ifrån sin lägenhet. Under 2022 implementeras hotellås 
även på Hemgården somatik.  

Nyckelfria lås i hemtjänsten har till viss del installerats, fortsatt plan för full implementering pågår. 
Effekten av nyckelfria lås nås först vid full implementering.  

Hemtjänst natt/nattillsyn med digital teknik (kamera) innebär att brukaren får sin tillsyn vid 
uppgjorda klockslag. Personalen behöver då inte åka långa sträckor för att se till om den enskilde 
sover (både minskade bränslekostnader och personalkostnader).   

Socialt stöd 

 

Arbetet med att fortsätta utveckla arbetssätt och metoder har inom daglig verksamhet bland annat 
inneburit en ny rekrytering av en stödpedagog och beslut är taget att rekrytera ytterligare en 
stödpedagog även till gruppbostaden. Stödpedagoger har en riktad utbildning som ger dem 
förutsättning att leda det pedagogiska arbetet och metodutveckling på enheterna.   

Servicebostaden har systematiserat sitt arbetssätt genom att tydliggöra genomförandeplanerna och 
målen samt infört ett “arbeta-lika” sätt inom personalgruppen för att kunna arbeta utifrån ett specifikt 
arbetssätt och på så sätt också kunna utvärdera.  

Individ och 
familjeomsorg 
(IFO) 

IFO arbetar aktivt inom alla verksamhetens områden för att utveckla både arbetssätt, 
evidensbaserade metoder och digital teknik. IFO arbetar fortsatt med att utveckla    e-tjänster och 
möjligheten att signera digital ses för närvarande över av IT enheten, och blir en realitet under 2022.  
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