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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-15 SN 2018/00006 nr 31038 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren,  
 
hanna.rongren@habo.se 

 

Verksamhetsrapport budget- och skuldrådgivning i Håbo år 
2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsrapporten avseende 

budget- och skuldrådgivning för år 2017    

 

Sammanfattning 

Budget- och skuldrådgivning i Håbo kommun bedrivs av kontaktcenter på 

uppdrag av socialnämnden. I december 2017 fanns det 83 pågående 

ärenden. Den största andelen rådsökande är i åldersgruppen 45 till 54 år.     

Ärende 

Kommunen är skyldiga att erbjuda invånarna kvalificerad budget- och 

skuldrådgivning utan oskäligt dröjsmål enligt skuldsaneringslagen 

(2006:548). I Håbo kommun utförs budget- och skuldrådgivning av 

kontaktcenter på uppdrag av socialnämnden.  

Målet med verksamheten är främst att rehabilitera skuldsatta personer och 

stärka hushållens resurser för att öka möjligheten till ett självständigt liv. 

Verksamheten kan bidra till vinster inom kommunen, bland annat genom att 

försörjningsstödet minskar då den enskilda blir motiverad till egen 

försörjning samt får en möjlighet att bidra till samhällsekonomin. 

    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kontaktcenter bedömer att det finns ett behov av att utöka budget- och 

skuldrådgivningen i kommunen från 25 till 100 % tjänstgöringsgrad för att 

kunna arbeta mer förebyggande.    

Uppföljning 

Budget- och skuldrådgivningen följs upp årligen.    

Beslutsunderlag 

– Verksamhetsrapport för budget- och skuldrådgivning i Håbo år 2017, 

2018/6, nr 31037    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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1. Sammanfattning 
 

Verksamheten med budget- och skuldrådgivning i Håbo kommun bedrivs av 

Kontaktcenter som ligger under Kommunstyrelsen. Kontaktcenter är den som utför 

uppgiften och processägaren är Socialtjänsten. I dagsläget är 25 % av en tjänst (ca 

10 timmar) i veckan avsatta för Budget- och skuldrådgivning. 

”Kommunen ska lämna budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. 

Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess 

att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad”. 

Verksamheten dokumenteras med hjälp av Konsumentverkets dataprogram Boss. 

Materialet ur dataprogrammet Boss visar på statistik gällande antalet ärenden i 

verksamheten under perioden 2017-01-01 t.o.m. 2017-12-31. Denna rapport bygger 

till stor del på den statistiken. 

Under 2017 har 46 nya ärenden kommit in. I december fanns det 83 pågående 

ärenden. Den största andelen rådsökanden är i åldern 45-54. Under 2017 har 

Kontaktcenter hjälpt 28 antal rådsökande att ta fram och skicka in en ansökan om 

skuldsanering vilket är mer än året innan (2016 gjordes 12 stycken). 

 



2. Bakgrund och mål 
 

”Med budget- och skuldrådgivning avses att invånarna ska ha tillgång till kvalificerad 

rådgivningsverksamhet. Kommunerna måste därför förvissa sig om att rådgivarna 

har den utbildning och erfarenhet som krävs för uppdraget samt att de ges möjlighet 

till regelbunden fortbildning. Kommunerna måste även se till att 

rådgivningsverksamheten har sådan kapacitet att en hjälpsökande kan få bistånd 

utan oskäligt dröjsmål. En gäldenär måste snabbt få hjälp att t.ex. ansöka om 

skuldsanering eller att på annat sätt erbjudas stöd för att lösa sina ekonomiska 

problem.  

Skuldsanering eller F-skuldsanering behöver inte vara en lämplig lösning på alla 

överskuldsatta personers ekonomiska svårigheter. Trots detta bör frågan om 

skuldsanering alltid väckas tidigt under rådgivningen för att en eventuell ansökan 

snabbt ska kunna skickas in.  

Skyldigheten gäller även om den skuldsatte är föremål för ett pågående förfarande 

om skuldsanering eller F-skuldsanering. På samma sätt som hittills ska kommunerna 

erbjuda hjälp under hela skuldsaneringsför-farandet, dvs. även under löptiden för en 

betalningsplan. Av bestämmelsen framgår att rådgivning ska lämnas till dess att en 

beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. Även de gäldenärer 

som beviljats skuldsanering utan betalningsskyldighet, s.k. nollbeslut, har rätt till 

rådgivning. Under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en skuldsanering är 

avslutad bör budget- och skuldrådgivarna vara aktiva i sin kontakt med gäldenären”. 

(Sidan 276 i propositionen 2015/16:125)  

 

Målet för verksamheten är:  

 Att rehabilitera skuldsatta personer och att stärka hushållens resurser och öka 
deras möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 Bedriva budget- och skuldrådgivning med målsättning om en ordnad ekonomi 
för att klara sin egen försörjning och bli skuldfri på sikt. 

 Budget och skuldrådgivningen ska göra det möjligt för ett antal 
kommuninvånare att få en stabilare ekonomi.   

 Antalet hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minskas.  

 Budget- och skuldrådgivningen ska erbjuda varje invånare individuell 
rådgivning och invånarens behov ska styra valet av insats.  

 Genom samverkan med andra yrkesgrupper ge behovsanpassad rådgivning i 
syfte att invånaren ska få en bättre ekonomi.   

 Att sprida ekonomisk kunskap till vissa utvalda målgrupper.  

 Att lämna kvalificerade rådgivning i skuldsaneringsärenden.  

 Att erbjuda tid till alla rådsökande inom två veckor.  

 Att genom förebyggande arbete gentemot de prioriterade grupperna sträva 
efter att ge kunskaper så att de i egenskap av konsumenter ska kunna 
använda sina resurser på bästa sätt och ha en hållbar privatekonomi.  



Genom verksamheten med budget- och skuldrådgivning kan man se vinster för 

kommunen, t.ex. att försörjningsstödet minskar och genom att den enskilde 

konsumenten blir motiverad att få en egen försörjning. Ytterligare en vinst är att den 

enskilde konsumenten dessutom åter kan bidra till samhällsekonomin. Målet är att 

den enskilde konsumenten ska få en ekonomisk rehabilitering på både kort och lång 

sikt.  

Många skuldsatta är i stort behov av stöd under såväl den utredande processen som 
under och efter själva skuldsaneringen och det är då betydelsefullt att personen har 
ett fungerande nätverk omkring sig. Arbetet består till stor del av motiverande och 
stöttande samtal med de sökande som många gånger är både uppgivna och 
stressade. Ur ett folkhälsoperspektiv bedöms detta vara viktigt då ekonomisk stress 
är en faktor som kan påverka hälsan negativt.  

3. Verksamheten 
 

Efterfrågan har varit konstant jämfört med 2016. Väntetid för ett första möte är max 

en vecka. 

De flesta ärenden som kommer till oss är i ett sent skede och resulterar i en 

skuldsaneringsansökan. Då vi bara har ca tio timmar i veckan att disponera är det 

inte heller möjligt med förebyggande arbete. 

All utbildning sker genom konsumentverket. Inom avdelningen har vi månadsmöten 

för att sammanställa ärenden och rutiner. 

4. Insatser och resultat 
 

Inom budget- och skuldrådgivningen följer vi upp antal ärenden där budget- och 
skuldrådgivningen bidrar med ett aktivt stöd samt kötid. 

Antal ärenden 
 

Alla ärenden läggs in i dataprogrammet Boss som Konsumentverket tillhandahåller.  

Under året har 46 nya ärenden kommit in. 40 ärenden har påbörjats (sju ärende kom 

in i slutet på 2016). 25 ärenden har avslutats. Vid årets slut finns 83 pågående 

ärenden, vi började året med 71 ärenden. Ärenden ligger kvar som pågående, så 

länge som kunden har skuldsanering eller väljer att få hjälp av oss. 



 

Kötid och handläggningstid 
 

Medianvärde för kötid, vilket mäts mellan datumet då ärendet inkommer fram till dess 

att det påbörjas är 1 vecka. I vissa fall har det tagit längre tid innan ett första besök 

skett på grund av att tidigare erbjudna tider inte passat den rådsökande.  

5. Skuldsättning - ett stort samhällsproblem 
 

Överskuldsättning är ett stort problem både för samhället och för dem som dra 

drabbas. Problem med skulder kan leda till eller förvärra psykisk och fysisk ohälsa, 

vilket även kan drabba anhöriga, inte minst barn.  

I Sverige fanns det drygt 417 693 personer med minst en obetald skuld hos 

Kronofogden. Nästan 100 000 av dem har löneutmätning. Löneutmätning innebär att 

om personen med skulder hos Kronofogden inte kan betala sina skulder, kan 

Kronofogden utmäta lönen. Det innebär att en del av lönen dras av varje månad för 

att betala skulderna. Det finns flera saker som påverkar vilket belopp som kan tas i 

löneutmätning. I Kronofogdens utredning för att komma fram till beloppet som ska 

dras av lönen tar de bland annat hänsyn till hur stora inkomster personen och övriga i 

hushållet har, om det finns barn i hushållet och vilka kostnader de har för t.ex. bostad 

och barnomsorg. 

Ett löneutmätningsbeslut har ingen direkt bortre gräns utan det gäller så länge 

personen har en skuld och har en tillräckligt hög inkomst 



6. Skuldsättning i kommunen  

Personer med skulder hos Kronofogden. 
 

Vid årsskiftet fanns det 587 personer i kommunen som hade minst en obetald skuld 

hos Kronofogden. Det motsvarar 3,7 procent av invånarna i kommunen. Och ca 2,8 

procent kvinnor och 4,5 procent män, av kommuninvånarna. 

 

 

7. Vem söker stöd och råd? 

Boende 
 

54 procent bor i hyresrätt, 5 procent i bostadsrätt 13 procent i villa/radhus och 28 

procent bor som inneboende. 

Betalningsutrymme 
 

Betalningsutrymmet för skulder är det belopp som den skuldsatte kan erbjuda sina 

fordringsägare (betalningsförmågan). Det räknas fram på samma sätt som 

Kronofogden beräknar hur mycket som kan mätas ut vid löneutmätning.  

Betalningsutrymmet var mindre än 500 kr per månad för 51 procent men större än 

500 kr per månad i 49 procent.  



Inkomster 
 

 

I tabellen framgår inkomstfördelningen för de rådsökande under 2017. 

Skulder 
 

Som skulder räknas lån eller andra fordringar som helt eller delvis inte kan betalas. 

De flesta har förfallit till betalning och är föremål för utmätning hos Kronofogden. 

Studielån som inte förfallit till betalning ingår inte och heller inte lån till den egna 

bostaden om hushållet betalar räntor och amorteringar.  

Flest skulder och störst skuldbelopp har personer i åldrarna 45-54 år. 

52 procent av rådsökanden hade 300 000 kr eller mer i skulder. 

56 procent hade fler än tio skulder. 

8. Slutsatser och förslag till utveckling 
 

Utifrån statistiken är de flesta som söker 45-54 år, de är redan hos Kronofogden när 

de kommer till oss och har troligtvis fler än tio skulder hos Kronofogden.  

Det som behövs i kommunen är förebyggande arbete, utbildning av personal och 

underhåll av befintliga ärenden. Detta kräver en heltid och då vi endast har 10 timmar 

i veckan, som redan används till vidareutbildning av personal, nya kunder och 

befintliga kunder, finns det i dagsläget ingen möjlighet till förebyggande arbete. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-19 SN 2017/00004 nr 31046 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare 
0171-528 47 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av 

verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.    

 

Sammanfattning 

Socialnämnderna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) om beviljade insatser inte har blivit verkställda i tid enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Rapportering ska även ske av tidigare 

rapporterade insatser när dessa har verkställts.  

Inom kvartal fyra har sju (7) ärenden enligt SoL samt ett (1) ärende enligt 

LSS rapporterats till IVO.     

Ärende 

Se yttrande daterad 2018-02-19.        

Beslutsunderlag 

– Yttrande daterad 2018-02-19.     

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    

 

mailto:katja.holmqvist@habo.se


 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-19 SN 2017/00004 nr 31030 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare  
0171-528 47 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Yttrande över ej verkställda beslut kvartal 4 år 2017     
 

Sammanfattning 

Socialnämnderna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) om beviljade insatser inte har blivit verkställda i tid enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Rapportering ska även ske av tidigare 

rapporterade insatser när dessa har verkställts.  

Inom kvartal fyra har sju (7) ärenden enligt SoL samt ett (1) ärende enligt 

LSS rapporterats till IVO.  

Ärende 

Två av de ärenden som rapporteras som ej verkställda, gäller avbrott i 

kontaktpersonsinsats för ett syskonpar. Avbrottet skedde 2017-03-31, och 

anledning till att uppdraget inte har verkställts på nytt sedan dess, är med 

anledning av att uppdraget gäller övervakning under umgänge med ena 

föräldern, specifika datum och tider, vilket har varit svårt att tillgodose. 

Dessutom har föräldern ifråga varit bostadslös under perioden, vilket gjort 

att umgänge inte har kunnat ske.  

 

Tre av ärenden avser avbrott i tidigare insats i form av kontaktfamilj, och 

avser syskon. I ärendet har förvaltningen ombetts att yttra sig. Anledningen 

till att insatsen inte verkställts i tid, är med anledning av att modern inte 

godtagit annan uppdragstagare än eget önskemål, och detta har inte fungerat 

enligt plan.  

 

Ett ärende avser avbrott i kontaktpersonsinsats. Avbrottet skedde 2017-08-

23 och ny kontaktperson har inte kunnat tillsättas. 

 

Ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställd, har under perioden 

verkställts. Det avser kontaktpersonsinsats där ett avbrott av tidigare 

kontaktperson skedde i oktober 2016. Anledning till dröjsmål har varit att 

modern tackat nej till föreslagen kontaktperson och istället haft eget förslag. 

Det har varit svårigheter att nå både modern och tilltänkta kontaktpersonen, 

varför verkställigheten har dröjt.  

   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-06 SN 2017/00004 nr 31030 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer biståndsbeslut inom den lagstadgade tiden 

av tre (3) månader kan IVO välja att ansöka hos förvaltningsrätten om vite. 

Detta belopp kan tilldömas från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon 

kronor.  

Uppföljning 

Handläggare följer upp sina respektive ärenden med 

familjehemshandläggare, som ansvarar för verkställigheten.  

 

    

    

__________ 

    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-15 SN 2018/00007 nr 31040 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren,  
 
hanna.rongren@habo.se 

 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län åren 2018-2020 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden föreslås besluta att anta strategin för närvårdssamverkan 

i Uppsala län 2018-2020    

 

Sammanfattning 

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och Region Uppsala 

har tagit fram underlaget. Bred förankring av innehållet har skett både 

politiskt och på tjänstemannanivå och resultatet har förankrats i 

patientsäkerhetsgruppen, skolchefsnätverket, tjänstemannaledning HSVO, 

samrådet HSVO och regionalt forum. Efter godkännandet i regionalt forum 

fattas beslut om strategin av respektive huvudmans politiska styrelser. 

 

Syfte, målgrupp och definition 

Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd och vård och 

omsorg som tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i 

länet. I strategin klargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan i 

Uppsala län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för 

utvecklingen av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott 

omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårds-

insatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna. 

Närvårdssamverkan omfattar alla patienter och brukare med behov som 

behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter/vårdgivare.  

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och 

kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och 

välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och 

handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att 

tillsammans ge bättre vård och omsorg. 

När den gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande 

struktur och riktlinjer/rutiner som beskriver vad, hur, när och varför detta 

ska ske. Därefter sker samarbetet i form av det praktiska genomförandet 

mellan organisationer och personal inom olika områden.    

Ärende 

Regionalt forum beslutade i januari 2017 om att ta fram ett gemensamt 

styrdokument för Region Uppsala och länets kommuner avseende 

samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg. Som ett resultat har en 

strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län tagits fram. Strategin 
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innehåller en politisk viljeinriktning och fokusområden för närvårdsarbetet 

och har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Region 

Uppsala och länets kommuner.  

Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på goda 

relationer och att det finns tillit och förtroende mellan de som ska samverka. 

Arbetet måste organiseras, struktureras och formaliseras för att bli hållbart 

över tid. En viktig utgångspunkt är den gemensamma processen med 

strategin för att fastställa en övergripande inriktning. Strategin gäller under 

perioden 2018–2020 och omfattar de huvudmän i länet som bedriver 

verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Strategin för närvårdssamverkan är ett viktigt underlag till respektive 

huvudmans verksamhets- och budgetplanering de närmaste åren och den 

innehåller bland annat gemensamma ställningstaganden avseende 

huvudmännens roller, mål och fokusområden. Region Uppsala och 

kommunerna förbinder sig att verka för ett förtroendefullt samarbete kring 

gemensamma målgrupper, ta ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt 

utvecklingsarbete och var för sig ansvara för att erforderliga resurser och 

kompetenser finns inom respektive ansvarsområde. Utvecklingen inom 

närvårdssamverkan de kommande tre åren ska inriktas mot att stärka 

grundläggande förutsättningar, effektivisera arbetssätt och verktyg samt 

förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper.     

Uppföljning 

Utifrån strategin ska handlingsplaner för lokal samverkan tas fram i 

kommunerna, där både regionala och lokala prioriteringar framgå.  

Det tas årligen fram en lokal verksamhetsplan för närvårdsarbetet som 

bereds i styrgrupperna för närvårdssamverkan på både tjänsteman och 

politisk nivå.    

Beslutsunderlag 

– Strategi för närvårdssamverkan, SN2018/00007, nr 31039    

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala    
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1. Inledning 
Uppsala läns hälso- och sjukvård och omsorg ska vara säker, jämställd, jämlik och tillgänglig utifrån behov. 

För att uppnå detta behöver den utgå ifrån individens egna förutsättningar. En god hälso- och sjukvård 

och omsorg utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och finns där och när invånaren behöver den. 

Många av de människor som möter hälso- och sjukvården och socialtjänsten har dessutom komplexa 

behov som förutsätter att insatser samordnas. Samtidigt ökar fokus på att kunna erbjuda en nära vård 

och omsorg där avstånden, både fysiska och i form av utvecklade tjänster, till vården och omsorgen 

minskar.  

För att möta behoven i framtiden behöver anpassade tjänster och arbetssätt utvecklas. Oavsett vilken 

huvudman som involveras ska patienter och brukare få den hjälp de behöver och ha inflytande över sin 

vård och behandling. Det kräver god samverkan mellan huvudmännen och en sammanhållen vårdkedja 

mellan regional och kommunal nivå. 

Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på goda relationer och att det finns 

tillit och förtroende mellan de som ska samverka. Arbetet måste organiseras, struktureras och 

formaliseras för att bli hållbart över tid. Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är 

framgångsfaktorer. En viktig utgångspunkt är en gemensam process för framtagande av strategin för 

närvårdssamverkan i länet. Strategin gäller under perioden 2018-2020 och omfattar de huvudmän i länet 

som bedriver verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg.  

1.1 Syfte 
Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd, vård och omsorg och tas fram i samarbete 

mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. I strategin klargörs utgångspunkterna för 

närvårdssamverkan i Uppsala län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för utvecklingen 

av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott omhändertagande för de personer som 

har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna.   

1.2 Målgrupper  
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper 

där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, dvs. alla patienter och brukare med behov som 

behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. Några målgrupper som har särskilda 

samverkansbehov och behöver en stor del av vårdens och omsorgens resurser är barn och unga, äldre 

med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa. 

1.3 Definitioner 
Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna för att skapa goda 

förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande 

vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge 

bättre vård och omsorg än var och en för sig.  

Med samverkan avses någon form av aktivitet som överskrider organisatoriska gränser för att uppnå ett 

gemensamt mål. För att samverkan ska fungera krävs både samordning och samarbete. När den 

gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande struktur och riktlinjer/rutiner som 

beskriver vad, hur, när och varför detta ska ske. Därefter sker samarbetet i form av det praktiska 

genomförandet mellan organisationer och personal inom olika områden. 
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1.4 Utgångspunkter 
Huvudmännen ska arbeta med utgångspunkt från nationella författningar, styrdokument och riktlinjer. Till 

stöd för detta upprättas länsövergripande överenskommelser, riktlinjer och rutiner där Region Uppsala 

och kommunerna ska samverka och där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen har tydliggjorts.1  

Region Uppsala och kommunerna har var för sig ekonomiskt ansvar för de beslut och insatser som görs 

inom respektive organisation. Parterna kan vid behov överenskomma om gemensam finansiering av vissa 

verksamheter eller insatser. 

2. Gemensam avsiktsförklaring 
Region Uppsala och kommunerna  

 förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring gemensamma 

målgrupper. 

 tar ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från den 

grundläggande ansvarsfördelningen, mål och fokusområden i närvårdsstrategin. 

 ansvarar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive 

ansvarsområde, vilket innebär att resursbrist aldrig får vara ett skäl för parterna att inte ta sin del 

av ansvaret för vård, omsorg och stöd till den enskilde.  

3. Ansvar enligt lagstiftningen   
De lagstadgade ansvarsområdena utgör kommunernas respektive Region Uppsalas fundament för att 

skapa de broar som samverkan mellan huvudmännen och utförarna utgör. De överenskommelser, 

riktlinjer och rutiner som med stöd i lagstiftningen tas fram som stöd för samverkan mellan huvudmännen 

publiceras i ViS och finns tillgängliga via Region Uppsalas hemsida.2 

3.1 Ansvarsfördelning mellan huvudmännen  
Region Uppsala och kommunerna har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) var för sig ett hälso- och 

sjukvårdsansvar. Region Uppsala ansvarar för all hälso- och sjukvård med undantag för det ansvar som 

enligt hälso- och sjukvårdslagen åligger kommunerna.3 Region Uppsala och kommunerna har utifrån 

ädelöverenskommelsen förtydligat respektive huvudmans ansvar för hemsjukvården i en särskild 

överenskommelse.4 

Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Verksamheter inom socialtjänsten lyder under socialtjänstlagen (SoL), lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och lagen om vård av missbruk i vissa fall (LVM).5  

Den som är huvudman för skolan ansvarar även för elevhälsan. Elevhälsan omfattar förebyggande och 

hälsofrämjande arbete genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.6  

                                                           
1
 Dokumenten publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS). 

2
 https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ 

3
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  

4
 ViS, Ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 

5
 Socialtjänstlag (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbruk i vissa fall. 
6
 Skollagen (2010:800) 

https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/
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Region Uppsala har ansvar för att erbjuda tandvård.7   

De författningar som gäller för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan innehåller bestämmelser 

om samverkan mellan huvudmännen. Region Uppsala och kommunerna ska utifrån de gällande 

författningarna sluta övergripande överenskommelser inom vissa områden, där stort samverkansbehov 

har identifierats.8  

4. Mål och fokusområden för närvårdssamverkan 
I strategin för närvårdssamverkan fastställs mål och fokusområden som stöd för den gemensamma 

utvecklingen och planeringen av närvårdssamverkan i länet. Det övergripande målet tydliggör de 

långsiktiga effekter som eftersträvas. För att nå det övergripande målet ska fokus ligga på tre 

utvecklingsområden – Stärk grundläggande förutsättningar, Effektivisera arbetssätt och verktyg, Förändra 

vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper.  

4.1 Övergripande mål  

Länets invånare upplever en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg 

Det innebär att 

 invånarna får ett individanpassat stöd och en vård och omsorg med hög kvalitet där 

patientens/brukarens integritet, delaktighet och behov av kontinuitet tillgodoses. 

 vården och omsorgen finns tillgänglig när och där patienten/brukaren behöver den och 

genomförs i allt större utsträckning utanför slutenvården i andra vårdformer som t.ex. 

vårdcentral, mobila team och via digitala lösningar. 

 hälsovården omfattar en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa där elevernas utveckling 

mot utbildningens mål stöds.  

 vården och omsorgen arbetar sjukdomsförebyggande genom att erbjuda stöd till förändring av 

ohälsosamma levnadsvanor. 

 tandvårdens uppsökande verksamhet bidrar till god munhälsa genom att hög tillgänglighet till 

munvård är en naturlig del i vården av den enskilde. 

 anhöriga är delaktiga i arbetet runt patienten/brukaren vilket bidrar till hög trygghet och kvalitet 

på vården och omsorgen och vid förflyttningarna däremellan.  

4.2 Fokusområden 2018-2020 

Stärk grundläggande förutsättningar 

Det omfattar 

 utvecklingsförmåga och ledarskap 

 personal- och kompetensförsörjning 

 effektivisering  

 forskning och utveckling 

De grundläggande förutsättningarna handlar om verksamheternas möjligheter att svara upp mot behoven 

utifrån sina resurser och uppdrag. Ledningarnas aktiva stöd och ägarskap för samverkan och det 

gemensamma utvecklingsarbetet krävs för att lyckas, liksom en samordningsstruktur och organisation där 

huvudmännen kan diskutera och hantera förutsättningar och behov. 

                                                           
7
 Tandvårdslag (1985:125) 

8
 Se bilaga 2 för översikt av samverkansområden.  
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Tillgången till personal och kompetens inom vården och omsorgen är avgörande för att kunna utveckla 

verksamheterna. Det tvärprofessionella perspektivet i vård och omsorg stärks allt mer. En viktig utmaning 

och möjlighet är att nyttja kompetenser mer relevant oavsett organisationstillhörighet. Det finns även 

behov av utvecklad kompetens för att arbeta mer teambaserat och i nya vårdmiljöer med digitala verktyg.  

Effektivisering är en viktig drivkraft för samverkan. Det kan handla om att tydliggöra ansvarsfördelningen 

för att undvika överlappande verksamhet och överbygga eventuella glapp mellan verksamheter. Viktigt är 

också stimulans av gemensamt erfarenhetsutbyte och möjligheter att driva gemensamma 

utvecklingsprojekt samt att dela på eller tydliggöra ansvaret för kostnader och andra resurser för att nå 

gemensamma mål. 

Framgångsrik forskning och utveckling inom vården och omsorgen bör anpassas till vårdens förändringar, 

vilka bl.a. innebär att en större del av vården utförs utanför sjukhusen och med digitala hjälpmedel. Ett 

akademiskt systemtänkande som inkluderar den kommunala sfären innebär att alla möten i vården utgör 

en potentiell källa för patientnära forskning. 

Effektivisera arbetssätt och verktyg 

Det omfattar 

 utveckling av verksamhetssystem 

 personcentrering  

 e-hälsa och digitalisering 

 implementering av riktlinjer och rutiner 

Väl fungerande verksamhetsstöd är viktiga hjälpmedel för att organisera och utveckla, följa upp och säkra 

kvaliteten i verksamheter. Ändamålsenliga stödsystem som utgår från de professionellas behov kan 

förenkla arbetet och minska spilltid för administration.  

En viktig väg framåt är förändrade arbetssätt som stödjer utvecklingen inom hälso- och sjukvården och 

omsorgen, bl.a. genom ett personcentrerat arbetssätt och teamarbete runt patienter och brukare. Ett 

personcentrerat arbetssätt och utvecklingen inom e-hälsoområdet kan bidra till vidareutveckling av 

verktyg och arbetssätt, speciellt för vårdteam som inte ingår i samma verksamhet eller organisation.  

E-tjänster och digitalisering är viktiga verktyg för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och 

sjukvården. Genom att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter kan vi stärka tryggheten i vården och 

uppnå en mer jämlik vård och jämlik hälsa samtidigt som resurserna används mer effektivt. Med hjälp av 

sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett säkrare och 

effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom vård 

och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och utföra insatser 

av hög kvalitet.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det räcker sällan med att 

upprätta riktlinjer för att få genomslag i vården. En ny riktlinje och/eller rutin måste ofta förankras lokalt 

för att slå rot. Bara om den passar individerna som ska tillämpa den och organisationen som de arbetar i, 

får den ordentligt genomslag. I en decentraliserad sjukvård spelar lokal förankring stor roll, till exempel 

hur lokala experter och opinionsbildare förmedlar, kommunicerar och tolkar ny kunskap.  

Förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper 

Det omfattar 

 utveckling av mobil sjukvård 

 stärkt vård utanför sjukhus 

 prioritering av barn och unga, multisjuka äldre, kroniskt sjuka och personer med psykisk ohälsa  



 

 

      

 

 Sidan 7 av 8 

 

För att uppnå det övergripande målet behöver vårdstrukturen förändras och utvecklas. Förstärkning av en 

mer nära vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för samma invånare. En 

ökad närhet och tillgänglighet är generella krav samtidigt som lokala förutsättningar och behov i 

befolkningen skiljer sig åt och behöver avspeglas i vårdstrukturen. Viktiga områden är arbetet med att 

utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård samt utvecklingen av 

öppenvården generellt. Nya arbetssätt och verktyg inom e-hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vården 

behöver utvecklas och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 

resurseffektivitet.    

En bättre samverkan kan bidra till bättre kontinuitet för patienter med komplexa behov som möter olika 

vårdgivare. Några grupper – barn och unga, multisjuka äldre, kroniskt sjuka och personer med psykisk 

ohälsa – bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på inom närvårdssamverkan. För dem har ökad 

koordinering och samordning av vårdens insatser över såväl förvaltningsgränser som huvudmannagränser 

stor betydelse.  

5. Styrning och organisation  
Beslut om strategin fattas på politisk nivå. Strategin utgör ett av underlagen för Region Uppsalas och 

kommunernas årliga verksamhetsplaner och budgetar. Ledningarnas inställning till samverkan är 

avgörande för resultatet. Cheferna hos huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge 

verksamheter och medarbetare de förutsättningar som krävs för att arbeta utifrån inriktningen i strategin.  

5.1 Regional samverkan  
Den regionala samverkan utgår från ett regionalt forum för länets ledande politiker samt ett politiskt 

samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) där information och samverkan ska ske i ärenden som 

berör Region Uppsala och kommunerna. Samrådet har en rådgivande roll och ska inte fatta formella 

beslut som binder deltagande parter. Samrådet ska ta fram förslag på vilka sakfrågor som ska prioriteras, 

både på kort och på lång sikt. Som stöd finns en tjänstemannaledning som ska bereda ärenden till 

samrådet och ansvara för samverkan på tjänstemannanivå i frågor där Region Uppsala och en eller flera 

kommuner är berörda.  

 

För samverkan som rör socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård har en nämnd för 

kunskapsstyrning inrättats. Nämnden ska verka för och bidra till kunskapsbaserad praktik inom 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. För att uppnå detta har nämnden möjlighet att fatta 

beslut om ekonomiska stimulansmedel. Utgångspunkten ska vara ett gemensamt behov hos 

huvudmännen.  

5.2 Lokal samverkan 
Inom ramen för närvårdssamverkan har lokala politiska styrgrupper bildats i kommunerna. I de lokala 

styrgrupperna sitter särskilt utsedda politiker från respektive kommun samt Region Uppsala. 

Styrgrupperna ska fatta beslut om och följa upp verksamhetsplaner för det lokala närvårdsarbetet. I varje 

kommun finns även tjänstemannagrupper samt närvårdskoordinatorer med uppdrag att stödja politiken 

och driva det lokala närvårdsarbetet. En väl fungerande samverkan förutsätter att de lokala 

verksamhetsplanerna utgår från avsikten med den regionala strategin och dess inriktning.  
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5.3 Planering och uppföljning 
I den regionala strategin för närvårdssamverkan fastställs gemensamma mål och fokusområden. Beslut 

om strategin fattas på politisk nivå. Strategin utgör därefter ett gemensamt underlag till Region Uppsalas 

och kommunernas arbetsprocesser med årliga verksamhetsplaner och budgetar.  

De politiska styrgrupperna i varje kommun fattar varje år beslut om en lokal verksamhetsplan. 

Beredningen sker i tjänstemannagrupperna. Utgångspunkten för verksamhetsplanerna ska tas i de 

fokusområden som har beslutats i den länsövergripande närvårdsstrategin.  

Uppföljning sker av de lokala verksamhetsplanerna i respektive kommun. Dessutom sker uppföljning av 

närvårdssamverkan genom att strategin är ett underlag i de planeringsprocesser som genomförs i 

kommunerna och Region Uppsala. Därmed omfattas strategin av de uppföljningar som genomförs 

avseende huvudmännens mål och budgetdokument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-19 SN 2017/00008 nr 31045 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

Månadsuppföljning, delårsuppföljning, delårsbokslut och 
årsbokslut/årsredovisning år 2017 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 

årsredovisning för 2017 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.    

Ärende 

Socialnämndens årsredovisning för 2017 visar ett överskott om cirka 6 

miljoner kronor. I huvudsak beror överskottet på att kostnaderna för 

ensamkommande barn har varit lägre än de intäkter förvaltningen fått från 

staten för detta uppdrag. En annan anledning är relativt låga kostnader för 

köp av institutionsvård för vuxna missbrukare. 

 

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2017 om en positiv satsning på 

socionomtjänster som innebär att man som tillsvidareanställd kan arbeta 

mellan 80-100 procent och få 10 procent mer lön än sin tjänstgöringsgrad. 

Det har inneburit en stabilitet i personalgrupperna och också förutsättningar 

för en god samverkan med aktörer utanför förvaltningen.  

 

Fyra av nämndens mål är uppfyllda. Inom barn och unga syns ett högre 

deltagande i SIP (samordnade individuella planer). Inom missbruksvården 

har antalet vårddygn och antalet placerade personer minskat jämfört med 

föregående år. Fortfarande är det dock så att en stor andel personer har haft 

upprepade vårdvistelser.     

Beslutsunderlag 

– Årsredovisning 2017    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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1 Sammanfattning 

Under året fortsatte personalsituationen att vara stabil på avdelningen för stöd till barn 

och unga trots en bransch med stor rörlighet. Inom avdelningen för stöd till vuxna är 

läget inom ekonomiskt bistånd stabilt. 

Antalet ärenden inom barn och unga ökar, liksom inom ekonomiskt bistånd. Däremot 

minskar antalet aktuella vuxna missbrukare. Senast 2011 var volymerna inom extern 

missbruksvård på samma låga nivå som under 2017. 

Fyra av nämndens fem mål är uppfyllda. Inom barn och unga syns ett positivt högt 

deltagande i SIP (samordnade individuella planer), men en låg andel upprättade 

genomförandeplaner. Arbetet med genomförandeplaner fortsätter under 2018. Även om 

missbruksvården har låga totalsiffror så har en stor andel av individerna behövt 

upprepade vårdvistelser. 

Sammanlagt redovisar socialnämnden ett överskott på cirka 6 miljoner. Det beror i 

huvudsak på höga intäkter för ensamkommande barn och låga kostnader inom 

missbruksvård för vuxna. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 

genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 

behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialnämnden bedriver sitt arbete 

i nära samverkan med brukarna och i enlighet med socialtjänstlagen ska tvångsinsatser 

så långt som möjligt undvikas. 

Socialnämnden består av tre ledamöter och två ersättare. Nämnden ansvarar framför allt 

för kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorgens område. Det är bland 

annat rätten till bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, 

serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen. Nämndens uppdrag 

omfattar även mottagande av ensamkommande barn, nyanlända flyktingar och 

skyddsbehövande. 

För att kunna fatta akuta beslut måste en ordinarie ledamot i nämnden alltid finnas 

tillgänglig. Ordinarie ledamöter har en jourvecka var tredje vecka. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd 

till barn och unga och delar av avdelningen för stöd till vuxna. Socialchefens kansli 

ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, handläggning av 

serveringstillstånd och delar av anhörigkonsulentens tjänst. 

3 Årets händelser 

Vid årets slut är personalsituationen inom nämndens tjänstemannaorganisation stabil. 

Inom enheten för ekonomiskt bistånd och etablering, där situationen varit ansträngd, är 

skillnaden markant. Stabil bemanning leder till ökad service, tillgänglighet och kvalitet. 

Inom missbruksenheten utvecklas arbetsmetoder och en ny tjänst inom öppenvården 

tillsätts. Tjänsten inkluderar beroendeterapi, uppsökande fältarbete och stöd närmre 

arbetsmarknaden för målgruppen. Under våren hölls även uppskattade möten för 

anhöriggrupper. 
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Kommunen arbetar sedan i våras med Region Uppsala. Samarbetet innebär att en 

psykologmottagning finns tillgänglig i familjeteamets lokaler. Mottagningen erbjuder 

första linjens psykiatri riktat mot ungdomar. 

Kommunstyrelsen beslutade under våren om en positiv satsning på socionomtjänster 

som gäller för avdelningarna stöd till barn och unga och stöd till vuxna. Satsningen 

kallas "80-90-100-110" och innebär att man som tillsvidareanställd kan välja 

anställningsgrad mellan 80 och 100 procent och alltid erhålla 10 procent mer i lön än sin 

tjänstgöringsgrad. Syftet är dels att behålla och dels att rekrytera kompetent och erfaren 

personal till socialförvaltningen i Håbo kommun. 

Nämnden satsar på utveckling av arbetet med kommuninvånare som utsatts för våld i 

nära relationer. Samtliga medarbetare inom avdelningarna stöd till barn och unga och 

stöd till vuxna är nu utbildade inom våld i nära relationer. De riktlinjer nämnden antog 

år 2016 har införts och arbetet fortsätter under år 2018. 

Nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande personer har, i liknande omfattning 

som år 2016, anvisats till Håbo från Migrationsverket i enlighet med bosättningslagen. 

Bostadssituationen är fortfarande mycket ansträngd och medför delvis att förvaltningen 

hyr privatbostäder. I vissa fall har bostäder delats av flera hushåll. Förvaltningen kan 

inte hyra samtliga privatbostäder som erbjuds eftersom nämnden inte har en nödvändig 

fastighetsjour att erbjuda de privata fastighetsägarna. 

Anvisningar av ensamkommande barn har minskat till en ungdom. Håbo kommun 

ansvarar för 26 ensamkommande boende i kommunen, och ytterligare 45 ungdomar 

som bor i övriga landet. 

Under året har ett regionalt projekt kallat IGMA (integration genom arbete) inneburit 

gemensamma arbetsträffar med handläggare från socialförvaltningen och 

arbetsförmedlingen, och en ny lokal är på väg att färdigställas. En stor utmaning är att få 

resultat i praktiken så att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. 

4 Måluppfyllelse 

Fyra av fem mål är uppfyllda. Målet för långvarigt ekonomiskt bistånd är högt satt, 

särskilt med tanke på omvärldsfaktorer som försäkringskassans ändrade bedömningar. 

Resultatet visar på ett positivt arbete i rätt riktning. 

4.1 Attraktiva Håbo 

4.1.1 Genom aktiv samverkan med andra aktörer ska det förebyggande arbetet 

kring barn och unga utvecklas. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Under våren utbildades all myndighetsutövande personal inom förvaltningen inom våld 

i nära relationer. Inom avdelningen för stöd till vuxna är handläggarna även utbildade i 

metoden FREDA. Målet är uppnått och någon enstaka medarbetare som anställts sent på 

året kommer att utbildas under 2018. 

Ett samverkansforum mellan enheten för barn och unga och enheten för vuxna har 

skapats för att förbättra arbetet i kommunen med våld i nära relationer. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 



Socialnämnd, Årsredovisning 2017 5(13) 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

 
Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med BUP 

  10 10 

 

Antal aktiviteter/ möten som främjar 
samarbetet med polisen, till exempel 
medlingsärenden. 

  15 14 

4.1.2 Skapa förutsättningar för att utveckla arbetet kring våld i nära relationer. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Under våren utbildades samtlig myndighetsutövande personal inom förvaltningen inom 

våld i nära relationer. Inom avdelningen för stöd till vuxna är handläggarna även 

utbildade i metoden FREDA. Målet är uppnått och någon enstaka medarbetare som 

anställts sent på året kommer att utbildas under 2018. 

Det har under året även skapats ett samverkansforum mellan barn,unga och vuxen för 

att förbättra arbetet i kommunen med våld i nära relationer. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

 

Myndighetsutövande personal inom 
avdelningen för stöd till vuxna är utbildade 
inom FREDA. 

  85% 89% 

 
Myndighetsutövande personal för alla åldrar är 
utbildade inom våld i nära relationer. 

  85% 89% 

4.1.3 Vid utredningar om insatser för vuxna ska barnperspektivet ha beaktats. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Målet bedöms som uppfyllt eftersom 100 procent av genomgångna utredningar har ett 

redovisat barnperspektiv. När det gäller ekonomiskt bistånd är det viktigt att påpeka att 

barns behov ofta är bristfälligt dokumenterat. 

När det gäller barnperspektivet i utredningar gällande missbruk hos vuxna så har 

samtliga granskade utredningar ett uttalat barnperspektiv. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

 
Andel utredningar av vuxna där barnperspektiv 
har beaktats 

100% 100% 100% 100% 

4.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

4.2.1 Genom tidiga insatser, samverkan och aktiviteter på hemmaplan ska 

behovet av externa insatser inom missbruksvården minska. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Trots att fler personer behövt upprepade placeringar är målet om minskning av externa 

insatser uppnått. Antalet placeringar inom missbruk är det lägsta sedan år 2011, även 
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efter att psykiatriplaceringarna är borträknade. Samtliga placeringar har gjorts med stöd 

av socialtjänstlagen. Frivilliga placeringar ger också bättre möjligheter till fungerande 

eftervårdsinsatser. Någon tvångsplacering enligt LVM (lagen om vård av missbrukare) 

har inte skett under året, vilket är positivt för antal vårddygn och placeringskostnader. 

Totalt fyra samverkansforum startas upp mellan avdelningarna för stöd till barn och 

unga samt stöd till vuxna. Forumen är inom områdena missbruk, ekonomiskt bistånd, 

våld i nära relationer och LSS. Alla samverkansgrupper kommer att fortsätta sitt arbete 

under 2018. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

 
Ett nytt samverkansforum skapas kring barn 
och unga och vuxna. 

  1 4 

 Antalet placeringar institutionsvård vuxna 26  18 17 

 
Antalet placerade personer institutionsvård 
vuxna 

21  18 12 

 Antal vårddygn institutionsvård vuxna 2 645 2 954 2 000 1 150 

 
Andel personer som placerats för första 
gången på extern institution för missbruk 

  61% 33,33% 

4.2.2 Andelen hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska. 

 Inte uppfyllt 

Kommentar 

Långvarigt ekonomiskt bistånd innebär utbetalt bistånd under minst 10 av årets 12 

månader. Andelen har minskat kraftigt under årets sista fyra månader, vilket är positivt. 

Däremot nåddes inte målet. Under år 2018 ska läget analyseras på individnivå och 

arbetet med att hitta annan försörjning för de med längst bidragsberoende fortsätter. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

 
Andel hushåll med långvarigt ekonomiskt 
bistånd. 

  21% 24% 

5 Mått 

5.1 Resurser 

5.2 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 173 131 140 163 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 241 189 225 200 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 1 244 1 061 1 100 1 038 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i Håbo 
kommun. 

25 27 35 26 

Antal ensamkommande nyanlända och 
skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  annan 
kommun. 

 76 50 45 
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Mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra 
skyddsbehövande 

 69 100 76 

Antal med försörjningsstöd som är arbetslösa. 

Antalet, och andelen, arbetslösa stiger igen inom ekonomiskt bistånd, efter de senaste 

två årens lägre volymer. Delvis kan detta förklaras med att flera, vars försörjningshinder 

tidigare beskrevs som sjukskrivna, nu tillhör gruppen så kallat "utförsäkrade" från 

försäkringskassan. De har ofta en tilläggsproblematik, men blir registrerade som 

arbetssökande. 

Antal hushåll med försörjningsstöd. 

Antalet hushåll med försörjningsstöd ökar med knappt 6 procent jämfört med år 2016 

men är fortfarande på betydligt lägre nivå än 2015. Under kommande år förväntas 

antalet hushåll med försörjningsstöd att öka allt eftersom de som idag ryms i 

flyktingprojektet flyttas över till driftsbudgetens volymer efter tre år. 

Antal bidragsmånader försörjningsstöd. 

Antalet bidragsmånader per hushåll är i snitt 5,2 vilket är något längre i jämförelse med 

2016. Det beror delvis på den goda arbetsmarknaden som gör att många utan 

tilläggsproblematik har kortsiktigt behov av ekonomiskt bistånd. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i 

Håbo kommun. 

Sedan november månad har socialnämnden kvar ansvaret inom kommunen för de 

ensamkommande som fortfarande är kvar i asylprocessen, men har fyllt 18 år. 

Antal ensamkommande nyanlända och skyddsbehövande flyktingbarn placerade i  

annan kommun. 

Socialnämnden ansvarar för totalt 71 ensamkommande barn, varav 26 barn är placerade 

i Håbo kommun. 

Antal mottagna nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande 

Migrationsverket har under året anvisat 76 personer till Håbo, vilket är två personer mer 

än årsplanen. För att kunna erbjuda bostäder hyr förvaltningen privata bostäder. I vissa 

fall delar flera hushåll på en bostad. 

5.3 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens 
insatser vilka ökar sin skolnärvaro med minst 50 
procent. 

25 % 100 % 100 % 76,92 % 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom 
lagstadgad tid, 120 dagar. 

60 % 78 % 100 % 77 % 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 0-6 år. 

 120 130 123 

Antal barn som är aktuella för insatser på  173 140 170 
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Mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

familjeteamet i åldersgruppen 6-12 år. 

Antal barn som är aktuella för insatser på 
familjeteamet i åldersgruppen 13-18 år. 

 208 210 194 

Antal avslutade ärenden som gäller barn som varit 
aktuella för insatser på familjeteamet. 

70 62 75 87 

Andel upprättade genomförandeplaner i samband 
med beslutade insatser enligt SoL och LVU. 

30 % 40 % 88 % 49 % 

Andel av inkomna anmälningar där 
förhandsbedömning har avslutats inom 14 dagar 
enligt lagstadgat krav. 

 95 % 100 % 92 % 

Antal upprättade Samordnade Individuella Planer 
(SIP) under året rörande barn och unga. 

30 49 40 68 

Andel elever som ingår i ungdomscoachningens insatser vilka ökar sin skolnärvaro 

med minst 50 procent. 

Komplexiteten runt elever har ökat jämfört med tidigare år. Utöver ungdomscoacher 

arbetar även familjebehandlare med att få alla elever att gå i skolan. 

Andel barnavårdsutredningar som är avslutade inom lagstadgad tid, 120 dagar. 

Resultatet beror delvis på ny personal under introduktion och rotation inom enheten 

vilket gjort att anställda fått nya arbetsuppgifter. Det är mycket viktigt att utredningar 

kring barn avslutas inom lagstadgad tid. Kommunens mål under nästa år är att alla 

utredningar gällande barn och unga färdigställs inom lagstadgad tid. 

 

Andel upprättade genomförandeplaner i samband med beslutade insatser enligt 

SoL och LVU. 

Skrivandet av genomförandeplaner har förbättrats och det finns en medvetenhet hos 

behandlare och socialsekreterare om nödvändigheten av att skriva en 

genomförandeplan. Verksamheten behöver fortsätta utvecklingen av arbetet. 

Andel av inkomna anmälningar där förhandsbedömning har avslutats inom 14 

dagar enligt lagstadgat krav. 

Försämringen av andelen förhandsbedömningar som genomförs i rätt tid beror på att det 

varit rotation gällande tjänster inom myndighetsenheten, vilket gjort att anställda har 

fått nya arbetsuppgifter. 

Antal upprättade Samordnade Individuella Planer (SIP) under året rörande barn 

och unga. 

Socialsekreterare och behandlande personal deltar i mycket hög grad i samordnade 

individuella planer. 
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6 Resultaträkning och ekonomisk analys nämnder bokslut 

tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 84 300 57 877 66 296 8 419 

Interna intäkter 21 0 19 19 

Summa intäkter 84 321 57 877 66 315 8 438 

Verksamhetsköp, bidrag, 
underhållsmaterial 

-72 679 -58 605 -63 043 -4 438 

Personalkostnader -43 189 -44 116 -36 454 7 662 

Övriga kostnader -12 844 -8 043 -13 652 -5 609 

Interna kostnader -2 442 -2 793 -2 839 -46 

Summa kostnader -131 154 -113 557 -115 988 -2 431 

Resultat -46 833 -55 680 -49 673 6 007 

Socialnämnden redovisar ett överskott på 6 miljoner kronor. 

De externa intäkterna består av statsbidrag, hyresintäkter, serveringstillstånd och 

föräldraavgifter. Årets intäkter är 8,4 miljoner kronor högre än budgeterat och 18 

miljoner kronor lägre än föregående år. Den största delen av intäkterna utgörs av 

ersättning från Migrationsverket med 59 miljoner kronor. Ett minskat antal 

ensamkommande barn och ungdomar innebär lägre ersättning under 2017. 

Migrationsverkets ersättningssystem ändrades 1 juli och ersättningarna har sänkts 

markant. Under 2018 blir det helårseffekt av dessa ersättningar. Intäkter för 

serveringstillstånd har ökat något. 

Nämnden har kostnader för bidrag, köp av vårdplatser på institution, HVB-hem och 

familjehem, vilka visar ett underskott med 4,4 miljoner kronor. Inom bidrag är 

försörjningsstöd den största delen, vilken är i nivå med budgeterat liksom föregående år. 

Under 2018 beräknas försörjningsstödet öka något. Bidrag till föreningar har delats ut 

med 160 000 kronor mer än budgeterat. 

Köp av vårdplatser på institution för vuxna är 2,5 miljoner kronor lägre än budgeterat 

och den lägsta kostnaden på flera år. Köp av institutionsplatser för barn och unga är i 

nivå med budgeterat och högre än föregående år. Köp av boende i familjehem för barn 

och unga är högre än budgeterat och högre än föregående år. En stor kostnad är HVB-

hem och familjehem för ensamkommande barn med ett resultat på 45 miljoner kronor. 

Det är 10 miljoner kronor lägre än föregående år och förklaras delvis av färre antal 

ensamkommande barn och lägre avtalade priser hos leverantörer. Arbetet med att sänka 

dessa kostnader fortsätter under 2018. 

Personalkostnaden inom nämnden är 7,6 miljoner kronor lägre än budgeterat för året 

och även lägre än föregående år. Det är främst arvoden för kontaktpersoner, familjehem 

och kontaktfamiljer som är mycket lägre än väntat. En del av den lägre 

personalkostnaden beror på tjänster som inte tillsatts under våren. Kommunens satsning 

på socionomer med 80-90-100-110 modellen har totalt sett inte lett till ökade kostnader 

för nämnden. 

Resultatet för socialnämndens övriga kostnader är ett underskott mot budgeterat med 

5,6 miljoner kronor. Den största kostnaden är inhyrd personal främst inom ekonomiskt 

bistånd och ensamkommande barn. Rekryteringsprocessen gällande socionomer är svår 

med stor konkurrens. I övriga kostnader finns en kostnad för avslutat hyreskontrakt av 

Biskops-Arnö på 1,4 miljoner kronor. 
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Nämndens interna kostnader består av internhyra samt köp av vårdplats. Resultatet är i 

balans med budget. 

7 Driftredovisning nämnder bokslut 

tkr 
Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Bokslut 
2017 

Avvikelse 
från budget 

Socialnämnd -345 -397 -429 -32 

Nämndadministration -137 -224 -137 87 

Konsument- och energirådgivning -99 -110 -106 4 

Tillstånd -26 -39 44 83 

Förvaltningsövergripande -5 776 -6 328 -6 901 -573 

Anhörigstöd -181 -183 -181 2 

Missbruksvård för vuxna -7 044 -9 237 -5 906 3 331 

Barn- och ungdomsvård -22 334 -24 629 -24 001 628 

Familjerätt & familjebehandling -1 652 -1 705 -1 827 -122 

Övriga insatser vuxna -126 -400 -218 182 

Ekonomiskt bistånd -11 806 -12 435 -13 894 -1 459 

Flyktingmottagande 2 741 257 3 969 3 712 

Arbetsmarknadsåtgärder -48 -250 -86 164 

Summa -46 833 -55 680 -49 673 6 007 

8 Kommentarer till driftredovisning nämnder och enheter 

Socialnämndens bokslut visar ett överskott på 6 miljoner kronor. 

Den förvaltningsövergripande verksamheten visar ett underskott jämfört med budget på 

573 000 kronor. Inte budgeterade kostnader för system, trygghetslarm till personal och 

nytt samarbete i regionen om socialpsykiatri för unga är huvudorsaker till underskottet. 

Inom missbruksvård för vuxna har den lägsta kostnaden sedan 2011 för 

institutionsplaceringar bidragit till överskottet på totalt 3,3 miljoner kronor. Det kan 

förklaras med att ingen placering enligt LVM behövt genomföras under året, utflytt från 

kommunen och en stabil arbetsgrupp som aktivt arbetar för hemmaplanslösningar. Det 

fattas färre nya beslut om kontaktperson för vuxna än budgeterat. Dessutom verkställs 

också färre beslut på grund av få kontaktpersoner. Det är svårt att rekrytera nya 

kontaktpersoner. Det ger ett överskott mot budget på 576 000 kronor. En del av 

överskottet inom missbruksvård för vuxna förklaras även av lägre personalkostnader 

vilket beror på att tjänster tillsatts senare under året än budgeterat. 

Verksamheterna inom barn och ungdomsvård visar totalt ett överskott på 628 000 

kronor. Kostnaderna för institutionsplaceringar är i nivå med budgeterat. Inom 

familjehem är det svårt att rekrytera egna familjehem, vilket ger högre kostnader än 

budgeterat för köp av verksamhet. Kostnaden för löneförmånen 80-90-100-110 vägs 

under året upp av avdrag för sjukfrånvaro och vård av sjukt barn för de flesta 

verksamheterna. Bålstapolarna visar ett överskott på 224 000 kronor. Skälet är ändrade 

arbetstider vilket minskat kostnaderna. Ett samarbete med kultur och livsmiljö i 

caféverksamheten på Fridegårds gymnasium underlättar också det förebyggande arbetet. 

Familjerådgivning och familjerätt har ett underskott på 122 000 kronor vilket förklaras 

av satsningen 80-90-100-110. 
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Övriga insatser för vuxna innefattar aktiviteter vilka en del inte har varit budgeterade. 

Det gäller bland annat insatsen för nystartat samarbetet inom region Uppsala för stöd i 

föräldrarollen. Insatsen skyddat boende till utsatta för våld i nära relationer visar ett 

överskott på 182 000 kronor mot budget. Behovet varierar från år till år. 

Verksamheterna som hör till ekonomiskt bistånd har totalt sett ett underskott mot 

budgeterat med 1,5 miljoner kronor. Den stora avvikelsen för handläggningskostnader 

inom ekonomiskt bistånd beror på vårens inhyrda konsulter från bemanningsföretag. 

Sedan sommaren har inga konsulter hyrts in och verksamheten har hållit budgeten under 

hösten. Utbetalning av ekonomiskt bistånd är svårbudgeterat. Årets utfall ligger mycket 

nära budget. 

Flyktingmottagandet i driftbudget hanterar ensamkommande barn och verksamheten 

redovisar ett överskott på totalt 3,7 miljoner kronor. Det förklaras främst av att 

Migrationsverket har godkänt ansökningar om ersättningar för 2016 i större 

utsträckning än förväntat. Kostnaden för placeringar på HVB-hem och familjehem är 10 

miljoner kronor lägre än 2016. Under året har ersättningar från Migrationsverket 

betalats ut enligt tre olika regelverk. Den sista mars upphörde avtalet med Länsstyrelsen 

om antal platser för ensamkommande barn, vilket innebar ändrade regler i systemet för 

återsökningar. Det räknades inte med i prognosen för delårsbokslutet. 

Schablonbeloppen togs bort och ersättningen från Migrationsverket blev cirka 6 

miljoner kronor lägre under det andra kvartalet. Det nya ersättningssystemet från 

Migrationsverket började gälla den 1 juli 2017 och innebär lägre ersättningsnivåer samt 

att kommunen inte får ersättning för ensamkommande över 18 år under asylprocessen. 

Fördelen med systemet är en mer kvalitetssäkrad uppföljning eftersom den utgår ifrån 

automatiskt utbetald schablonersättning per individ. En engångskostnad på 1,4 miljoner 

kronor har utbetalats för att avsluta hyreskontraktet (gällande till juni 2019) på Biskops-

Arnö. 

Nämnden har budgeterat för utökat arbete med arbetsmarknadsåtgärder. Överskottet på 

164 000 kr förklaras av en nyinrättad tjänst med 25 procent inriktning mot 

arbetsmarknadsinsatser som startade senare på året än planerat. 

9 Investeringar nämnder bokslut 

Bokslut 

tkr 
Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Bokslut 
2017 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster     

Utgifter 0 100 0  

Summa 0 100 0  

Behovet av nya kontors- och arkivmöbler förändrades under året och inga investeringar 

har gjorts. 
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10 Intern kontroll 

Internkontrollen inom ekonomiskt bistånd har mot slutet av året utvidgats och omfattar 

nu, förutom ekonomisk kontroll, även övriga juridiska delar av ansökan och beslut. 

Intern kontroll genomförts bland annat på följande områden: 

• Stickprovsvisa kontroller av utbetalningar inom ekonomiskt bistånd. 

• Genomgång av samtliga nyanlända och tidigare nyanlända att hushållet är korrekt 

registrerat inom ekonomiskt bistånd (drift) eller ekonomiskt bistånd flykting (projekt). 

• Genomgång av förhandsbedömningar, handläggningstid och förfarande utifrån 

lagstiftning. 

• Genomlysning av nyanländas ärenden. 

• Avstämningar per månad avseende förväntade intäkter från Migrationsverket (KS 

ekonom). 

Resultatet av internkontrollerna är delvis godkänt. I den fortlöpande kontrollen av 

möjliga återsökningar och andra intäkter från Migrationsverket har brister 

uppmärksammats. Detaljerade och uppdaterade rutiner finns nu utvecklade inom varje 

verksamhet och internkontrollerna har systematiserats. 

11 Valfrihet och konkurrens 

Inom socialnämndens område finns inga verksamheter inom LOV (lag om valfrihet) 

men områden med privata aktörer enligt LOU (lag om offentlig upphandling): 

- Konsumentvägledning 

- HVB-hem och stödboenden Inom barn- och ungdomsvården 

- HVB-hem och stödboenden inom missbruksvården 

I ovanstående verksamheter finns ingen egenregi. 

Familjehem bedrivs till 51 procent av annan huvudman till en kostnad av 2,2 miljoner 

kronor. Övriga familjehem arbetar på uppdrag av kommunen. 

De allra flesta stödinsatser socialnämnden erbjuder genomförs på uppdrag av 

myndighetsutövare där den enskilde har beviljats bistånd på frivillig grund enligt 

socialtjänstlagen. I en plan för vård eller genomförande kan den enskilde önska en viss 

utförare. Socialtjänsten har ansvaret att verkställa insatsen där det är mest lämpligt. Ett 

eventuellt avslagsbeslut på ansökan om specifik utförare går att överklaga till 

förvaltningsdomstolen. 

12 Viktiga förändringar och trender 

En tydlig och viktig förändring av målgruppen inom stöd till barn och unga är ökningen 

av antalet barn med olika former av funktionsnedsättningar och diagnoser som gör dem 

aktuella inom LSS-området. Beroende på föräldrars resurser och på situationen i övrigt 

har några av dessa barn parallella insatser från både SoL och LSS, medan andra efter en 

tid av insatser enligt SoL, enbart har insatser enligt LSS. 

Ett ökat antal ärenden inom barn och unga handlar om en stegring av konfliktnivån 

mellan sambor och makar, vilket påverkar barnens mående och hälsa negativt. 

Antalet ärenden inom myndighetsutövningen för barn och unga ökar, liksom trycket på 
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både familjebehandling och familjerådgivning. Detta beror delvis på bristande kapacitet 

hos Region Uppsala vilket ställer stora krav på kommunens verksamheter. 

Eftersom Håbo kommun historiskt sett haft ett lågt flyktingmottagande är en av de 

viktigaste trenderna under år 2017 att antalet nyanlända flyktingar och andra 

skyddsbehövande ökar i kommunen. Det är en förändring som innebär ökad mångfald, 

men även en utmaning att nå framgång i arbetet med integrering på arbetsmarknaden, på 

bostadsmarknaden och samhället i övrigt. 

Kommuninvånare märker av Försäkringskassans nya regelverk som innebär att en del 

som tidigare fick sjukpenning nu istället får förlita sig på ekonomiskt bistånd. Detta är 

en av målgrupperna för samverkansinsatsen Framsteget, som startar januari 2018 med 

finansiering av samordningsförbundet. Under hösten har det inneburit ett 

uppstartsarbete som bland annat involverat vårdcentralerna och psykiatrimottagningen. 

Socialtjänsten och psykiatrimottagningen ser en stor minskning nya vuxna personer 

med missbruks- och beroendeproblematik. Inom socialtjänstens arbete syns en generell 

förskjutning mot färre missbrukare och fler med en psykiatrisk problematik. Kommunen 

fortsätter sin utveckling av hemmaplanslösningar för samtliga målgrupper. 
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Redovisning av delegationsbeslut och anmälningsärenden, 
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Förslag till beslut  

1. Socialnämnden noterar till protokollet att delegationsbeslut är 

redovisade    

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut avseende individ- och familjeomsorg, familjerätt samt 

flyktingmottagande redovisas inför mötet i angiven förteckning. Besluten 

avser perioden 2018-01-28 till och med 2018-02-26         

Beslutsunderlag 

– Delegationslistor från Treserva för perioden 2018-01-28 – 2018-02-26    
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