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Plats och tid

Höger kammare
Onsdagen den 8 mars 2017 kl. 17:00–20:50
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Lars Elwing (M)
Lisbet Bärenholdt (M)
Olle Moln Teike (SD)
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Roger Green (L)
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Carina Fritzon (S), tjänstgörande ersättare
Ulla Jönsson (M), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare
och övriga närvarande

Mari Larsson (SD)
Betty Svensson, Förvaltningschef
Sara Svenningsson, Sekreterare
Peter Hedfors, Samordningsförbundet Södra Vätterbygden § 22
Lena Hedin, Region Jönköpings län § 23
Anders Ströberg, Barn- och ungdomssamordnare § 23-24
Ellen Strömberg, Kvalitets- och utvecklingsledare § 24
Helen Öberg, Anhörigkonsulent § 25
Cecilia Petersson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 26
Carina Bergman, Omsorgschef § 26-29
Anna-Carin Alzén, Biträdande ekonomichef § 28-29
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Information från Samordningsförbundet Södra
Vätterbygden
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden startade 2007 och utökades
2011. Samordningsförbundet består av Habo, Jönköping, Mullsjö och
Vaggeryds kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region
Jönköpings län.
Samordningsförbundet har i uppdrag att stödja gemensamma
rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder som underlättar för
individer att uppnå eller förbättra sin förmåga att arbeta eller studera.
Den största verksamheten är Enter som arbetar med personer i arbetsför
ålder och som har behov av insatser från flera av projektets aktörer och
uppbär offentlig försörjning men samtidigt bedöms ha en arbetsförmåga att
bygga på inom ett år. Prioriterad grupp är unga vuxna med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning.
FIA mé knuff ger stöd till praktik och arbete för personer med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning. Målet är att 30% av deltagarna ska få
anställning.
I projekt IT-spåret är målgruppen unga vuxna med en IT-talang och
diagnosen Aspergers syndrom. Projektet vänder sig till deltagare från hela
länet. De får utbildning på gymnasie- och högskolenivå och stöd att hitta
en lämplig anställning.
Projekt KrAmi är en insats för unga 18-35 år med kriminella problem eller
i riskgrupp som fått hjälp med att hitta, få och behålla ett arbete, bli
självförsörjande och delaktiga i samhället. Projekt KrAmi har varit ett
mycket lyckat projekt.
---
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Information om lärcaféer på temat att främja psykiskt
välbefinnande
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Lena Hedin från Region Jönköpings län och Anders Ströberg, barn- och
ungdomssamordnare i Habo kommun berättar att Folkhälsorådet i Habo
har gett i uppdrag att en handlingsplan ska tas fram för att förebygga
psykisk ohälsa. Detta med anledning av att den psykiska ohälsan med
stressrelaterade sjukdomar till följd ökar i Habo.
En inbjudan till lärcafé gick ut i början av 2017 till invånare mellan 35-40
år och som bor i Habo kommun i syfte att främja psykiskt välbefinnande.
Då intresset inte var tillräckligt stort för att kunna starta lärcafé i mars som
det var tänkt, kommer arbetet framöver inriktas på fokusgrupper i olika
åldrar. Syftet är att genom det få material till den kommande
handlingsplanen, samt att i en förlängning även kunna starta lärcafé med
inriktning att främja psykiskt välbefinnande”
---

Justeras
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Dnr SN16/197

§ 24

Barn som anhöriga - handlingsplan
Beslut
Socialnämnden är positiv till att det tagits fram en handlingsplan för att
stödja barn som anhöriga.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till handlingsplan för personal som möter barn som anhöriga har
tagits fram.
Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den samverkan som
idag finns mellan landstinget, kommunerna och ideella organisationer i
Jönköpings Län. Målet är att långsiktigt och länsövergripande utveckla och
implementera ett arbetssätt som uppmärksammar barnets behov av fysisk
och psykisk hälsa samt sociala situation men även rätten till information,
råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.
I Habo kommun finns idag också ambitioner till en god samverkan mellan
de olika förvaltningarna vilket gynnar den enskilde kommuninvånaren
genom att det finns en samlad kunskap och kompetens. En gemensam
handlingsplan ska vara till sådan hjälp att all berörd personal har möjlighet
att bli vägledda och veta var information snabbt går att hitta.
Kommunstyrelsen har beslutat att handlingsplanen ska remitteras till
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och fritids- och
kulturnämnden för synpunkter.
---

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justeras
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Information om arbetet med anhörigstöd
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Helen Öberg arbetar som anhörigsamordnare i Habo och Mullsjö.
Anhörigstöd är individuellt anpassat efter behoven och hur behoven
förändras över tid. Anhörigstödet innebär förebyggande arbete, samtal och
hembesök, att lotsa rätt, att ge information, skapa mötesplatser,
hälsoinsatser m.m.
Pågående anhöriggrupper för närvarande är:
- Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser
- Lev med mig nu! – närstående med demensdiagnoser
- När livet förändras – anhöriga till strokedrabbade
- ”Samtalsgruppen”
Anhöriggrupper under hösten 2017 kommer att vara:
- Varför just vi? - föräldragrupp ex. svår muskelsjukdom, celebral pares
- Lev med mig nu!
- Neuropsykiatrik
- Eventuell grupp för föräldrar till vuxna barn med missbruk
Förslag på anhöriggrupper som kommit fram är:
- Syskongrupper
- Spelmissbruk hos unga
- Fysisk aktivitet hos barn som inte klarar sociala sammanhang
Anhörigsamordnaren samarbetar med anhörigstödet i Jönköping och
länsnätverket, Region Jönköpings län, vårdcentral, studieförbund, kyrkor,
barn och ungdomssamordnaren, anhörigförening, anhörigstödsprojektet
m.fl.
---

Justeras
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Patientsäkerhetsberättelse
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen ikraft. Syftet med lagen är
att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed
jämförlig verksamhet. Lagen innehåller bestämmelser om vårdgivarens
skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare
ska dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse.
Förebyggande åtgärder krävs för att förhindra vårdskador. Det innebär att
vårdgivaren systematiskt ska riskbedöma verksamheten och utreda
händelser i verksamheten som medfört eller kunnat medföra en vårdskada.
Som vårdgivare i Habo kommun ansvarar socialnämnden för att planera,
leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god och säker vård
uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen. Patienter ska erbjudas en trygg,
lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas med respekt
för patientens integritet och självbestämmande.
Verksamhetschefen för hälso- och sjukvård har ett samlat ledningsansvar
för verksamheten så att patientsäkerhet och god vård säkerställs.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ansvar för att säkerställa och följa
upp kvaliteten och säkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården.
---

Justeras
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Dnr SN16/86

§ 27

Projekt Arbetsglädje
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har begärt och fått tilläggsanslag på 860 tkr för
genomförande av arbetsmiljöprojekt inom äldreomsorgen. Målet med
projektet är att medarbetarna ska känna ökad arbetsglädje samt att
sjukskrivningarna ska minska. En slutredovisning kommer att ske i
december 2017.
Varje arbetslag ska göra en inventering av arbetsmiljön. Verktyget som ska
användas är framtaget av fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Varje
arbetslag kommer efter inventeringen att välja aktiviteter utifrån valda
områden.
---

Justeras
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Dnr SN17/2

§ 28

Månadsuppföljning februari
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder med anledning
av förväntat budgetöverskridande.
Budgetuppföljningen överlämnas till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning med prognos för helår 2017 efter februari månad
indikerar en avvikelse jämfört med budget om – 5 400 tkr.
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:
Politisk verksamhet 0 tkr
Socialförvaltningen gemensamt 0 tkr
Äldreomsorg – 4 000 tkr. Ökad volym av hemtjänsttimmar samt lägre
effektivitet än budget.
Funktionshinderomsorg – 1 400 tkr. Ändring av Försäkringskassans
bedömningsgrunder samt ökade kostnader för externa placeringar.
Individ- och familjeomsorg 0 tkr
Summa -5 400 tkr
Avvikelser jämfört med budget gällande flyktingverksamheten är 0 tkr.
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras
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Dnr SN15/58

§ 29

Avgifter
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva beslutet
om avgifter för bistånd till äldre och funktionsnedsatta från den 24
november 2016 (§ 121) samt att besluta återgå till det avgiftssystem som
gällde före kommunfullmäktiges beslut,
- att förlust av avgiftsintäkter hanteras inom socialnämndens budget 2017
samt
- att nya avgifter läggs in i ram/budgetförslag 2018.

Reservationer
Lars Elwing (M), Lisbet Bärenholdt (M) och Ulla Jönsson (M) reserverar
sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Den 24 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att avgift
ska tas ut för bistånd som beviljats enligt socialtjänstlagen för den tid som
biståndet utförs, med undantag för daglig sysselsättning och daglig
verksamhet för personer med funktionsnedsättning och att avgiften ska
motsvara den ersättning exklusive moms som betalas till externa LOVutförare per timme.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att avgiften för funktionshindrade
ska utvärderas senast 30 juni 2017.
Kommunfullmäktiges beslut om att förändra avgiften för bistånd till äldre
och personer med funktionsnedsättning började gälla den 1 januari 2017.
Med anledning av att information om förändringen gick ut till berörda
personer först under januari månad, beslutade socialnämnden den 8
februari 2017 att kommunfullmäktiges beslut istället skulle börja gälla den
1 mars 2017.

Socialnämnden beslutade samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram fem olika exempel på personer som endast har bistånd i form av
serviceinsatser i Habo samt jämföra dessa personers avgifter med Håbo,
Knivsta, Svedala, Staffanstorp, Härryda, Ale och Kävlinge kommuner,
vilka är jämförbara kommuner utifrån kommun- och landstingsdatabasen
Kolada samt med Jönköpings och Mullsjö kommuner.
Socialnämnden godkänner att förvaltningschef Betty Svensson får sin
Justeras
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inställning i frågan antecknad till protokollet:
”Habo kommuns äldreomsorg, speciellt hemtjänsten, är ur ett
riksperspektiv mycket dyr och budgeten har under många år överskridits.
Socialnämnden har fullmäktiges uppdrag att budgetanpassa verksamheten.
Revisorerna har påpekat att Habos äldreomsorg, i jämförelse med andra
kommuner har mycket låga avgiftsintäkter. Hemtjänsten beräknas för 2017
gå med ett underskott på 4 mkr varav 3,2 mkr beror på ökat antal timmar
hos vårdtagare.
Habo har haft en mycket låg avgift för serviceinsatser inom hemtjänsten
vilket lett till en hög efterfrågan på serviceinsatser i jämförelse med andra
kommuner. En återgång till tidigare nivåtaxa med mycket låg avgift,
kommer att innebära en fortsatt högre efterfrågan på serviceinsatser än
andra kommuner som har högre avgift. En timtaxa innebär att man inte
efterfrågar mer än nödvändigt. En timtaxa som överstiger vad man kan
köpa motsvarande insats för på privata marknaden med RUT-avdrag,
minskar efterfrågan hos kommunen. Kan serviceinsatser köpas på annat
sätt skjuts även inträdet i äldreomsorgen upp.
En återgång till tidigare taxa kommer att innebära minskade avgiftsintäkter
inom hemtjänst med ca 200 tkr. Den stora effekten på ekonomin är dock
en fortsatt stor efterfrågan på serviceinsatser, vilket leder till fortsatt hög
kostnad inom hemtjänsten. Äldreomsorgen har svårt att rekrytera personal
med kompetens och det är därför viktigt att minska behovet av personal.
Arbetet som undersköterska blir också mer attraktivt om servicearbete
(städning) minskar och det underlättar rekrytering av och att behålla
kompetent personal.
Förvaltningschefen rekommenderar starkt en fortsatt timtaxa som
överstiger vad priset är för att köpa motsvarande insatser. I annat fall
kommer socialnämndens budget att överskridas med betydligt mer än vad
avgifterna beräknades ge i intäkter.”
Socialnämndens behandling
Yrkanden
Lars Elwing (M) yrkar att socialnämnden ansluter sig till
kommunfullmäktiges fattade beslut av taxor från den 24 november 2016 (§
121).
Kent Bjärkhed (S) yrkar:
- att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva
beslutet om avgifter för bistånd till äldre och funktionsnedsatta från den 24
november 2016 (§ 121) samt att besluta återgå till det avgiftssystem som
gällde före kommunfullmäktiges beslut.
- att förlust av avgiftsintäkter hanteras inom socialnämndens budget 2017
- att nya avgifter läggs in i ram/budgetförslag 2018
Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-08

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till Kent Bjärkheds (S) förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
socialnämnden beslutar enligt Kent Bjärkheds (S) yrkande.

---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Dnr SN17/60

§ 30

Dagverksamhet
Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur behovet av
dagverksamheten på kort och lång sikt kan ordnas.
Ärendebeskrivning
Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats som vänder sig till personer i
ordinärt boende. Syftet med dagverksamhet är att den ska bidra till social
samvaro, aktivering och måltidsgemenskap. Dagverksamhetens funktion är
att stimulera den enskilde att bibehålla sina färdigheter. Syftet är också att
underlätta för den enskilde att bo kvar i sitt ordinära boende genom att
avlasta de anhöriga.
Socialnämnden har under 2016 haft svårt att verkställa några beslut om
dagverksamhet. Detta har rapporterats till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) som har begärt att socialnämnden lämnar yttranden i dessa
ärenden. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att socialnämnden
ger i uppdrag till förvaltningen att utreda och ta fram förslag på hur
behovet av dagverksamheten på kort och lång sikt kan ordnas.
---

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef
Omsorgschef
Enhetschef dagverksamhet
Enhetschef biståndsenheten
Kvalitet- och utvecklingsledare

Justeras
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Dnr SN17/55

§ 31

Överenskommelse och handlingsplan för länsövergripande
samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och
fysiska hälsa
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom överenskommelse om samverkan kring
barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.
Socialnämnden ställer sig bakom handlingsplan för länsövergripande
samverkan kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.
Ärendebeskrivning
Handlingsplan och överenskommelse om samverkan kring barns och ungas
psykiska, sociala och fysiska hälsa är framtagna i samverkan och under
ledning av strategigrupp Barn och unga. Handlingsplan och
överenskommelsen godkändes av ledningsgruppen för samverkan Region
Jönköpings län och länets kommuner den 20 oktober 2015.
Handlingsplanen innefattar de utvecklingsområden i samverkan som
bedrivs länsövergripande. Handlingsplanen och överenskommelsen om
samverkan kring barn och unga är två dokument som hör samman.
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade den 4 december 2015
att ställa sig bakom överenskommelsen och rekommendera länets
kommuner att anta överenskommelsen.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade den 14 december 2015 att
framtida insatser som kan innebära kostnader eller förändrad
ansvarsfördelning ska underställas PKS och kommunalt forum för beslut,
att fortsätta utveckla arbetet avseende psykologutredningar tillsammans
samt att i övrigt ställa sig bakom handlingsplanen och rekommendera
länets kommuner att anta handlingsplanen.
Lars Elwing (M) önskar att socialnämnden får en utvärdering under 2017.
---

Beslutet skickas till:
sandra.widheimer@rjl.se

Justeras
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Information om flyktingverksamheten
Beslut
Socialnämndens presidium får i uppdrag att kontakta kommunstyrelsen för
att analysera möjligheterna att lösa bostäder till nyanlända eftersom
socialnämnden inte har någon egen möjlighet att ordna bostäder.
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
I september 2016 fattade regeringen beslut om så kallade länstal för 2017,
det vill säga hur många nyanlända respektive län ska ta emot.
Länsstyrelserna i Sverige har därefter fattat beslut om kommuntal. Om
länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen
revideras. Länstalen kan revideras om mottagandebehovet förändras, vilket
Migrationsverket gör bedömningar av i sina prognoser. Beslut om
revidering av länstalen fattas av regeringen.
Länstalen och kommuntalen har reviderats under 2017. Habo kommun ska
ta emot 44 nyanlända under 2017 istället för 57 som tidigare beslutats av
Länsstyrelsen.
Den 14 mars kommer Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att
genomföra en inspektion vid HVB Ringvägen. Temat för tillsynen är
trygghet och säkerhet för de placerade barnen och ungdomarna. I denna
tillsyn innebär det att vi granskar bemanningen och personalens
kompetens, hur inskrivnings- och lämplighetsbedömningar görs samt hur
verksamheten hanterar klagomål, synpunkter och rapporter.
Lars Elwing (M) föreslår att socialnämndens presidium får i uppdrag att
kontakta kommunstyrelsen för att analysera möjligheterna att lösa bostäder
till nyanlända eftersom socialnämnden inte har någon egen möjlighet att
ordna bostäder.
---

Beslutet skickas till:
Hans Jarstig (KD)

Justeras
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§ 33

Information om personalfrågor
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
En ny enhetschefstjänst har inrättats inom hemtjänsten. Karin Melin har
anställts till tjänsten och hon börjar den 12 juni.
---

Justeras
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§ 34

Delegationsärenden
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
Inga ordförandebeslut finns att rapportera
AU-delegation:
Protokoll 2017-02-08 § 7-14
Protokoll 2017-02-22 § 15-18
Delegationslistor individärenden:
Nr: 62-88

Övriga delegationsbeslut:
Nr: 5-12
---

Justeras
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Informationsärenden
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:
1.
-

Region Jönköpings län
Uppsökande tandvård 2016, 2017-02-15

2.
-

Kommunstyrelsen
Internkontrollplaner 2017, 2017-02-07

3.
-

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Protokoll 10 februari 2017

4.
-

Facklig samverkansgrupp
Minnesanteckningar den 7 mars 2017

Olle Moln Teike (SD) önskar information gällande K2 Comfort som är
LOV-utförare av hemtjänst i Habo och som det har skrivits om i media den
senaste tiden. Förvaltningschef Betty Svensson berättar att förvaltningen
har begärt in de underlag vi kan med hänvisning till det avtal förvaltningen
har med företaget. Förvaltningen kommer vidare att ta ställning till vilka
åtgärder som behöver vidtas.
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