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§ 111 Godkännande av dagordning
Beslut
Nämnden beslutar att Kommunals företrädare får närvara fram till och med
punkten ”information om flyktingverksamheten/information om
omorganisation inom integrations- och flyktingenheten”.
Ny punkt ”avrapportering av organisationsutredning” läggs till
dagordningen.
Ärendebeskrivning
Kommunals företrädare har bett om att få närvara under dagens
sammanträde.
Lars Elwing (M) önskar en avrapportering av hur det går gällande
organisationsutredningen av socialförvaltningen.
---

Justeras

Expedierats
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§ 112 Information om flyktingverksamheten / omorganisation
inom integration- och flyktingenheten
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom intentionerna i förslaget som
förvaltningen presenterat gällande planeringen av verksamheten kring
ensamkommande ungdomar.
Ärendebeskrivning
Ensamkommande ungdomar
För närvarande bor 4 ungdomar på HVB Västersol. De kommer att flytta
till HVB Ringvägen senast den 30 oktober när HVB Västersol stänger. Vid
Ringvägens stödboende bor för närvarande 7 ungdomar samt 2 ungdomar
externt. 10 ungdomar bor på HVB Ringvägen.
Den 1 december kommer 10 ungdomar bo på Ringvägens stödboende och
5 ungdomar på Ringvägens HVB.
Den 1 januari 2018 kommer 10 ungdomar bo på Ringvägens stödboende
och ingen ungdom på HVB.
Planeringen är att Ringvägens HVB stänger den 31 december 2017 och att
Ringvägens stödboende stängs senast den 30 april 2018.
Ordförande finner att socialnämnden ställer sig bakom intentionerna som
förvaltningen presenterar gällande planeringen av verksamheten.
Nyanlända
Organisationen kring nyanlända behöver förstärkas. En ny tjänst som
socionom ska rekryteras för att främst arbeta med mottagning och
försörjningsstöd. En integrationscoach behövs för att arbeta med
kartläggning och arbeta för att nyanlända ska bli självförsörjande. Även en
halv tjänst som arbetskonsulent för att aktivt arbeta med att hjälpa
nyanlända att komma i arbete och inte bli fast i bidragsberoende, det finns
många vinster med detta. Målet är att ge nyanlända en god integration i
Habo, självständighet och självförsörjande.
Projektet Mötesplats Habo som har finansierats av Länsstyrelsen tar slut
den 31 december 2017. Det finns en idé om att driva projektet vidare med
förslag om att kommunen skulle stå för hyra och el för lokalen, vilket
innebär cirka 100 000 kronor per år. Förvaltningen kommer att återkomma
med förslag kring detta.

Justeras

Expedierats
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Beslutet skickas till:
Avdelningschef integration- och flyktingverksamheten

Justeras
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Dnr SN16/163

§ 113 Redovisning av internkontroll 2017
Beslut
Ärendet återremitteras.
Ärendebeskrivning
Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som syftar till att skapa
trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Trygghetslarm installeras i hemmet. För att larma trycker personen på en
larmknapp som bärs runt handleden eller runt halsen. När personen trycker
på larmknappen kommer den i kontakt med personal vid en larmcentral.
Larmet fungerar som en högtalartelefon. Personalen och den som larmat
kan prata med varandra oavsett var den som larmat befinner sig i bostaden.
I ordet trygghetslarm ligger en förväntan på att larmet alltid ska fungera
och att någon tar emot larmet och agerar vid larm. Kommunen måste ha
tillgång till larm av god kvalitet och personal som kan installera och sköta
dem. Det är angeläget att störningar kan upptäckas och avhjälpas så snabbt
som möjligt.
Trygghetslarm innebär en kostnad för kommunen. Det är därför angeläget
att larmen hämtas tillbaka när behovet upphör så att larmen kan installeras
hos någon annan som är i behov av trygghetslarm.
Internkontrollen 2017 innebär granskning av trygghetslarm.
Internkontrollen ska ge svar på följande frågor:
Hur säkerställer nämnden att personer som beviljats trygghetslarm
får larmet installerat.
Hur säkerställer nämnden att trygghetslarmet hämtas när behovet
upphör.
-

Hur säkerställer nämnden att trygghetslarmen fungerar.

-

Hur säkerställer nämnden att larm åtgärdas.

Resultat
Internkontrollen visar att personer som är beviljade trygghetslarm har fått
sitt larm installerat i nära anslutning till tidpunkten då beslutet fattades och
att larmen hämtats när behovet har upphört. Kontroll har skett genom att
jämföra listor över personer som är beviljade trygghetslarm och listor över
personer som fått larm installerade. Jämförelser har också skett mellan
listor över personer som inte längre har beslut om trygghetslarm med listor

Justeras

Expedierats
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över personer som fått sitt larm borttaget.
Stickprov för att kontrollera att larm åtgärdas visar att detta fungerar.
Under 2017 har en avvikelse registrerats gällande trygghetslarm. Personal
har i detta fall inte följt rutinen för åtgärdande av larm. Händelsen har
utretts och information har getts till personalen.
De digitala larmen testas automatiskt var 25:e timme. Från larmcentralens
larmportal kan kommunen ta ut rapporter som visar om det finns larm som
inte fungerar. Detta bör ske dagligen.
Förbättringsområden
För att kunna följa upp hur brukare nyttjar trygghetslarmet bör hemtjänsten
och biståndsenheten ha tillgång till statisk över vilka som larmat och hur
ofta brukare nyttjar trygghetslarmet. Trygghetslarm ska inte ersätta ett
kontinuerligt behov av hemtjänst och därför behöver biståndsenheten och
hemtjänsten ha tillgång till den statistiken.
För närvarande saknas rutin för kontroll av larmrapporter från
larmcentralen i syfte att få indikationer på om det finns larm som inte
fungerar. Förvaltningen kommer att ta fram en rutin för detta.
Mari Larsson (SD) påtalar att Habo kommun inte använder sig av de
funktioner som de digitala larmen har.
Socialnämndens behandling
Med anledning av den information som framkommit gällande
användningen av de digitala larmen i Habo yrkar Lars Elwing (M) att
ärendet återremitteras.
---

Beslutet skickas till:
Tf förvaltningschef

Justeras

Expedierats
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Dnr SN17/164

§ 114 Internkontrollplan 2018
Beslut
Internkontrollplan 2018 antas.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen och föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete ska
socialnämnden ha en internkontrollplan. Ekonomienheten har tagit fram en
mall för hur internkontrollplaner ska tas fram i kommunen. Nämnden ska
följa upp och utvärdera den egna verksamheten samt kontrollera att
verksamheten bedrivs enligt de beslutade processer och rutiner som finns.
Internkontrollen innebär att till exempel granska, jämföra och analysera
sina egna resultat med nationella kvalitetsregister, att granska journaler,
akter och annan dokumentation samt undersöka om det finns
förhållningssätt och attityder hos medarbetare som påverkar verksamhetens
kvalitet negativt.
Förvaltningen kommer under 2018 genomföra kontroller och uppföljning
enligt upprättad internkontrollplan som återfinns i bilaga till ärendet.
---

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Chefer inom socialförvaltningen

Justeras

Expedierats
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§ 115 Information om förfrågningsunderlag enligt LOV
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunens förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihet inom hemtjänst
(LOV) har omarbetats. Socialnämnden föreslås fatta beslut om nytt
förfrågningsunderlag vid sammanträdet i november.
Det omarbetade förfrågningsunderlaget innehåller förtydliganden avseende
utförande och kvalitet gällande bland annat arbetsledning, språkkunskaper
och obligatorisk närvaro vid vissa utbildningar som kommunen bjuder in
till. Kontrollpunkter för ansökan och uppföljning finns redovisade i
förfrågan, tidmätning kommer att vara underlag för ersättning - faktisk tid
ska redovisas och avrundning får inte ske. Vidare kan godkännandet
upphöra om utföraren saknar uppdrag, vid brister i verksamheten samt vid
begäran om utträde.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN17/2

§ 116 Månadsuppföljning september
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:
Politisk verksamhet 0 tkr
Socialförvaltningen gemensamt 550 tkr
Äldreomsorg - 6 800 tkr
Åtgärder hemtjänst 1 250 tkr
Funktionshinderomsorg - 1 100 tkr
Individ- och familjeomsorg - 700 tkr
Summa: - 6 800 tkr
---

Justeras

Expedierats
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§ 117 Information om ny lag och det länsövergripande arbetet för
trygg och säker vård.
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 upphör betalningsansvarslagen och ersätts av lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Under 2017 har
projektet ”trygg och säker vård och omsorg” pågått i regionen. Målet är att
människor ska få den vård de behöver när de behöver den och där de
behöver den.
Intentionen i nya lagen är att människor inte ska ligga på sjukhus om de
inte behöver sjukhusvård. Vårdplaneringen sker i hemmet hos den
enskilde. Det är viktigt att kommunen har ett fungerande hemteam – vilket
vi har i Habo. Habo kommun har inte haft några betalningsansvarsdagar på
två år.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN17/163

§ 118 Svar på motion om rutiner m.m. i samband med
åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar samt
bidragssökande ”nysvenskar”
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
besvarad gällande den del av motionen som avser bidragsbrott samt att
avslå motionen gällande den del som avser åldersuppskrivning av
ensamkommande ungdomar.
Ärendebeskrivning
Lennart Karlsson (-), Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (-)
har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen framförs att
Habo kommun ska polisanmäla ungdomar som får sin ålder uppskriven till
18 år eller mer samt polisanmäla andra bidragssökande som anvisas av
Migrationsverket eller annan myndighet genom lämnande av falsk/oriktig
information.
Svar på motion
En person kan dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga
uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är
skyldig att anmäla, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån
felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av
bidragsbrottslagen (2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla
misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen.
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter
anvisning från Migrationsverket. Det är försäkringskassan som betalar ut
etableringsersättning samt övriga bidrag till nyanlända. Kommunen kan
betala ut försörjningsstöd under en övergångstid innan
etableringsersättningen hunnit betalas ut samt i vissa fall när det behövs en
viss utfyllnad till etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas
ut under två år. Därefter behandlas de nyanlända på precis samma sätt som
alla andra kommuninvånare. Efter ansökan fattar kommunen beslut om
försörjningsstöd till kommuninvånare som inte har möjlighet att försörja
sig själva. Kommunen polisanmäler kommuninvånare om det finns
misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen.
Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl. Migrationsverket
anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska
ansvara för boende och omsorg.

Justeras

Expedierats
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När Migrationsverket fattar beslut i frågan om den sökande får ett
uppehållstillstånd i Sverige eller inte, så fattas också ett beslut om åldern.
Förvaltningen ser inget skäl till varför kommunen ska polisanmäla
människor som uppgett en annan ålder än den ålder som en annan
myndighet har fattat beslut om. Det bör rimligtvis vara en fråga som är upp
till Migrationsverket att avgöra.
Socialnämndens behandling
Lars Elwing (M) yrkar bifall till förslaget.
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras

Expedierats
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§ 119 Information om hemsjukvårdsavgift
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sju av länets kommuner har infört hemsjukvårdsavgift. I ytterligare fem av
länets kommuner finns förslag om att införa hemsjukvårdsavgift under
2018.
Avgift för hemsjukvårdsavgift ingår i maxtaxan, vilket innebär att den
högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, dagverksamhet och
hemsjukvård aldrig kan överstiga maxbeloppet på 2 013 kronor per månad.
För närvarande är 120 personer inskrivna i hemsjukvården i Habo. Av
dessa är det 20 personer som endast har hemsjukvård och inga andra
insatser från kommunen.
Förslaget innebär att den som endast har hemsjukvård kommer att betala en
maxavgift på 300 kronor per månad.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN17/45

§ 120 Uppföljning av verksamhetsplan 2017
funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård och
äldreomsorg
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen är till för att skapa fokus och riktning för kommande
år. Verksamhetsplanen utgår från de övergripande målen och visar sedan
vilka som är prioriterade fokusområden. Planen består av mål och en
beskrivning av de aktiviteter som ska ske för att nå målen.
Varje enhetschef har arbetat med att ta fram verksamhetsplanen ihop med
sina medarbetare.
I februari 2017 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
återkoppla hur arbetet enligt verksamhetsplanen fortskrider.
Förvaltningen redovisar några olika exempel på aktiviteter som gjorts
under 2017 och de positiva resultat dessa gett. Som exempel har
förvaltningen genom att använda rätt förbrukningsartiklar på rätt sätt
minimerat användningen och därmed kostnaden för förbrukningsartiklar.
---

Justeras

Expedierats
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§ 121 Information om personalfrågor
Ärendebeskrivning
Inget nytt finns att informera om gällande personalfrågor.
---

Justeras
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§ 122 Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
Beslut att bevilja ekonomiskt bistånd
- Lisbet Bärenholdt den 21 september 2017
AU-delegation:
Protokoll 2017-09-20 § 101-103
Delegationslistor individärenden:
Nr: 268-295
Övriga delegationsbeslut:
Nr:25
---

Justeras

Expedierats
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§ 123 Informationsärenden
Beslut
Informationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:
1.
2.
-

Kommunfullmäktige
§ 98 Kemikalieplan – antagande
Kommunfullmäktige
§ 101 Kommunikationspolicy för Habo kommun

3.
Kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning
4.
-

Protokoll 7 september 2017
Facklig samverkansgrupp
Minnesanteckningar den 5 oktober 2017

Förvaltningen informerar om att det för närvarande finns 6 korttidsplatser
vid Bokens korttidsenhet. Vidare finns totalt 4 växelvårdsrum vid
avdelningarna Eken, Björken och Linden. Antalet korttidsplatser ska
minskas till 3 och dessa ska också finnas vid avdelningarna Eken, Björken
och Linden. Nuvarande korttidsenheten Boken kommer att användas till
evakuering under den tid ombyggnation av demensavdelningarna sker.
---

Justeras
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§ 124 Avrapportering av organisationsutredning
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 20 september 2017 att föreslå
kommunstyrelsen besluta att en utredning ska genomföras av
socialförvaltningens verksamheter av en extern konsult samt att
kommunstyrelsen tillskjuter medel för detta.
Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 11
oktober.

---

Justeras

Expedierats

