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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2020-06-10 

  

Datum då anslaget publiceras 2020-06-12 Datum då anslaget avpubliceras 2020-07-06 

  

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv 

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Höger kammare 

 Onsdagen den 10 juni 2020 kl. 17:00–19:30 

  

Beslutande Maria Alsén (L) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Hans Jarstig (KD) 

Angelica Hansen (M) 

Eva Damberg (S) 

Joakim Lindblom (SD) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Carina Bergman, förvaltningschef 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare § 34 

Sandra Viktorin, vård.-och omsorgschef § 34 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 35 

Ellen Strömberg, verksamhetsutvecklare § 36 

  

Utses att justera Maria Alsén Paragrafer: 34–40 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Dnr SN20/65 

§ 34 Remiss strategi- och handlingsplan för jämlik hälsa och ett 

bra liv i Habo kommun 2020-2023 

Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med Habo kommuns strategi för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo 

kommun är att utjämna ojämlikheter i hälsa i Habo kommun. Strategin 

länkar ihop det lokala arbetet med jämlik hälsa med det arbete som sker 

regionalt. 

Hösten 2015 antogs den länsgemensamma strategin ”Tillsammans för 

jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025” med syftet att 

integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka 

samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser till 

grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv. 

Habo kommun har i sin strategi valt att följa de övergripande målen i den 

regionala strategin, ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län 2016-2025”. Dessa är: 

• Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Habo kommun 

• Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper 

• Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa 

Socialförvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram strategi- och 

handlingsplanen. Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

ks@habokommun.se  



 

Socialnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-06-10  4 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr SN20/2 

§ 35 Månadsuppföljning maj 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista maj slutar på en budgetavvikelse på totalt -550 

tkr exkl kostnader till följd av Corona. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Socialförvaltningen övergripande 0 tkr 

Gemensamt äldreomsorg, funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård + 2 

200 tkr 

Äldreboende - 250 tkr 

Demensboende - 1 000 tkr 

Hälso- och sjukvård + 600 tkr 

Äldreomsorg natt + 200 tkr 

Hemtjänst - 3 500 tkr 

Hemteam, larm, korttid funktionshinderomsorg - 300 tkr 

Biståndsenheten, LOV-pott + 800 tkr 

Personlig assistans, daglig verksamhet, gruppbostad - 1 500 tkr 

Socialpsykiatri - 500 tkr 

Individ- och familjeomsorg + 2 700 tkr 

Flykting och integration 0 tkr 

Summa: - 550 tkr 

  

Den ekonomiska effekten av Corona på socialförvaltningen uppgår till 6-

12 mnkr. Den stora osäkerheten beror på om det kommer att behöva 

öppnas en  särskild avdelning för Corona-sjuka och hur länge en sådan 

avdelning behöver vara igång. 

För att nå budget i balans fortsätter förvaltningen med att arbeta med 

implementeringen av ett nytt planeringssystem inom hemtjänsten. Den så 
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kallade bemanningshandboken, som bland annat reglerar diverse 

schemafrågor kommer att följas upp efter semestern. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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Dnr SN20/57 

§ 36 Svar på motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd 

till att även innefatta barn och ungdomar i svåra 

livssituationer 

Beslut 

Ärendet återremitteras med hänvisning till att svaret behöver förtydligas 

utifrån varje förslag motionärerna framför. I svaret behöver även 

anhörigkonsulentens uppdrag specificeras. 

Ärendebeskrivning 

Eva-Lis Svensson (S), Jeanette Nyberg (S), Anders Thelin (V) och 

Margareta Fick (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att: 

  

 Anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna 

och arrangera olika riktade aktiviteter och olika insatser till barn 

med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras 

familjer. 

 Anhörigstödet får en organisatorisk central placering med 

direktkontakt med socialchef, enhetschefer och den centrala 

elevhälsan. 

 Anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för 

dessa barn/ungdomar och familjer. 

  

Att vara barn och anhörig 

Många barn växer upp i en familj där det finns en förälder eller ett 

syskon med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, 

skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälder eller syskons 

allvarliga sjukdom eller plötslig död. Med stöd till barnen och föräldrarna 

kan mönstret mellan generationerna brytas. Det handlar om att stärka 

skyddsfaktorer till exempel genom att: 

 ge adekvat information 

 ge svar på frågor 

 barnen får ge uttryck för oro och sina upplevelser 

 kamratrelationer 

 fritidsaktiviteter 

 stöd i skolarbetet 
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Trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna 

är skyddsfaktorer. Även att föräldrarna får den hjälp och stöd de behöver, 

både för egen del och i sitt föräldraskap. 

Arbetet kring barn som anhöriga i Habo kommun 
Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den samverkan som 

idag finns mellan förvaltningarna, regionen, kommunerna och ideella 

organisationer i Jönköpings län. 

Konventionen om barnets rättigheter har varit utgångspunkt för den 

samverkan som byggts upp mellan Region Jönköpings län, kommunerna i 

länet och idéburna organisationer i arbetet med att tillsammans att nå 

målen: 

• att barn och unga själva upplever att de erhållit den information, råd eller 

stöd som de behöver. 

• att det i all berörd verksamhet inom länets kommuner och Region 

Jönköpings län kontinuerligt finns kompetens och rutiner för att tillgodose 

barns behov och rätt till information, råd och stöd som anhöriga. 

Idag finns det barnrättsombud i många verksamheter inom Habo kommun. 

Barnrättsombudets roll är att sprida kunskap till sina arbetskamrater och att 

ständigt hålla barnperspektivet aktuellt på arbetsplatsen. 

Barnrättsombuden ska informera och stödja den egna verksamheten och 

bidra till att barnkonventionen kommer i praktisk tillämpning med ett 

aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens, på kort och lång sikt. 

Barnrättsombudet på arbetsplatsen vet eller kan snabbt ta reda på vart en 

arbetskamrat kan vända sig för samverkan med olika enheter. 

Stöd till barn som är anhöriga 
Habo kommun ger i egen regi och vid behov genom köp av annan 

kommun eller extern utförare stöd till barn som anhöriga. 

Barn som anhöriga är barn där:  

 Vårdnadshavare eller syskon har en fysisk sjukdom eller allvarlig 

skada 

 Vårdnadshavare eller syskon har en psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning 

 Vårdnadshavare har missbruksproblematik 

 Vårdnadshavare eller syskon dör akut eller till följd av allvarlig 

sjukdom 

De former av stöd som finns är: 

 Samtalskontakt 

 Kontakt med socialtjänstens familjebehandling 
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 Träffa en kontaktperson någon gång i veckan 

 En kontaktfamilj som barnet bor hos någon helg i månaden 

 Familjehem som barnet bor hos helt under en längre eller kortare 

tid 

 Stödgrupp i annan kommun eller hos annan extern utförare 

 Korttidsvistelse utanför hemmet 

 Personlig assistans 

 Avlösning i hemmet 

 Stöd i skolarbetet 

Nationellt kompetenscentrum – kunskap och kontakt digitalt 

Nationellt kompetenscentrum är en hemsida som samlar kunskap, 

utbildningar och kontaktvägar om anhörigstöd. Målgrupper är anhöriga 

och de som i sitt arbete kommer i kontakt med anhöriga till brukare eller 

patienter. Innehållet är granskat och framtaget av myndigheter, regioner, 

kommuner och civilsamhället. Medarbetare i Habo kommun har kännedom 

om innehållet och nyttjar detta i utbildningssammanhang och praktiserar 

metoder i mötet med barn som anhöriga. 

Avlastning för dem som vårdar 

Den som vårdar en anhöriga kan beviljas avlastning i form av att personlig 

assistans, avlösning i hemmet eller korttidsvistelse för att kunna umgås 

med syskon/barn i familjen på ett sätt som inte är möjligt i vardagen.   

Förvaltningens bedömning 
Barn som är anhörig till en familjemedlem som befinner sig i en svår 

livssituation har olika behov beroende på deras ålder, vad 

familjemedlemmen har för svårighet, familjens livssituation och barnets 

förutsättningar. Barnen kan ha utbyte av att digitalt eller fysiskt dela 

erfarenheter och få stöd i grupper där livssituationen är gemensam 

nämnare. Inriktningen i Habo kommuns handlingsplan att arbeta 

uppsökande genom barnrättsombuden för att kunna ta reda på hur behov av 

stöd kan bli tillgodosett på bästa sätt. 

Anhörigkonsulenten har en samordnande roll gentemot barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningens verksamheter, Region 

Jönköpings län och civil samhället. Tjänsten är organisatoriskt placerad 

under vård- och omsorgschefen. Anhörigkonsulentens uppdrag är att 

samordna och lotsa vidare barnet till lämpligt stöd. 

Målgruppens olikheter gör att det inte finns underlag för att starta en 

gemensam samlingspunkt för barn som anhöriga i Habo kommun. 

Förvaltningens bedömning är att motionärernas intentioner tillgodoses 

genom anhörigkonsulentens samordnande roll, barnrättsombudens arbete, 

samverkan med Region Jönköpings län och civilsamhället samt utförande i 

egen regi eller köp av tjänster externt. 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att motionen ska 

anses besvarad. 

Socialnämnden anser att ärendet ska återremitteras med hänvisning till att 

svaret på motionen behöver förtydligas utifrån varje förslag motionärerna 

framför. I svaret behöver även anhörigkonsulentens uppdrag specificeras. 

_____  
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§ 37 Information om trygghetsboende 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Carina Bergman informerar om att diskussioner kring trygghetsboende 

pågår. Representanter från kommunen har deltagit i ett digitalt studiebesök 

i Nässjö kommun gällande trygghetsboende. Trygghetsboende kan vara 

biståndsbedömt utifrån socialtjänstlagen eller hyras ut till äldre utan 

biståndsbedömning. Förvaltningen kommer att göra en tidsplan för hur 

diskussion och planering ska fortsätta i frågan. 

_____  
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§ 38 Beslut att ersätta pappersutskick med digitala utskick 

Beslut 

Digitala kallelser till socialnämndens sammanträden ska ersätta nuvarande 

utskick i pappersform senast den 1 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att ersätta nuvarande utskick i 

form av kallelser i pappersform till socialnämndens sammanträden med 

digitala kallelser. 

_____  
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§ 39 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Beslut den 6 maj 2020 om omprövning av beslut i ärende enligt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Beslut den 10 maj 2020 om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

Beslut den 10 maj 2020 om placering i HVB enligt 11 § LVU 

Beslut den 13 maj 2020 om upphörande av omedelbart omhändertagande 

enligt 6 § LVU 

  

AU-delegation: 

Protokoll 2020-05-06 § 23 

Protokoll 2020-05-20 § 24-26 

  

Delegationslistor individärenden:  

Nr: 99-133 

  

  

_____  
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§ 40 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

Facklig samverkansgrupp 

- Minnesanteckningar den 4 juni 2020 

  

Projekt ARCH - Arbetsmarknad - Rehab - Coach - Habo 

Hans Jarstig informerar om att Habo kommun har beviljats medel av 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för att kunna arbeta mer med 

att förhindra att individer hamnar i utanförskap genom att stötta individer 

att bli självförsörjande. 

  

  

_____ 


