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Plats och tid Samlingssalen, Kärrsgården 

Onsdagen den 25 augusti 2021 klockan 17.00–19.50 

Beslutande Lars Elwing (M) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Hans Jarstig (KD) 

Göran Rehn (C) 

Mari Larsson (SD) 

Eva Damberg (S) 

Per-Henrik Persson (M) 

Ewa Wettebring (S) 

Övriga närvarande Pernilla Ekstrand, förvaltningschef 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Annika Ekdahl, HR-chef 

Ellen Strömberg, verksamhetsutvecklare 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 

Paragrafer 39–47 

Utses att justera Ewa Wettebring 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-25 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv 

Underskrift 
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§ 39 Information om utredning om åtgärder för att 
minska ungdomsarbetslösheten i Habo kommun 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

HR-chef Annika Ekdahl informerar om genomförd utredning om åtgärder 

för att minska ungdomsarbetslösheten i Habo kommun. I åldersgruppen 

18-24 låg arbetslösheten i juli 2021 på 7,7 procent i Habo. Uppdraget har 

inneburit att göra en studie över insatser som kommunen kan göra för att 

underlätta för ungdomar, i åldersgruppen 18-24 år att komma in på 

arbetsmarknaden. Utredningen har kommit fram till att det finns behov av 

att kommunen samordnar detta arbete. 

_____  
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§ 40 Bostäder för seniorer 

Diarienummer SN20/114 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen fick av nämnden i uppdrag att ge civilsamhället 

möjlighet att aktivt delta i utredningen kring gemensamhetslokal i kvarteret 

Liljekonvaljen i Habo tätort. 

De cirka 70 organisationer som finns med i Habo kommuns 

föreningsregister inbjöds 1 juni 2021 att aktivt delta i utredningen genom 

att skriftligt besvara intresseförfrågan. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetsutvecklare 

Förvaltningschef  
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§ 41 Månadsuppföljning juli 

Diarienummer SN21/2 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista juli slutar på en budgetavvikelse på + 200 tkr. 

Prognosen bygger på att kommunen får behålla hela det preliminära 

bidraget till omkostnader för Corona mars till november 2020 samt erhåller 

sökt bidrag för december 2020. Detta påverkar prognosen med +4,2 mnkr. 

Kostnader hänförliga både till 2020 och 2021 till följd av Corona ingår i 

prognosen med totalt 2,5 mnkr. Besked finns ännu inte om kommunen får 

bidrag för kostnader som uppstått under 2021. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet 50 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt 350 tkr 

Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård - 2 200 tkr 

Funktionshinderomsorg +700 tkr 

Individ- och familjeomsorg + 1 300 tkr 

Flykting och integration 0 tkr 

Totalt + 200 tkr 

Årets investeringsbudget uppgår till 3 218 tkr. Prognosen för helår är att 

hela budgeten går åt 2021. 

  

_____  
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§ 42 Budget 2022 samt budgetram 2023-2024 

Diarienummer SN21/1 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftsbudget 

enligt nämndens förslag exklusive flyktingverksamheten för 2022 till 198 

947 tkr, för 2023 till 217 017 tkr och för 2024 till 222 317 tkr. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftsbudget 

2022-2024 enligt nämndens förslag om 0 tkr för flyktingverksamheten. 

Verksamheten finansieras helt av ersättning från Migrationsverket. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2022 till 1 725 tkr, för 2023 

till 800 tkr och för 2024 till 800 tkr. 

Socialnämnden vill tydliggöra att nämnden arbetar utifrån 

barnkonventionen. 

Socialnämnden godkänner övriga bilagor till budgeten. 

Reservationer 

Mari Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet att avgift tas ut för digital 

tillsyn. 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget till nämnderna är att lämna in förslag till budget 2022 i nivå 

med beslutad budget för 2021 i november 2020 inklusive tekniska 

justeringar. 

Socialnämndens förslag till utökningar 2022 som inte beror på ökad 

befolkning uppgår till 4 900 tkr. De större utökningarna är ökade kostnader 

för placeringar inom funktionshinderomsorgen och ökade kostnader för 

bemanning inom individ- och familjeomsorgen. Övriga utökningar framgår 

av bilaga 3. 

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2022 uppgår till 4 900 tkr. 

De större anpassningarna är lägre kostnader för personlig assistans och 

minskad budget för familjehemsvård och placeringar inom individ- och 

familjeomsorgen. Övriga anpassningar framgår av bilaga 3. 

Socialnämndens förslag till förändringar 2022 till följd av ökad befolkning 

uppgår till 2 310 tkr. Detta avser ökade behov inom 
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funktionshinderomsorgen vad gäller korttid för barn, ökad bemanning på 

biståndsenheten samt ökade behov inom hemtjänsten. 

För 2023 ökar kostnaderna med ytterligare 18 070 tkr till följd av ökad 

befolkning. En ny gruppbostad kommer att öppna. Behov av äldreomsorg 

ökar, både vad gäller hemtjänst och demensboende. Även flera andra 

verksamheter påverkas av den förväntade befolkningsökningen. För 2024 

ökar kostnaderna med ytterligare 5 300 tkr till följd av ökad befolkning. 

Detta rör främst ökade behov inom äldreomsorgen. 

Budgetärendet är uppdelat i följande bilagor: 

Bilaga 1 Vision, Värdegrund, Grunduppdrag och Nämndens 

verksamhetsmål 

Bilaga 2 Nettobudget per verksamhet 

Bilaga 3 Sammanfattning förändringar 

Bilaga 4 Framtida risker och möjligheter 

Bilaga 5 Nyckeltal 

Bilaga 6 Investeringar 2022-2024 

Bilaga 7 Taxor och avgifter 

Bilaga 8 LOV-ersättning 

Förslag till taxor och avgifter framgår av bilaga 7. Ändring av taxorna 

avser pris- och indexuppräkningar. 

Socialnämndens behandling 

Mari Larsson (SD) yrkar att nämnden beslutar att digital tillsyn inte ska 

medföra någon kostnad för brukare. Detta för att stimulera digitaliseringen 

och öka takten med att införa välfärdsteknik. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 43 Rambeslut inom hemtjänst 

Diarienummer SN21/100 

Beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillämpa rambeslut 

inom hemtjänst. Utredningen redovisas för nämnden under andra kvartalet 

2022. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) ska utgå från 

människors självbestämmande (1 kapitlet 1 § SoL). När det gäller 

utförande av en insats ska en person så långt som möjligt kunna välja när 

och hur stöd, hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges (5 

kapitlet 5 § fjärde stycket SoL). 

 

En bedömning av rätt till insats enligt 4 kapitlet 1 § SoL måste alltid 

prövas utifrån behov och skälig levnadsnivå, men det kan vara mindre 

lämpligt att i ett beslut om insats vara alltför specificerad, eftersom det kan 

undergräva den enskildes självbestämmande och möjlighet att påverka 

utförandet av beviljade insatser. 

 

I det fall socialnämnden skulle tillämpa så kallade rambeslut inom 

hemtjänsten skapar det möjlighet att öka den enskildes inflytande och 

delaktighet över de insatser som ges inom hemtjänsten. Ett rambeslut 

innebär att biståndshandläggaren beslutar om hemtjänst utifrån brukarens 

behov, utifrån behovet beviljas tid. I dagsläget beviljas insatser. Med 

rambeslut kan brukaren tillsammans med hemtjänsten, utifrån beslutet, 

bestämma vad som ska utföras, när det ska utföras och därmed fördela den 

beviljade tiden över en bestämd period. 

 

För att detta ska vara genomförbart är det nödvändigt att utreda 

möjligheterna noggrant då införandet kan komma att påverka såväl 

organisation som processer i verksamheten samt ekonomin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
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§ 44 Revisionsrapport - granskning av hantering av 
avgiftsintäkter inom äldreomsorgen 

Diarienummer SN21/90 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun fått i 

uppdrag att granska avgiftsintäkter inom äldreomsorgen.  

Socialnämnden rekommenderas att: 

 kvalitetssäkra processen kring uppgifter gällande antal brukare till 

socialstyrelsen och redovisade intäkter till 

räkenskapssammandraget, 

 se över, utveckla och kvalitetssäkra processen kring 

avgiftsdebitering, 

 förtydliga ansvar och roller inom organisationen och  

 utveckla kontrollen av inkomstuppgifter (exempelvis genom att se 

över möjligheten att debitera maxtaxa tills brukare visar att de sökt 

bostadstillägg). 

_____  
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§ 45 Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 

Diarienummer SN21/87 

Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på Trafiksäkerhetsprogram 2021-

2025. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av tekniska 

förvaltningen. Programmet har arbetats fram i ett nära samarbete med 

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) vilket även 

säkerställer en samverkan mellan olika närliggande kommuner. Detta för 

att bli effektivare i arbetet och hitta gemensamma lösningar. Även 

Trafikverket och Polisen medverkar i samarbetet. 

Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för "Trygghet 

och säkerhet" som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och 

säkerhetsfrågor med fokus på nollvisionen och trafiksäkerheten i samhället 

där stort fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. 

Trafiksäkerhetsprogrammet 2021-2025 bygger vidare på samma grund 

som det tidigare programmet, det vill säga att systematiskt arbeta för ett 

trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 

Kommunstyrelsen har beslutat att remittera trafiksäkerhetsprogram 2021-

2025 till samtliga nämnder och folkhälsorådet för yttrande senast den 31 

augusti 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 46 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Beslut om placering enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen den 19 juli 2021 

 

AU-delegation: 

Protokoll 2021-06-09 § 23-24 

Protokoll 2021-08-11 § 25 

  

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 37-43 (juni) 

Nr: 44-48 (juli) 

  

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 12-16 

_____  
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§ 47 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1. Facklig samverkansgrupp 

-  Minnesanteckningar den 19 augusti 2021 

_____ 


