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Plats och tid:

Vänster kammare, kommunhuset i Habo, torsdagen den 9
november 2017, klockan 09.00–11.45.

Beslutande:

Lars Elwing, ordförande, SN
Hans Jarstig, KS
Åke Lundgren, FKn
Lis Svensson, BUN
Göran Larsson, PRO
Inger Fridén, PRO
Per Granevik, SPF
Aino Bergling, SPF
Yngve Lundgren, RPG
Ingemar Carlgren, SRF
Monica Zwörner, HRF

Övriga närvarande

Gunnar Ström, PRO
Ann-Mari Engwall, PRO
Sven-Olof Bergsten, SPF
Birgitta Bloohm, SPF
Stig Engström, RPG
Karin Olin, enhetschef biståndsenheten
Cecilia Petersson, Tf. omsorgschef
Carina Bergman, Tf. förvaltningschef
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef
Lubomira Eng, gata/va-chef
Carina Magnusson, sekreterare

Utses att justera:

Monica Zwörner
Paragrafer: 67-77

Ordförande:

........................................................................

Justerare:

........................................................................

Sekreterare:

........................................................................
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§ 67
Dagordning
Föredragningslistan godkänns.
Under övriga punkter.
-Utvärdering av policy inom LSS
-Äldrevisionen
---

Justeras:

Expedierats:

Sida

2

HABO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdag

Kommunala rådet för pensionärer och 2017-11-09
personer med funktionsnedsättning
(RPF)

§ 68
Information från föregående sammanträde
Ingen ytterligare information.
---
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§ 69
Information om IBIC
Karin Olin och Cecilia Petersson informera om IBIC (individens behov i
centrum).
Bakgrunden är att utvecklingsarbetet med ÄBIC påbörjades 2008.
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag för 2015 vidareutvecklat och
anpassat ÄBIC till Individens behov i centrum, IBIC.
Från och med 2013 har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag lämnat stöd
till kommunerna för implantering.
Att arbeta enligt IBIC påbörjades i Habo den 1 november 2017.
IBIC är ett annorlunda sätt att handlägga ärenden. Det är behovsinriktat. Är
systematiskt och strukturerat och det är individens behov som styr
handläggningen och utförandet.
Man ska tänka utifrån vilken hjälp man behöver för att kunna klara av att
göra saker själv.
Bedömningen ska göras på samma sätt över hela landet för att det ska vara
lika.
IBIC ska stärka individens delaktighet.
Det ska vara likvärdigt och rättssäkert.
Göra det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver.
Göra det lättare att följa upp behov och mål.
Det finns 11 stycken ”Livsområden”
-Lärande och tillämpa kunskap
-Allmänna uppgifter och krav
-Kommunikation
-Förflyttning
-Personlig vård
-Hemliv
-Mellanmänskliga interaktioner och relationer
-Viktiga livsområden
-Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv
-Känsla av trygghet
-Personligt stöd från personer som vårdar eller stödjer den enskilde
---
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§ 70
Biståndsbedömning
Karin Olin lämnar information.
Biståndsenheten handlägger ärenden inom äldreomsorg och
funktionshinderomsorg enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och
service till funktionshindrade (LSS).
Delegationsordning
Beslut av handläggaren fattas efter delegation från socialnämnden. Vissa
beslut kan fattas av socialnämndens arbetsutskott eller enhetschefen för
biståndsenheten.
Handläggningsprocessen börjar med en förhandsbedömning.
När ansökan inkommer görs bedömning om utredning ska inledas. Det kan
behövas ett läkarintyg eller en ADL-test.
När beslutet är fattat:
Skickas beställningen till ansvarig enhetschef.
Beslutet verkställs.
Uppföljning minst en gång per år. I hemtjänsten en gång i halvåret.
Beslutet kan komma att omprövas om beslutet är tidsbegränsat eller om
situationen förändras.
Den enskilde har en absolut rätt att ansöka, få ett skriftligt beslut och kunna
överklaga detta beslut.
Om utredning inte ska inledas ska ärendet kommuniceras innan beslut
fattas. Vid avslag eller delavslag kan beslutet överklagas. Handläggaren kan
hjälpa till med själva nerskrivningen av överklagan.
Om ett beslut dras in blir detta skriftligt med möjlighet att överklaga.
Insatser beviljas när:
Behov finns, behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och den enskilde
behöver den sökta insatsen för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
(Socialtjänstlagen)
Behov finns, behovet tillgodoses inte på annat sätt och den enskilde
behöver den sökta insatsen för att tillförsäkras goda levnadsvillkor. (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS)
--Justeras:
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§ 71
Information från socialnämnden
Föredragande Carina Bergman.
Hemsjukvårdsavgift
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige besluta att från den 1 mars
2018 införa avgift om maximalt 300 kronor per månad för hälso- och
sjukvård i ordinärt boende där kommunen är huvudman.
Maxtaxa ska gälla.
De flesta kommuner i länet har infört avgift.
Om beslutet går igenom kommer information till berörda skickas ut i god
tid. En utvärdering kommer att göras i slutet av 2018.
PRO är emot att införa denna taxa.
Halkskydd
Halkskydd började delas ut 2016 för personer över 65 år.
Kommunen fortsätter i år att dela ut till de personer som är födda 1953
eftersom det finns halkskydd kvar.
Kontinuitet inom hemtjänst
Habo kommun är sämst i landet. Det jobbas på att vi ska bli bättre och den
senaste mätningen från två veckor i augusti visar på att det går åt rätt håll.
Det ligger nu på 18,3 besök per månad. Inte mer än 13 – 14 besök bör man
ha.
Utvärdering av policy inom LSS
Ingen generell policy angående insatser för LSS finns. Det ska dock ses
över för att förtydliga vad som ska gälla för bl.a. anhöriganställning.
Brukarråd
Det finns ett brukarråd på Kärrsgården som gäller för Eken, Linden och
Björken. Enhetschef Cathrin Sandström von Knorring håller i detta. Det har
varit svårt att få deltagare till brukarrådet.
Äldrevisionen
Äldrevisionen ska skickas ut på remiss till de olika politiska partierna,
pensionärsorganisationerna, folkhälsorådet och träffpunkten.
--Justeras:
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§ 72
Information om ”Koll på läget”
Hans Jarstig lämnar information.
Kvalitet i särskilt boende är rekommendationer från Sveriges kommuner
och landsting, SKL, som socialnämnden har antagit.
Att stärka och utveckla kvalitén enligt följande punkter
-Koll på läget
Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov
av omsorg och tillsyn på natten.
-Planera utifrån individens behov
Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg
och tillsyn nattetid tillgodoses.
-Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur
individens behov ska kunna tillgodoses och hur digitala lösningar kan vara
en del av det.
-Ledarskap
Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att
förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans
med ökat teknikanvändning ska kunna genomföras.
Socialförvaltningen i Habo har börjat med genomförandeplaner på
boendena angående natten.
Man kan erbjuda digital tillsyn via nattkamera. Det finns en person idag
som har detta.
---
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§ 73
Information från Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd
Informationen lämnas av Hans Jarstig.
Den 19 september hade Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd möte
där Hans Jarstig deltog.
Många praktiska saker diskuterades så som önskemål om pensionärsrabatt
på resor, ljudvolymen vid meddelanden om hållplatser och autogiro vid
köp/påfyllning av busskort.
---
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§ 74
Information från kommunstyrelsen
Hans Jarstig lämnar information.
Kommunstyrelsens övergripande ekonomi
I sin helhet ser 2017 bra ut även om Socialförvaltningen och Barn- och
utbildningsnämnden inte klara håller sin budget.
Byggnationer i Habo
Länsstyrelsen har gett avslag för byggnationen på Kråkeryd. Ny detaljplan
behöver göras om detta åter ska bli aktuellt.
Snart blir troligtvis 12 stycken lägenheter mitt emot Salemkyrkan aktuellt
för byggstart.
Byggnation vid Isakssons fastigheter blir fördröjt då synpunkter på
samrådet inkommit.
Ombyggnaden på Malmgården ska vara färdigt under april/maj.
---
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§ 75
Information om socialförvaltningens budget
Föredragande är Anna-Carina Alzén.
Prognosen per sista oktober 2017 är minus 1 945 tkr.
Sammanfattning av budgetanpassning 2018-2020
För att socialförvaltningen ska kunna nå den ekonomiska ram som
kommunfullmäktige förväntas besluta om behöver socialnämnden anpassa
budgeten för 2018 med 6 221 tkr, för 2019 med 5 900 tkr och för 2020 med
3 667 tkr.
Föreslagna åtgärder:
-att inte ersätta vakanta tjänster för enhetschefer under 2018
-att budgeten för utbildningar och planeringsdagar dras ned med 1 300 tkr
2018 och 650 tkr 2019
-att Gnistan har semesterstängt i två veckor
-att vikarietillsättningen hålls nere vid all typ av frånvaro
-att 50% av arbetskonsulent tjänsten omfördelas till flykting och integration
-att minska biståndsenhetens budget med 100 tkr 2018
-att minska individ- och familjeomsorgens budget med 300 tkr 2018
-att införa hemsjukvårdsavgift från 2018-03-01
-att budgeten för inkontinensprodukter ökar med 50 tkr
-att budgeten för arbetskläder minskar med 100 tkr 2018
-att budgeten anpassas för ökade lokalkostnader för ny gruppbostad med
375 tkr 2018 och 500 tkr 2019 respektive 2020
-att budgeten för funktionshinderomsorgen minskar med 1 500 tkr 2018 och
2 600 tkr 2019 respektive 2020 till följd av att brukare flyttar till nya
gruppbostaden
-att stänga korttidsenheten Boken från 2018-02-01
-att öka målet med effektiviteten inom hemtjänsten till 67 % år 2019
---
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§ 76
Snöröjning /halkbekämpning 2017/2018
Föredragande är Lubomira Eng, gata/va-chef.
Vinterväghållningen bedrivs både av entreprenör och i egen regi.
Entreprenörer är Transab, Habo Last & Gräv AB, Mullsjö Åkeri och
Tommys Grus. Dessa sköter villagatorna.
Det som görs i egen regi av personalen från kommunförrådet är
genomfartsvägar, gång- och cykelvägar och skolor.
Om budgeten för snöröjning inte kan hållas får mer pengar skjutas till.
Förutsättningar för vinterväghållning:
Vid 6 cm snö ringer kommunen ut entreprenörerna.
Områdena ska vara klara på 6 timmar.
Under vinterhalvåret v.46 –v.13 har kommunen beredskap från kl. 4.00 på
morgonen.
Habo kommun är indelat i områden:
-Furusjö
-Fagerhult och baskarp
-Brandstorp
-Habo centralort Öster
-Habo centralort Väster
-Västerkärr
-Domsand och Fiskebäck
---
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§ 76
Sammanträdestider 2018
Beslut
Beslut om följande sammanträdestider för 2018.
-torsdagen den 15 februari
-torsdagen den 17 maj
-torsdagen den 20 september
Ärendebeskrivning
RPF har att utse sammanträdesdagar för 2018.
---

Frågor som ska behandlas på nästa sammanträde ska vara
beredningsgruppen tillhanda senast torsdagen den 25 januari.

Nästa sammanträde är torsdagen den 15 februari.
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