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§ 125 Godkännande av dagordning
Beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med föreslagna ändringar.
Ärendebeskrivning
Hans Jarstig (KD) berättar att socialnämnden har fått en motion på remiss
för yttrande gällande Mötesplats Habo. Av den anledningen föreslår Hans
att ärendet ”Projekt Mötesplats Habo” tas bort från dagordningen och att
ärendet återkommer vid ett senare nämndssammanträde i samband med
besvarande av motionen.
Hans föreslår vidare att socialnämnden tar ställning till förslag om att
inrätta ytterligare en tjänst som fältsekreterare.
Olle Moln Teike (SD) föreslår att ett extra ärende gällande personlig
assistans enligt LSS läggs in i dagordningen. Lars Elwing (M) meddelar att
han har gjort ett förslag till en skrivelse till socialdepartementet gällande
personlig assistans enligt LSS och föreslår därför också att socialnämnden
behandlar frågan under dagens sammanträde.

---

Justeras
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§ 126 Information om flyktingverksamheten
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
HVB Västersol lades ner den 30 oktober 2017. För närvarande bor totalt 21
ungdomar på HVB Ringvägen respektive Ringvägens stödboende.
Förvaltningen informerar om behovet av och tillgången till lägenheter till
nyanlända.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-08

5

Dnr SN16/163

§ 127 Resultat av internkontroll 2017 - återremitterat ärende
Beslut
Resultat av internkontroll 2017 avseende trygghetslarm godkänns.
Ärendebeskrivning
Internkontroll 2017 avseende trygghetslarm återremitterades den 10
oktober 2017 då Mari Larsson (SD) påtalade att Habo kommun inte
använder sig av de funktioner som de digitala larmen har.
Förvaltningen har nu vidtagit följande åtgärder:
Ett möte med representant från Tunstall bokades in till den 17 oktober
2017. På mötet visades systemet för funktionsövervakning av de digitala
larmen (SMP) samt Tunstalls larmportal (TC-webb) där larmansvariga
registrerar de personer som får trygghetslarm installerade.
Utbildning för larmansvariga genomfördes den 8 november 2017. Efter
genomförd utbildning ska larmens funktion kontrolleras två gånger per
dygn enligt framtagen rutin. Eventuella funktionsstörningar på larmen ska
åtgärdas enligt ovanstående rutin.
Larmansvariga har bjudits in att göra ett studiebesök hos larmansvarig i
Jönköping och få utbildning samt ta del av rutiner.
---

Beslutet skickas till:
Enhetschef hemtjänst

Justeras
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Dnr SN17/176

§ 128 Hemsjukvårdsavgift
Beslut
Socialnämnden föreslår 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. Avgift för
hemsjukvård föreslås enligt följande:
- Inskriven i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller
sjukgymnast 300 kr/månad.
- Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg och
uppföljning 150 kr/insats.
- Hämtning av hjälpmedel 150 kr/insats.
- Enstaka besök, ej inskriven i hemsjukvård 150 kr/insats.
- Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning 150 kr/insats.
- Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska 150 kr/insats.
- Avgiftsfritt för barn och ungdom under 20 år.
- Avgifterna ska ingå i äldreomsorgens maxtaxa.
- Årlig omräkning av avgiften görs med förändring av prisbasbeloppet och
avrundas till närmaste tiotal kronor.
En ekonomisk och volymmässig uppföljning ska göras 12 månader efter
införandet av hemsjukvårdsavgift.
Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län ansvarar för vård på vårdcentral och sjukhus.
Hemsjukvård utförs av kommunen. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och omvårdnadspersonal utför vården oavsett om det är
kommunen eller regionen som ansvarar för vården.
Utgångspunkten är att alla som behöver vård ska få den på vårdcentralen.
Den vård som ges på vårdcentralen kan ges i hemmet om personen på
grund av sitt hälsotillstånd inte kan eller har stora svårigheter att ta sig till
vårdcentralen. Det är endast personer, oavsett ålder, som på grund av sin
fysiska eller psykiska funktionsnedsättning inte kan ta sig till
vårdcentralen, som kan beviljas hemsjukvård.
Personer som får vård på vårdcentralen betalar en patientavgift för varje
Justeras
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besök samt resekostnad. Personer som får vård i hemmet betalar för
närvarande inga avgifter för vården och har inte heller några resekostnader
för att få vård. Kommuninvånare bör behandlas lika och därför bör en
hemsjukvårdsavgift införas.
Inskrivning i hemsjukvården görs av medicinska skäl. Avgifter är en intäkt
för kommunen som bidrar till att finansiera hemsjukvården. Avgifter kan
ha en viss bromsande effekt på behovet. Idag finansieras hemsjukvård
endast av skatt.
Avgift för person inskriven i hemsjukvård föreslås vara 0,66 % av
prisbasbeloppet och övriga avgifter 0,33 % av prisbasbeloppet. Avgifterna
avrundas till närmaste jämna tiotal kronor. Föreslagen avgift harmonierar
med andra kommuners avgift för hemsjukvård.
Förslaget innebär att avgiften om maximalt 300 kronor per månad är lägre
än självkostnaden. Habo kommun kan ta ut avgift för självkostnaden upp
till maxavgiften som är 2 044 kronor per månad för 2018.
Avgiftsförändringen förväntas ge en ökad intäkt om 100 000 kronor per år.
Ökad intäkt ger lägre kostnad.
De personer som idag är inskrivna i hemsjukvården kommer att få ett
informationsbrev hemsänt via post. Brevet skickas ut när
kommunfullmäktiges protokoll är justerat.
Socialnämndens behandling
Kent Bjärkhed (S) yrkar att en ekonomisk och volymmässig uppföljning
görs 12 månader efter införandet av hemsjukvårdsavgift.
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Olle Moln
Teikes (SD) avslagsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Den som röstar på förvaltningens förslag röstar ja. Den som röstar på Olle
Moln Teikes (SD) yrkande om avslag röstar nej.
Ja
Robert Larsson (S)
Kent Bjärkhed (S)
Ewa Wettebring (S)
Hans Jarstig (KD)
Lennart Blåberg (KD)
Lisbet Bärenholdt (M)

Justeras
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Nej
Roger Green (L)
Olle Moln Teike (SD)
Med sju ja-röster mot två nej-röster finner ordförande att socialnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer därefter proposition på förvaltningens förslag och Kent
Bjärkheds (S) tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
Kent Bjärkheds (S) tilläggsyrkande.
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras
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Dnr SN16/98

§ 129 Äldrevision
Beslut
Äldrevision 2018-2025 skickas ut på remiss till de politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige, pensionärsorganisationer,
Folkhälsorådet och föreningen Träffpunkt Habo.
Ärendebeskrivning
Äldrevision 2018-2025 anger en politisk viljeinriktning. Socialnämnden
ska komplettera äldrevisionen med handlingsplaner för de olika områdena i
visionen. Handlingsplanerna ska beskriva det konkreta arbetet och sträcker
sig över en kortare period. Äldrevisionen är utformad så att den ska bära
över lång tid men kan revideras under perioden.
Ledamöterna i socialnämnden har tagit del av förvaltningens förslag till
äldrevision.
Äldrevision 2018-2025 skickas ut på remiss till de politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige, pensionärsorganisationer,
Folkhälsorådet och föreningen Träffpunkt Habo. Synpunkter ska ha
inkommit till socialförvaltningen senast den 10 januari 2018.

---

Beslutet skickas till:
Partier representerade i kommunfullmäktige
Pensionärsorganisationer representerade i rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning
Folkhälsorådet
Föreningen Träffpunkt Habo
Publiceringsansvarig externa hemsidan

Justeras
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Dnr SN11/169

§ 130 Förfrågningsunderlag enligt LOV
Beslut
Förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst antas.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår revidering av förfrågningsunderlag för valfrihet
inom hemtjänst. Syftet med revideringen är att tillhandahålla en tydligare
beskrivning av åtagandet för avtalsparterna, Habo kommun och utförare
samt minska kostnaderna för extern hemtjänst.
I arbetet med budgetanpassning tog socialnämnden beslut om att
omförhandla LOV-avtalet. Förvaltningen föreslår att utförare får betalt för
utförd tid i hemmet upp till beviljad tid.
I nuvarande avtal med extern utförare får utföraren betalt för 30 minuter
även om utfört besök är kortare än 30 minuter. Anpassningen beräknas
minska kostnaderna för extern hemtjänst med 500 000 kronor per år.
Förändringen är således ekonomiskt ofördelaktigt för externa utförare
eftersom ersättningen för externt utförd hemtjänst kommer baseras på den
tid som personal utför hemtjänst hemma hos brukaren. Utformningen av
ersättningssystemet uppmanar utföraren att vara hela den biståndsbedömda
tiden hos brukaren. Nuvarande ersättning för korta besök uppmuntrar
utföraren att skynda på besöket eftersom ersättningen inte påverkas
negativt av att besöket är kortare än beviljad tid.
Den hemtjänst som Habo kommun utför i egen regi ersätts för utförd tid i
hemmet. Kostnaden för den internt utförda hemtjänsten kommer således
inte att påverkas av förändringarna i förfrågningsunderlaget eftersom den
inte får LOV-ersättning för mer än utförd tid.

---

Beslutet skickas till:
LOV-samordnare

Justeras
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§ 131 Redovisning av öppna jämförelser - vad tyckte de äldre om
äldreomsorgen
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar öppna jämförelser - vad tycker de äldre om
äldreomsorgen. Totalt har äldre som har hemtjänst besvarat 16 frågor. I sju
av svaren har resultatet förbättrats från 2016. I 9 av svaren har resultatet
försämrats jämfört med 2016.
Äldre på särskilt boende har besvarat totalt 22 frågor. I fem av frågorna har
resultatet förbättrats från 2016. I 16 av frågorna har resultatet försämrats
jämfört med 2016.
---

Justeras
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Dnr SN17/2

§ 132 Månadsuppföljning oktober
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:
Politisk verksamhet 0 tkr
Socialförvaltningen gemensamt 550 tkr
Äldreomsorg - 5 550 tkr
Tilläggsanslag 4 555 tkr
Funktionshinderomsorg - 1 000 tkr
Individ- och familjeomsorg - 500 tkr
Summa: - 1 945 tkr
---

Justeras
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Dnr SN17/1

§ 133 Budgetanpassning 2018-2020
Beslut
Vakanta enhetschefer ersätts inte med extern person under 2018.
Budgeten för utbildningar och planeringsdagar dras ned med 1 300 tkr
2018 och 650 tkr 2019.
Dagverksamheten Gnistan ska ha semesterstängt i två veckor från och med
2018.
Vikarietillsättningen hålls nere vid all typ av frånvaro.
50 procent av arbetskonsulenttjänsten omfördelas till integrations- och
flyktingenheten.
Budgeten för biståndsenheten minskas med 100 tkr 2018.
Budgeten för individ- och familjeomsorgen minskas med 300 tkr 2018.
Hemsjukvårdsavgift införs från den 1 mars 2018.
Budgeten för inkontinensprodukter ökar med 50 tkr.
Budgeten för arbetskläder minskar med 100 tkr 2018.
Budgeten för ökade lokalkostnader för ny gruppbostad anpassas med 375
tkr 2018, 500 tkr 2019 och 500 tkr 2020.
Budgeten för funktionshinderomsorgen minskas med 1 500 tkr 2018, 2 600
tkr 2019 och 2 600 tkr 2020 till följd av att brukare flyttar till nya
gruppbostaden.
Korttidsenheten Boken stängs från den 1 februari 2018.
Målet med effektiviteten inom hemtjänsten ökas till 67% år 2019
Ärendebeskrivning
För att nå den ekonomiska ram som kommunfullmäktige förväntas besluta
om för 2018-2020 behöver socialnämnden anpassa budget för 2018 med 6
221 tkr, för 2019 med 5 900 tkr och för 2020 med 3 667 tkr.
Nedan följer förslag på åtgärder som ger ekonomisk effekt enligt ovan.
Vakanser enhetschefer
Under del av 2018 kommer två enhetschefer att vara föräldralediga.
Förslaget innebär att dessa vakanser återbesätts internt genom att
arbetsuppgifterna tillfälligt fördelas på kvarvarande chefer.

Justeras
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Neddragning av budgeten för utbildningar och planeringsdagar
Under senaste åren har stora satsningar gjorts på olika utbildningar såsom
dokumentation och kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Förslaget
innebär att under 2018 genomförs planeringsdagar i mycket begränsad
omfattning och det avsetts budget enbart till de utbildningar som
arbetsgivaren är skyldig att genomföra såsom HLR (Hjärt- Lungräddning),
brandskydd, förflyttningsteknik. Neddragningen omfattar hela
förvaltningens verksamhet.
Besparingen är beräknad både på utbildnings- och vikariekostnaden.
Förvaltningen föreslår att budgeten från 2019 och framåt successivt utökas
för att återgå till nivån 2017 år 2020.
Semesterstängt på dagverksamheten Gnistan
Förslaget innebär att dagverksamheten Gnistan stänger två veckor mitt i
semesterperioden. Gnistan har sedan tidigare stängt mellan jul och nyår där
all personal tar semester utan vikarietillsättning.
Minskad vikarietillsättning vid frånvaro
Besparingen innebär att det vid varje frånvarotillfälle ska göras en
bedömning av om vikarie behöver tillsättas och i vilken omfattning vikarie
behöver tillsättas. Detta gäller både vid korttids- och långtidsfrånvaro.
Totalt ska ca 5% av vikariekostnaderna för semester, sjukfrånvaro, VAB
och tjänstledigheter sparas. Det innebär till exempel att ett 8-timmars pass i
snitt återbesätts med 7 timmar och 20 minuter.
Omfördelning arbetskonsulent
Förslaget innebär att tjänsten som arbetskonsulent inom
funktionshinderomsorgen fördelas 50 procent till funktionshinderomsorgen
och 50 procent till integrations- och flyktingenheten. Det innebär att 50
procent av tjänsten framöver finansieras av de statsbidrag som erhålls för
nyanlända.
Biståndsenheten
Förslaget innebär tillfällig neddragning på biståndsenheten. Viss del av
personalkostnaderna kommer kunna finansieras av IBIC-medel.
Individ- och familjeomsorgen
Förslaget innebär tillfällig neddragning på individ- och familjeomsorgen.
Målet är att jobba aktivt med att minska kostnaderna för externa

Justeras
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placeringar.
Hemsjukvårdsavgift
Förslaget innebär att avgift börjar tas ut för hemsjukvård.
Inkontinensprodukter
Förslaget innebär en ökning av kostnaderna för inkontinensprodukter med
50 tkr per år. Aktuell prognos är att budgeten skulle behöva ökas med 100
tkr per år. För att hålla nere kostnaderna så att ökningen bara blir 50 tkr ska
utbildning samt kvalitetssäkring av förskrivningsprocessen genomföras.
Arbetskläder
Budgeten för arbetskläder 2018 är beräknad utifrån att kommunen ska gå
över till cirkulationstvätt av arbetskläder inom omsorgsverksamheten från
och med den 1 januari 2018. Ny beräknad start på avtalet är 1 mars 2018,
vilket ger en besparing på 100 tkr. Inga inköp av arbetskläder får göras i
avvaktan på att avtalet ska börja gälla.
Lokalkostnader nya gruppbostaden
Lokalkostnaden för den nya gruppbostaden blir högre än vad som
beräknats i budgeten 2018-2020.
Minskade kostnader inom funktionshinderomsorgen vid start av
gruppbostad
En analys har gjorts av vilka brukare som eventuellt kommer att flytta till
den nya gruppbostaden. Några har redan beslut om placering i
gruppbostad. Analysen visar att kostnaden kommer att kunna minskas
inom befintlig verksamhet om dessa personer istället flyttar till
gruppbostaden.
Stänga korttidsenheten Boken tidigare
Socialnämnden beslutade den 7 september 2017 att stänga korttidsenheten
Boken från den 1 juni 2018. Nuvarande förslag innebär en tidigareläggning
av stängningen till den 1 februari 2018.
Ökad effektivitet inom hemtjänsten
För att klara den totala budgetanpassningen 2019 föreslås att målet höjs för
effektiviteten inom hemtjänsten till att 67% av den arbetade tiden ska
Justeras
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utföras hos brukarna.

Socialnämndens behandling
Olle Moln Teike (SD) yrkar att dagverksamheten Gnistan inte ska ha
semesterstängt, att hemsjukvårdsavgift inte ska införas samt att
korttidsenheten inte ska stängas.
Lars Elwing (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Hans Jarstig (KD) och Lars Elwing (M) påpekar att det är anmärkningsvärt
att Olle Moln Teike (SD) inte ger några alternativ till budgetanpassning.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Olles Moln
Teikes (SD) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
---

Justeras
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§ 134 Fältsekreterare
Beslut
Socialnämnden begär en utökning hos kommunfullmäktige av
socialnämndens budgetram till en ytterligare tjänst som fältsekreterare.
Ärendebeskrivning
Hans Jarstig föreslår att socialnämnden begär en utökning av
socialnämndens budgetram för att finansiera ytterligare en tjänst som
fältsekreterare. Fältsekreterare behöver vara två för att kunna utföra ett bra
arbete och ha en bra arbetsmiljö.
Paragrafen justeras omedelbart
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras
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Dnr SN17/175

§ 135 Sammanträdestider 2018
Beslut
Förslag till sammanträdestider för 2018 antas.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider avseende
2018 för socialnämnden, socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens
presidium.
---

Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
Förvaltningsadministratör Tekniska förvaltningen

Justeras
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Dnr SN17/6

§ 136 Verksamhetsplan med budget för Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden
Beslut
Verksamhetsplan 2018 med budget 2018 godkänns.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet har uppdraget att genom finansiell samordning
stödja samordnade insatser för personer som behöver hjälp från flera
huvudmän för att komma tillbaka till arbete. Förbundet är en fristående
juridisk person som består av kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och
Vaggeryd tillsammans med Region Jönköpings län, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Styrelsen för Samordningsförbundet har beslutat att sända ut förslag till
verksamhetsplan 2018 med budget 2018-2020 till huvudmännen för
samråd. Varje huvudman avgör hur samrådet ska genomföras.
Socialnämnden har betalat 93 840 kronor för 2017. Enligt
Samordningsförbundets förslag till budget 2018-2020 ska Habo betala 103
224 kronor 2018.
---

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
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Dnr SN17/112

§ 137 Rapportering av ej verkställda beslut - tredje kvartalet 2017
Beslut
Informationen läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2017 meddelat till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer två gynnande beslut
enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt två gynnande beslut enligt 9 §
LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där
verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott.
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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§ 138 Information om personalfrågor
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har inget nytt att informera om gällande personalfrågor.
---
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Sammanträdesdatum
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§ 139 Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut
Beslut om omplacering enligt 11 § LVU - Hans Jarstig den 12 oktober
2017
AU-delegation:
Protokoll 2017-10-10 § 104-107
Protokoll 2017-10-25 § 108-110
Delegationslistor individärenden:
Nr: 296-326
Övriga delegationsbeslut:
Nr:26-27
---
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§ 140 Informationsärenden
Beslut
Informationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:
1.
2.
-

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Protokoll 17 oktober 2017
Facklig samverkansgrupp
Minnesanteckningar den 7 november 2017

Ulla Jönsson (M) och Robert Larsson (S) berättar om sitt besök som
kontaktpolitiker hos individ- och familjeomsorgen.
Ulla Jönsson (M) frågar om hur kontinuiteten inom hemtjänsten ser ut med
tanke på vad media rapporterat. Carina berättar att de siffror som
presenterats i media gäller 2016 och att kontinuiteten förbättrats sedan
dess. Målet är att kontinuiteten ska bli ännu bättre.
Lars Elwing (M) frågar om innehållet i uppdraget gällande
organisationsutredningen av socialförvaltningens verksamheter och
påpekar att det är angeläget att uppdraget som ges till extern konsult tar
hänsyn till de frågeställningar som socialnämnden har diskuterat.
---
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Dnr SN17/186

§ 141 Personlig assistans enligt LSS
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom Lars Elwings (M) skrivelse till
socialdepartementet.
Ärendebeskrivning
Lars Elwing (M) anser att socialnämnden ska lämna in en skrivelse till
socialdepartementet med tanke på de ekonomiska konsekvenser
försäkringskassans beslut får för kommunen och för de individer som
drabbas. Lars Elwing (M) föreslår att skrivelsen ska ha följande innehåll:
Socialnämnden vill med denna skrivelse påtala de negativa konsekvenser
som följer av försäkringskassans nya tolkningar gällande bedömning av
rätten till insatsen personlig assistans enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Primärt är det den drabbade individen och dennes anhöriga som på ett
mycket drastiskt sätt står inför en omvälvande situation när assistansen dras
in helt eller delvis av försäkringskassan.
Konsekvensen av försäkringskassans beslut blir att kostnaderna för
personlig assistans istället övervältras till kommunen. Denna kostnad är
idag ofinansierad, vilket innebär en mycket kännbar ekonomisk belastning
på en redan ansträngd ekonomisk situation inom socialnämndens
verksamhetsområden.
Socialnämnden hemställer att Socialdepartementet snarast vidtar
nödvändiga åtgärder så att insatsen personlig assistans inom LSS återgår
till tidigare lagtolkningar och att de kostnader som redan nu har drabbat
kommunen regleras retroaktivt i enlighet med ”finansieringsprincipen”.

---

Beslutet skickas till:
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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