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Aktuellt inom integrationsenheten
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ringvägens stödboende stängde den 30 april, vilket innebär att kommunen
inte längre har någon HVB- eller stödboendeverksamhet för
ensamkommande barn och ungdomar.
Den nya gymnasielagen som träder ikraft den 1 juli i år beräknas omfatta
cirka 20 före detta ensamkommande barn som bor i Habo. Lagen innebär
en möjlighet att ansöka hos Migrationsverket om uppehållstillstånd för
gymnasiestudier för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan.
Kommunen har ansökt om och fått pengar från Länsstyrelsen för
Mötesplats Habo. En projektkoordinator är anställd.
En integrationscoach är anställd och börjar i juli. Integrationscoachen
kommer att samarbeta med arbetsförmedlingen för att nyanlända ska ha
sysselsättning, som kan vara i form av till exempel utbildning, praktik eller
arbete.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN18/2

§ 45

Månadsuppföljning maj
Beslut
Budgetuppföljningen överlämnas till Kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Prognosen för 2018 visar på ett totalt underskott jämfört med budget på
450 tkr.
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:
Politisk verksamhet 0 tkr
Socialförvaltningen gemensamt +150 tkr
Äldreomsorg + 2 500 tkr
Funktionshinderomsorg – 6 100 tkr
Individ- och familjeomsorg + 2 000 tkr
Flykting och integration + 1 000 tkr
Summa – 450 tkr
Det som kan komma att påverka prognosen negativt är följande:
- utvecklingen av antalet hemtjänsttimmar
- kostnader för externa placeringar inom funktionshinderomsorg och
individ- och familjeomsorg
- semesterperioden
---

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras

Expedierats
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Information om förvaltningens arbete med mål och visioner
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen går igenom förslag till socialnämndens mål 2019. Målen
består av mål som har antagits av kommunfullmäktige (Habo - den hållbara
kommunen för hela livet, socialnämndens vision för äldre i Habo kommun
2018-2025 och Agenda 2030) samt nämndens egna mål. Nämnden ska i
augusti ta beslut om målen, resultatindikatorer och måltal.
Resultatindikatorerna är främst hämtade från nationell offentlig statistik.
I förslaget till socialnämndens mål ingår mål, resultatindikatorer och måltal
inom området ”delaktighet och inflytande” i socialnämndens vision för
äldre i Habo kommun vilket föreslås vara visionens handlingsplan.
Förvaltningen kommer efter nämndens beslut ta fram aktiviteter som
främjar måluppfyllelsen. Aktiviteterna kommer att dokumenteras i styrkort,
ett styrkort per arbetsplats. Uppföljning av målen sker i samband med
redovisning till kommunstyrelsen.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN18/101

§ 47

Svar på remiss ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen”
Beslut
Habo kommun har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna.
Ärendebeskrivning
Habo kommun har av socialdepartementet blivit utsedd till remissorgan.
Frågan som utretts är under vilka förutsättningar vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen och avlägsnande av könskörtlar.
Förutsättningarna för att få genomföra de kirurgiska ingreppen i
könsorganen föreslås bli att personen upplever att kroppen inte
överensstämmer med könsidentiteten och personen måste antas komma att
leva i samma könsidentitet även i framtiden. De föreslagna ändringarna i
lagen ska tillämpas när en persons kropp och könsidentitet inte
överensstämmer. Lagen kommer att omfatta personer med könsdysfori och
vissa personer med medfödda avvikelser i könsutvecklingen.
Huvudregeln är att personen ska ha fyllt 18 år för att få göra ingreppen.
Personer som inte fyllt 18 år ska få genomgå kirurgiska ingrepp om det
finns synnerliga skäl. Barn som fyllt 15 år ska ha rätt att själva ansöka om
ingreppet.
Förslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2019.
Förvaltningen bedömer att ändringarna inte försvårar arbetet för
socialtjänsten.
Socialnämndens behandling
Olle Moln Teike (SD) yrkar att socialnämnden i sitt remissyttrande svarar
att barn som fyllt 15 år inte ska ha rätt att själva ansöka om
könskorrigerande ingrepp om det finns synnerliga skäl utan att man ska
vara myndig för att kunna ansöka.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens
förslag och dels Olle Moln Teikes (SD) yrkande. Ordförande ställer
proposition på de båda förslagen och finner att socialnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.
---

Beslutet skickas till:
Socialdepartementet

Justeras

Expedierats
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Sammanställning av inkomna synpunkter 2017
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Under 2017 inkom totalt fyra synpunkter som rörde socialnämndens
verksamhetsområden. En av synpunkterna handlade om bemötande inom
hälso- och sjukvården. De övriga tre synpunkterna handlade om förslaget
gällande avgift för boendestöd.

---

Justeras

Expedierats

7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-06-13

§ 49

Information om ny lagstiftning gällande förenklat
beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ny lagstiftning som börjar gälla den 1 juli
2018 och som innebär att socialnämnden kan besluta om att erbjuda vissa
insatser till en äldre person utan föregående behovsprövning.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN18/100

§ 50

Riktlinjer för biståndshandläggning
Beslut
Förslag till nya riktlinjer för biståndshandläggning antas och de tidigare
riktlinjerna för biståndshandläggning upphör att gälla.
Ärendebeskrivning
En större genomgång av riktlinjerna för biståndshandläggning gjordes
senast 2011. Förvaltningen anser att riktlinjerna behöver revideras på grund
av förändringar på flera områden som rör äldre- och
funktionshinderomsorgen. De stora förändringarna i de nya riktlinjerna
jämfört med de tidigare är att kommunens ansvar tydliggörs som
bosättningskommun, vistelsekommun samt gentemot asylsökande och
EU/EES-medborgare.
Vidare beskrivs det nationella arbetssättet ”Individens behov i centrum”
(IBIC) som sedan den 1 november 2017 används i Habo kommun.
Biståndsbedömningen inom funktionshinderomsorgen beskrivs mer
omfattande än i tidigare riktlinjer.
Viktiga ställningstaganden i de nya riktlinjerna gäller bland annat
boendestöd efter 65 års ålder, omfattning gällande ledsagning samt behov
av inköp som kan tillgodoses genom inköp via internet.

---

Beslutet skickas till:
Biståndsenheten

Justeras

Expedierats
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Dnr SN18/6

§ 51

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja ansvarsfrihet för
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande
verksamhetsåret 2017.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk
organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd
som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en
beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli.
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv
ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och
som uppbär offentlig försörjning. Enligt förbundets verksamhetsplan 2017
ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (18-29 år)
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av
samordnad rehabilitering.
Årsredovisning med bokslut 2017 har tillsammans med revisionsberättelse
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret.
Hans Jarstig (KD) och Lisbet Bärenholdt (M) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
---

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justeras

Expedierats
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Dnr SN16/186

§ 52

Länsgemensamt regionalt vård- och omsorgscollege
Beslut
Socialnämnden godkänner PKS presidiums förslag avseende den fortsatta
processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt vård- och
omsorgscollege, att ikraftträdandet för ett länsövergripande vård- och
omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi verkställs senast den 31
december 2018 samt att erforderliga MBL-förhandlingar ska genomföras.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsidén för vård- och omsorgscollege är att förena arbetsliv och
utbildning i ett gemensamt åtagande och ansvar för att trygga personal- och
kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Det finns för närvarande
22 regionala vård- och omsorgscollege i Sverige.
Genom samverkan erbjuds elever och anställda ett attraktivt arbetsliv och
attraktiva gymnasiala- och yrkeshögskoleutbildningar som matchar
arbetslivets behov.
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade vid sitt sammanträde
den 8 mars 2018 att ge PKS presidium i uppdrag att ta fram förslag för hur
den fortsatta processen med att etablera ett länsgemensamt regionalt Vårdoch omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi ska genomföras. I
uppdraget ingår även val av ny styrgrupp för det länsgemensamma
regionala Vård- och omsorgscollege.
PKS beslutade den 17 maj 2018 att godkänna PKS presidiums förslag
avseende den fortsatta processen med att etablera ett länsgemensamt
regionalt vård- och omsorgscollege, att ikraftträdandet för ett
länsövergripande vård- och omsorgscollege i Kommunal utvecklings regi
verkställs senast 2018-12-31, att erforderliga MBL-förhandlingar ska
genomföras samt att rekommendera länets kommuner och Region
Jönköpings län att anta ovanstående förslag till beslut.
Enligt preliminär kostnadsfördelning ska Habo kommun betala 13 165
kronor för juli-december 2018 och 26 329 kronor för helår från 2019.
---

Beslutet skickas till:
sandra.widheimer@rjl.se

Justeras

Expedierats
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Information om Kommunal utveckling
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunal utveckling består av olika partnerskap där länets kommuner
gått samman i en gemensam plattform som syftar till att stödja och
förbättra den kommunala verksamheten inom respektive område.
Kommunal utveckling är även en bas för att samordna länsgemensamma
åtaganden såsom högskolans verksamhetsförlagda studier i kommunerna,
samordningen av ett vård- och omsorgscollege i länets samt länets
personliga ombudsverksamhet. Kommunal utveckling driver även projekt
på en mer övergripande nivå, till exempel uppföljningen av
kommunaliseringen av hemsjukvården.
Under 2018 kommer de länsgemensamma verksamheterna Barnahus och
Familjehemsresursen övergå till Kommunal utveckling som
driftsverksamheter.
---

Justeras

Expedierats
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Organisationsutredning av äldreomsorgen - lägesrapport
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Slutrapporten av utredningen om framtidens äldreomsorg i Habo kommun
ska presenteras för socialnämnden den 29 augusti.
---

Justeras

Expedierats
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Information om personalfrågor
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om att arbetsmiljöverket har granskat
äldreomsorgen samt att bemanningen inför sommaren är tillfredsställande.
---

Justeras

Expedierats
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§ 56

Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut:
Inga ordförandebeslut finns att rapportera
AU-delegation:
Protokoll 2018-05-23 § 17
Protokoll 2018-06-01 § 18-23
Delegationslistor individärenden:
Nr: 116-147
Övriga delegationsbeslut:
Nr: 61-64
---

Justeras

Expedierats
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§ 57

Informationsärenden
Beslut
Informationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:
1.
Kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning
2.
3.
-

Protokoll 17 maj 2018
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Protokoll 29 maj 2018
Facklig samverkansgrupp
Minnesanteckningar den 12 juni 2018

Habo Bruk för Alla
Hans Jarstig (KD) berättar att en ny förening har bildats ”Habo bruk för
alla”. Hans Jarstig är ordförande i föreningen. Kommunen ger ett
kommunalt bidrag till föreningen med 500 000 kronor per år.
Ombyggnationen av demensenheterna
Enheten Sörgården är ombyggd och de boende har flyttat tillbaka dit.
Kringtidsmätning inom hemtjänst
Kringtidsmätning ska genomföras när det nya planeringssystemet är
implementerat.
---

Justeras

Expedierats
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