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Plats och tid

Höger kammare
Onsdagen den 19 december 2018 kl. 16:00–17:30

Beslutande

Lars Elwing (M)
Hans Jarstig (KD)
Lisbet Bärenholdt (M)
Kent Bjärkhed (S)
Roger Green (L)
Ewa Wettebring (S)
Robert Larsson (S)
Lennart Blåberg (KD), tjänstgörande ersättare
Mari Larsson (SD), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande

Ulla Jönsson (M)
Carina Bergman, förvaltningschef
Sara Svenningsson, sekreterare
Ellen Strömberg, kvalitets- och utvecklingsledare § 109-110
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 111-112
Cecilia Petersson, vård- och omsorgschef § 112

Utses att justera

Kent Bjärkhed

Paragrafer:

109 - 115

Ordförande

Justerande

Sekreterare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-12-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-12-20

Protokollet förvaras på

Socialförvaltningens arkiv

Underskrift

Datum då anslaget tas ned

2019-01-11
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Dnr SN17/194

§ 109 Uppföljning av nämndens riktlinjer för uppdrag hos enskild
brukare
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 20 december 2017 att anhörig till brukare
inte ska tilldelas uppdrag som undersköterska med objektsanställning,
ledsagare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj eller personlig assistent.
Beslutet gällde nya ärenden från den 1 januari 2018.
Vård- och omsorgschef och IFO-chef fick delegation att ta beslut om att
besluta om undantag.
Nämnden beslutade samtidigt att en uppföljning av beslutet skulle göras i
december 2018.
Den enskilde ska ges möjlighet att leva ett självständigt liv och att undvika
social isolering.
Det finns risk för att brukare som får sina behov tillgodosedda av en
anhörig kan hamna i beroendeställning till den anhörige. Familjens
inkomst består till delar av ersättningen för utförd vård och omsorg. Det
kan dessutom vara svårt för brukaren att påtala missförhållanden eller
missnöje med vården och omsorgens utförande när det är en anhörig som
utför vård och omsorg.
Den som är anställd för att vårda sin anhöriga har svårt att avsluta
anställningen eller påtala brister i arbetsmiljön. Brukaren kan uppfatta det
som svek eller personlig kritik.
Under 2018 har två personer på grund av särskilda skäl fått bistånd
verkställt genom anställning av anhörig.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN16/98

§ 110 Information om aktiviteter i äldrevisionens handlingsplan
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2018 att anta socialnämndens
vision för äldre i Habo kommun 2018-2025. Den 29 augusti 2018
beslutade socialnämnden att anta handlingsplan för äldrevisionen.
Fokusområde för handlingsplanen är för 2019 ”Delaktighet och
inflytande”.
Förvaltningens uppdrag är att göra konkreta aktiviteter för att uppfylla
målen i handlingsplan för delaktighet och inflytande. Aktiviteterna har
tagits fram av varje arbetsplats under hösten 2018 och anges i varje
verksamhets styrkort.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN18/2

§ 111 Månadsuppföljning november
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Prognosens på helår visar på ett totalt överskott jämfört med budget på 3
200 tkr, vilket är en förbättring med totalt 750 tkr jämfört med föregående
prognos.
Prognosen för äldreomsorgen är 300 tkr bättre. Orsaken är främst lägre
volym inom hemtjänsten. Funktionshinderomsorgens prognos är 400 tkr
sämre orsakat av högre kostnader för placeringar. Prognosen för individoch familjeomsorgen är 800 tkr bättre. Förbättringen inom individ- och
familjeomsorgen beror främst på lägre kostnader för placeringar.
Avvikelser på helår jämfört med budget fördelas enligt följande:
Politisk verksamhet + 50 tkr
Socialförvaltningen gemensamt + 250 tkr
Äldreomsorg +3 900 tkr
Funktionshinderomsorg – 6 600 tkr
Individ- och familjeomsorg + 4 600 tkr
Flykting och integration + 1 000 tkr
Summa + 3 200 tkr
---

Justeras

Expedierats
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Dnr SN17/162

§ 112 Handlingsplan utifrån utredning av äldreomsorgen
Beslut
Uppföljning av handlingsplanen med tillhörande aktiviteter ska ske vid
socialnämndens sammanträden i samband med tertialuppföljningarna
Ärendebeskrivning
Under 2018 har en genomlysning av äldreomsorgen gjorts av externa
konsulter. En slutrapport från utredningen presenterades för socialnämnden
den 29 augusti 2018. De förbättringsområden som togs fram i utredningen
presenterades i en handlingsplan.
Förvaltningen har nu tagit fram aktiviteter som ska bidra till att göra
nödvändiga förbättringar inom de olika områdena samt uppfylla
handlingsplanens intentioner. Handlingsplanen innehåller prioriterade
områden med tillkommande aktiviteter som ska verkställas under 2019.
Förvaltningen föreslår att uppföljning av handlingsplanen med tillhörande
aktiviteter kommer att ske vid socialnämndens sammanträden i samband
med tertialuppföljningarna.
---

Beslutet skickas till:
Biträdande ekonomichef

Justeras

Expedierats
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§ 113 Information om vakanta lägenheter vid särskilt boende
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar att samtliga lägenheter på äldreboendet med
enheterna Eken, Björken och Linden är uthyrda. Samtliga korttidsplatser är
för närvarande fullbelagda. Tre lägenheter vid demensenheten är lediga och
det beräknas finnas ytterligare tre lediga lägenheter när ombyggnationen
vid demensenheterna är klar.
---

Justeras

Expedierats
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§ 114 Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut:
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 2 och 6 §§ lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 2 och 6 §§ lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 2 och 6 §§ lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut att med stöd av 14 § andra punkten lag om särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) inte röja vistelseort för vårdnadshavaren.
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut att med stöd av 14 § andra punkten lag om särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) inte röja vistelseort för vårdnadshavaren.
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut att med stöd av 14 § andra punkten lag om särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU) inte röja vistelseort för vårdnadshavaren.
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018

Justeras

Expedierats
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Beslut om placering enligt 11§ tredje stycket lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) från den 4 december 2018.
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut om placering enligt 11§ tredje stycket lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) från den 4 december 2018.
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
Beslut om placering enligt 11§ tredje stycket lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) från den 4 december 2018.
- Lisbet Bärenholdt, den 3 december 2018
10. Omedelbart omhändertagande enligt 6 § lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) upphör enligt 9 § 2 samma lag då
det inte längre finns skäl för ett omedelbart omhändertagande.
- Kent Bjärkhed, den 13 december 2018
11. Omedelbart omhändertagande enligt 6 § lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) upphör enligt 9 § 2 samma lag då
det inte längre finns skäl för ett omedelbart omhändertagande.
- Kent Bjärkhed, den 13 december 2018
AU-delegation:
Protokoll 2018-12-05 §§ 47-54
Delegationslistor individärenden:
Nr: 288-317
Övriga delegationsbeslut:
Nr: 109-111
---

Justeras

Expedierats
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§ 115 Informationsärenden
Beslut
Informationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:
1.
2.
-

Revisorerna i Habo kommun
Granskning av ansvarsutövande
Region Jönköpings län
Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan 2018-10-11

3.
Kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning
4.
5.
-

Sammanträdesprotokoll 2018-11-15
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Protokoll och verksamhetsplan 2019
Facklig samverkansgrupp
Minnesanteckningar den 18 december 2018

Alternativ till våld (ATV)
Förvaltningen informerar att verksamheten Alternativ Till Våld (ATV) i
Jönköping är en samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköpings,
Habo och Mullsjö kommuner. ATV riktar sig mot våldsutövare.
Jönköpings kommun har beslutat att dra bort sin tjänst från ATV. Habo är
med och finansierar denna tjänst och därmed kommer Jönköpings
kommuns beslut att påverka Habo.
---

Justeras

Expedierats

