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§ 28

Godkännande av dagordning
Beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen med det föreslagna extra ärendet
om avgifter för måltider och förbrukningsartiklar för brukare inom
funktionshinderomsorgen.
Ärendebeskrivning
Hans Jarstig (KD) föreslår att socialnämnden fattar beslut om ändring i
beslut om avgifter för måltider och förbrukningsartiklar för brukare inom
funktionshinderomsorgen.
_____

Justeras

Expedierats
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§ 29

4

Information om LSS-utredningen
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Inga-Lill Hafström arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder på
kommunal utveckling. Inga-Lill berättar att 73 000 personer för
närvarande har insatser enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) i Sverige. Insatser som kan begäras enligt LSS är
råd och stöd, personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice,
korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad för barn, bostad för vuxna
och daglig verksamhet.
I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen
föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa
personer med funktionsnedsättning.
Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två
huvudsyften:
1. Statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är
i dag.
2. Insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver
insatserna.
I utredningen föreslås:
- All personlig assistans blir statligt ansvar - en huvudman och kan ges till
personer som fyllt 16 år.
- Ny insats till barn under 16 år och deras familjer. Personligt stöd till barn.
Insatsen tar sikte på hela familjens behov.
- Ny insats till de som behöver ett förebyggande pedagogiskt stöd.
- Ny insats i form av personlig service och boendestöd. Ledsagarservice
ingår.
_____

Justeras

Expedierats
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§ 30
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Information om kommunens anhörigstöd
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Helén Öberg arbetar i Habo och Mullsjö kommuner som
anhörigsamordnare.
Anhörig är den som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller
funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.
Anhörigomsorg är ett frivilligt åtagande. 1,3 miljoner svenskar stödjer
närstående i olika utsträckning.
Anhörigstödet är ett förebyggande arbete och kan till exempel innebära
information, anhöriggrupper och hälsoinsatser. Anhörigstödet är
individuellt och börjar ofta med ett möte eller samtal
mellan anhörigsamordnaren och den anhörige för att skapa en god relation.
_____

Justeras

Expedierats
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Uppföljning av beslut gällande nattbemanning vid särskilt
boende
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade under 2017 att dra ner nattbemanningen på
särskilt boende från sju till sex personer. Beslutet skulle verkställas när ett
nytt fungerande larm fanns på plats. Socialnämnden beslutade 2018 att en
uppföljning skulle göras gäller personalens upplevda psykosociala
arbetsmiljö. Beslutet verkställdes i mitten av januari 2019. Riskbedömning
har gjorts. Handlingsplanen är att bemanningsfrågan tas upp vid varje
arbetsplatsträff. Vid arbetstoppar och vak tas extra personal in. Inga
avvikelser har noterats med anledning av neddragning av nattpersonal.
_____

Justeras

Expedierats
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Dnr SN19/2

§ 32

Månadsuppföljning mars
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Prognosen på helår 2019 visar ett totalt underskott jämfört med budget på 1
150 tkr.
Avvikelser jämfört med budget fördelas enligt följande:

Socialförvaltningen övergripande inklusive politik + 450
Gemensamt äldre- och funktionshinderomsorg + 1 500 tkr
Demensboende och äldreboende Eken och Björken - 2 000 tkr
Hemtjänst dag - 2 500 tkr
Hemteam, larm, korttid funktionshinderomsorg - 300 tkr
Personlig assistans, daglig verksamhet, gruppbostad - 700 tkr
Socialpsykiatri + 700 tkr
Individ- och familjeomsorg + 1 200 tkr
Flykting- och integration + 500
Summa: - 1 150 tkr
_____

Justeras

Expedierats
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Dnr SN15/58

§ 33

Avgift för måltider och förbrukningsmaterial för brukare
inom funktionshinderomsorgen
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att justera beslut om
avgift för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom
funktionshinderomsorgen, daterat den 29 november 2019 § 121 enligt
följande:
Brukare 20 år eller yngre:
Avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i verksamheten.
Vid övernattning betalar brukaren avgift för minst ett dygn.
Brukare som har sondmatning betalar ingen avgift för mat och
förbrukningsartiklar.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut daterat den 29 november 2018 § 121 tas
avgift ut för varje påbörjat dygn som brukare 20 år eller yngre vistas
i kommunens Vid övernattning betalar brukaren avgift för minst två dygn.
Förvaltningen ser behov av att justera beslutet enligt följande:
"avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i verksamheten.
Vid övernattning betalar brukaren avgift för minst ett dygn."
Förvaltningen föreslår även att brukare som har sondmatning inte ska
betala någon avgift för mat och förbrukningsartiklar.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras

Expedierats
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Dnr SN19/51

§ 34

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren skriva en
patientsäkerhetsberättelse. I patientsäkerhetsberättelsen ska framgå
hur vårdgivaren har arbetat med patientsäkerhet under året, vilka åtgärder
som har vidtagits samt vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren har arbetat för att
identifiera, analysera och minska riskerna i vården.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar och att informationsbehovet hos externa
intressenter tillgodoses. Vårdgivaren ska i patientsäkerhetsberättelsen
dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är
fördelat inom verksamheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för alla som önskar ta del
av den.
_____

Justeras

Expedierats
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Information om rambeslut inom hemtjänst
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Enligt socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 ska
biståndet formas så att det finns utrymme för flexibelt nyttjande.
Rambeslut innebär att biståndsbeslut utformas som en ram utan detaljer
och att hemtjänsten tillsammans med den enskilde i genomförandeplanen
utformar hur behovet av stöd ska tillgodoses och när. Det är viktigt att
biståndshandläggaren följer upp beslutet för att säkerställa den enskildes
rättssäkerhet och för att säkerställa hur behovet ser ut och om behovet
förändras.
_____

Justeras

Expedierats
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Dnr SN17/91

§ 36

Tillägg och ändringar i socialnämndens delegationsordning
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott ges delegation att fatta beslut om bistånd
enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen.
Socialnämndens arbetsutskott ges delegation att fatta beslut om bistånd i
form av personlig assistans enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.
Enhetschef ges delegation att fatta beslut om bistånd i form av hemtjänst
över 94 timmar (enkelbemanning) per månad.
Biståndshandläggare ges delegation att fatta beslut om bistånd i form av
hemteam, parboende samt hemtjänst över 94 timmar (enkelbemanning) per
månad i avvaktan på beslut av enhetschef.
Ärendebeskrivning
I socialnämndens delegationsordning saknas delegation på att fatta beslut
om:
-

bistånd i form av hemteam enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen,

-

bistånd i form av parboende enligt 4 kapitlet 1c § socialtjänstlagen,

bistånd i form av personlig assistans enligt 4 kapitlet 1 §
socialtjänstlagen samt
-

beslut om bistånd enligt 4 kapitlet 2 § socialtjänstlagen.

Kommunen har möjlighet, men inte någon skyldighet enligt 4 kapitlet 2 §
att ge bistånd utöver vad som följer av 4 kapitlet 1 § om det finns skäl för
det.
Förvaltningen föreslår att biståndshandläggare ges delegation att fatta
beslut om hemteam och parboende samt att socialnämndens arbetsutskott
ges delegation att fatta beslut om bistånd enligt 4 kapitlet 2 §
socialtjänstlagen.
Socialnämndens arbetsutskott har delegation på att fatta beslut om bistånd i
form av hemtjänst över 94 timmar (enkelbemanning) per månad.
Förvaltningen föreslår att delegationen ändras från arbetsutskott till
enhetschef. I avvaktan på arbetsutskottets beslut har enhetschef delegation
att fatta beslut i dessa ärenden. Förvaltningen föreslår att delegationen
ändras från enhetschef till biståndshandläggare.

Justeras

Expedierats
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_____
Beslutet skickas till:
utredare

Justeras

Expedierats
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Dnr SN15/58

§ 37

Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag om
tobak och liknande produkter, tillståndsprövning och tillsyn
enligt alkohollagen samt för tillsyn enligt lag om handel med
vissa receptfria läkemedel
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till
avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande
produkter, för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt för
tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och
avrundas till närmsta hundratal kronor.
Avgifterna börjar gälla den 1 juli 2019.
Ärendebeskrivning
Riksdagen har fattat beslut om ny lag om tobak och liknande produkter.
Genom den nya lagen upphävs tobakslagen och lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen syftar till att ytterligare
minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.
En tillståndsplikt införs för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan
handel.
Detaljhandlare som före den 1 juli 2019 anmält försäljning av tobaksvaror
får fortsätta sälja tobak, men måste senast den 1 november 2019 lämna in
en ansökan till kommunen om försäljningstillstånd. Under tiden
kommunen handlägger ansökan får handlaren fortsätta med sin försäljning.
Eftersom tillståndsplikt införs i den nya lagen behöver kommunens
avgiftsuttag ses över. Kommunen får ta ut avgift för prövning av ansökan
om försäljningstillstånd, för tillsyn av detalj- och partihandlare med
försäljningstillstånd och för tillsyn av handlare som anmält försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Vid bedömningen av kostnaden av ett enskilt tillståndsärende anser
regeringen att vägledning bör hämtas från kommunens hantering av
ärenden om serveringstillstånd. Tillståndsförfarandet innehåller emellertid
något färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex. Kommunens
kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning
bedöms bli något lägre än motsvarande kommunala kostnader för
serveringstillstånd.

Justeras

Expedierats
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Förvaltningen föreslår följande avgifter enligt lag om tobak och liknande
produkter (LTLP):
5 000 kronor för prövning av ansökan om försäljningstillstånd
enligt 8 kapitlet 1 § LTLP.
3 000 kronor för ändring i befintligt tillstånd i form av ändrade
ägarförhållanden eller ändring av bolagsform.
2 600 kronor / år för tillsyn av detalj- och partihandlare med
försäljningstillstånd enligt 8 kapitlet 2 § LTLP.
400 kronor / år för tillsyn av handlare som anmält försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 8 kapitlet 2 § LTLP.

Alkohollagen
Förvaltningen har sett över avgifterna för tillståndsprövning och tillsyn
enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen och föreslår följande avgifter:

-

8 000 kronor för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.

4 000 kronor för ändring i befintligt serveringstillstånd i form av
ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller ändring
av bolagsform.
1 000 kronor för ansökan om utökad serveringstid eller utökning av
fler slag av alkoholdrycker.
-

600 kronor / kunskapsprov och person.

4 000 kronor för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten.
-

800 kronor för ansökan om tillstånd till slutet sällskap.

4 000 kronor för ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd för
partihandlare och tillverkare.
-

800 kronor för tillsyn av detaljhandel och servering av folköl.

Förvaltningen föreslår att tillsynsavgifterna för serveringstillstånd är
oförändrade.

Justeras

Expedierats
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Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Förvaltningen föreslår följande avgift enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel:
1 200 kronor / år för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel
enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Sida

16

Dnr SN17/133

§ 38

Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal
Beslut
Aktivitetsplan till reviderat KomHem-avtal godkänns.
Ärendebeskrivning
I samband med att KomHem-avtalet har reviderats framkom behov av att
formulera en aktivitetsplan som synliggör ansvarsfördelningen inom olika
förbättringsområden. Syftet med aktivitetsplanen är att ge struktur och
underlätta genomförande av uppdrag och beslut. Aktivitetsplanen har tagits
fram av bland annat länets socialchefer och har godkänts av REKO.
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade den 7 februari 2019 att
godkänna aktivitetsplanen och att rekommendera länets kommuner att
godkänna den.
_____
Beslutet skickas till:
sandra.widheimer@rjl.se
MAS / Kvalitetsansvarig
Enhetschef hälso- och sjukvård

Justeras

Expedierats
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Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut:
Inga ordförandebeslut finns att rapportera

AU-delegation:
Protokoll 2019-03-05 § 10-11
Protokoll 2019-03-19 § 12-14

Delegationslistor individärenden:
Nr: 95-129

Övriga delegationsbeslut:
Nr: 4-9
_____

Justeras

Expedierats

Sida
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Informationsärenden
Beslut
Informationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Informationsmappen innehåller följande handlingar:

1.
-

2.
-

Region Jönköpings län
Årsrapport 2018 – Patientnämnden i Region Jönköpings län

Facklig samverkansgrupp
Minnesanteckningar den 29 mars 2019

Information från förvaltningen om personligt ombud
Personligt ombud är ett språkrör för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Personligt ombud är fristående från myndigheter.
Det är en frivillig och kostnadsfri verksamhet, där det inte krävs någon
remiss. Personligt ombud kan stödja genom att klarlägga behov, verka för
att rättigheter till stöd, vård och service tillgodoses samt medverka i
kontakter med myndigheter, sjukvård och övriga. Region Jönköpings län
har en organisation med anställda som arbetar som personliga ombud.
Kommunerna har tecknat avtal med Regionen för kommuninvånare som
har behov av personligt ombud. Jönköpings kommun har sagt upp avtalet
med Regionen. Med anledning av att få kommuninvånare från Habo har en
etablerad kontakt med personligt ombud, ser förvaltningen ett behov av att
utveckla ett eget stöd inom socialförvaltningen för dessa personer.
Förvaltningen återkommer till nästa nämndsammanträde med en
beskrivning av ärendet och ett förslag till beslut.
Informationskväll / Medborgardialog
Den 23 april kommer kommuninvånare bjudas in till en informationskväll /
medborgardialog där socialförvaltningens verksamheter kommer att
presenteras av förvaltningsledning och politiker.

Justeras

Expedierats
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Uthyrning av korttidsplatser
Förvaltningen informerar om att två korttidsplatser säljs till Jönköpings
kommun.
_____

Justeras
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