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Kallelse till socialnämnden 

Nämnd Socialnämnden 

Tid Onsdagen den 8 juni 2022 klockan 13.30 

Plats Björkhaga, Mullsjö 

Justerare Birger Lindström 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Val av justerare och tid för justering

Tid för justering: måndag den 13 juni kl. 13.00

2. Godkännande av dagordning

3. Månadsuppföljning maj

Föredragande: Anna-Carin Alzén

4. Information om handlingsplan 2023 för miljöprogrammet

Föredragande: Ellen Strömberg

5. Information om handlingsplan 2023 för kemikalieprogrammet

Föredragande: Ellen Strömberg

6. Svar på motion om fri tid inom hemtjänst

Föredragande: Pernilla Ekstrand

7. Information om rambeslut i hemtjänsten

Föredragande: Pernilla Ekstrand

8. Detaljplan för del av Stora Kärr 8:534

https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-

planarbete/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-stora-karr-8534/

9. Delegationsärenden

10. Informationsärenden

Hans Jarstig 

Ordförande 

Sara Svenningsson 

Sekreterare 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Kallelse 

Datum 

2022-05-25 

1

https://habokommun.se/Bygga-bo--miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplanering/Pagaende-detaljplaner/detaljplan-for-stora-karr-8534/
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Handlingsplan Miljöprogram 2020-2030  

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Miljöprogrammet utgör det styrande dokumentet för det strategiska 

miljöarbetet i Habo kommun. Förvaltningens främsta bidrag i 

hållbarhetsarbetet är att hushålla med befintliga resurser.  

Socialförvaltningens verksamheter ska följa styrande dokument och ta stöd 

av kommungemensamma resurser vid upphandling.  

Förvaltningschefen har ansvar för arbetet med socialnämndens 

verksamhetutvecklingsmål Digitalisering och välfärdsteknik som syftar till 

förändrade arbetssätt. 

Handlingsplan för år 2023 bifogas. 

  

Ellen Strömberg 

Verksamhetsutvecklare 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hållbarhetsstrateg 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-05-24 
Diarienummer 

SN20/54 

Postadress 

Habo kommun 

Box 212 

566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 94 

Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

ellen.stromberg@habokommun.se 

Webb 

www.habokommun.se 
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Handlinsplan 2023 Socialförvaltningen

Mål Nyckeltal Ansvarig Åtgärd/aktivitet Ansvarig på förvaltningen

Kommunens fordonsflotta ska vara 

fossilbränslefri år 2030. Referens: 

2018: 41.3 procent.

Andel 

miljöfordon 

inom 

fordonsflottan 

(procent).

Kommunledningsförvalt

ningen samt samtliga 

förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen bär 

ansvar för målet. 

Socialförvaltningen följer styrande 

dokument. 

Chefer i socialförvaltningen

Kommunens personbilar ska vara 

fossilbränslefria år 2025.

Andel miljöbilar 

bland 

personbilar inom 

fordonsflottan 

(procent).

Kommunledningsförvalt

ningen samt samtliga 

förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen bär 

ansvar för målet. 

Socialförvaltningen följer styrande 

dokument. 

Chefer i socialförvaltningen

Kommunens upphandlade 

transporter ska ske med förnybara 

drivmedel senast 2030.

Andel förnybara 

drivmedel vid 

kommunens

upphandlade 

transporter 

(procent).

Kommunledningsförvalt

ningen samt samtliga 

förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen bär 

ansvar för målet och 

socialförvaltningen följer styrande 

dokument. 

Chefer i socialförvaltningen

Kommunens verksamheter ska 

främja fossilfria produkter enligt 

principer för cirkulär ekonomi vid 

upphandling.

Andel 

upphandlingar 

där krav ställs 

för att främja

fossilfria 

produkter 

(procent).

Kommunledningsförvalt

ningen samt samtliga 

förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen bär 

ansvar för målet. 

Socialförvaltningen följer styrande 

dokument. 

Chefer i socialförvaltningen
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Mål Nyckeltal Ansvarig Åtgärd/aktivitet Ansvarig på förvaltningen

Kommunens verksamheter ska 

minimera sin resursanvändning 

genom ökad digitalisering.

Minskad mängd 

papperskonsumt

ion (utskriftsark) 

i kommunala 

verksamheter 

(kg).

Kommunledningsförvalt

ningen samt samtliga 

förvaltningar

Kommunsledningsförvaltningen 

har det övergripande ansvaret för 

utförande av styrmodellen. 

Socialnämndens 

verksamhetsutvecklingsmål 

"Digitalisering och 

välfärdsteknik" kopplar till både 

fokusområdet 

"Enkel och tillgänglig service" 

och till "Mod och innovation för 

effektiv resurshantering. 

Verksamhetsutvecklingsmålet  

Digitalisering och välfärdsteknik 

syftar till att hitta nya arbetssätt. Förvaltningschef 

4



Mål Nyckeltal Ansvarig Åtgärd/aktivitet Ansvarig på förvaltningen

Antal e-tjänster 

som kommunen 

erbjuder (st).

Kommunledningsförvalt

ningen samt samtliga 

förvaltningar

Kommunsledningsförvaltningen 

har det övergripande ansvaret för 

utförande av styrmodellen. 

Socialnämndens 

verksamhetsutvecklingsmål 

"Digitalisering och 

välfärdsteknik" kopplar till både 

fokusområdet 

"Enkel och tillgänglig service" 

och till "Mod och innovation för 

effektiv resurshantering. 

Verksamhetsutvecklingsmålet  

Digitalisering och välfärdsteknik 

syftar till att hitta nya arbetssätt. Förvaltningschef 

Kommunen ska källsortera allt sitt 

avfall (inklusive matavfall) senast år 

2023.

Andel 

källsorterat 

hushållsavfall 

(procent).

Tekniska förvaltningen 

samt samtliga 

förvaltningar

Tekniska förvaltningen bär ansvar 

för målet. Socialförvaltningen följer 

styrande dokument. 

Andel 

källsorterat 

övriga fraktioner 

(procent).

Tekniska förvaltningen 

samt samtliga 

förvaltningar Tekniska förvaltningen bär ansvar 

för målet. Socialförvaltningen 

följer styrande dokument. 
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Handlingsplan Kemikalieprogram 2023 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan och att 

informera om den i nämnden. Åtgärder och aktiviteter i handlingsplanen 

ska finansieras inom befintlig budget. 

Arbetet med kemikaliehantering i socialförvaltningen sker genom att köpa 

upphandlade varor och tjänster samt att vid användande av kemikalier 

tillämpa nödvändiga rutiner för kemikaliehantering.  

Socialförvaltningen använder sig av den kommungemensamma checklistan 

för kemikalier när skyddsronderna sker.  

  

Ellen Strömberg 

Verksamhetsutvecklare 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hållbarhetsstrateg  

 

Bilaga: 

Socialförvaltningens Kemikalieprogram 2022-2026 handlingsplan år 2023 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-05-25 
Diarienummer 

SN21/105 

Postadress 

Habo kommun 

Box 212 

566 24 Habo 

Besöksadress 

Jönköpingsvägen 19 
Telefon 

036-442 83 94 

Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

ellen.stromberg@habokommun.se 

Webb 

www.habokommun.se 
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Socialförvaltningen

Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Kommunens verksamheter 

och bolag ska systematiskt 

hantera kemikalier och ha 

tillgångtill digitalt 

systemstöd,rutiner och 

kunskap kring kemikalier 

och dess påverkan på miljön 

och hälsan.

Andel användare av 

det digitala 

systemstödet som 

genomgått årlig 

utbildning (procent)

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Använda 

checklista 

för 

kemikalie

arbete vid 

skyddsron

d och ta 

fram 

handlings

plan vid 

eventuella 

brister. 

Chefer i 

socialförv

altningen

Skyddsronder i socialförvaltningen - rutin finns i 

ledningsystemet

Andel verksamheter 

som har uppdaterad 

kemikalieförteckning 

(procent)

Åtgärd 6 

"Säkerställ

a säker 

förvaring 

av 

kemikalier

"  i 

regionalt 

åtgärdspr

ogram 

Hälsans 

miljömål

2023-

2026

Chefer i 

socialförv

altningen

Kopplar till Habos åtaganden i regionalt 

åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Åtgärd 5 

"Fasa ut 

farliga 

kemikalier

" i 

regionalt 

åtgärdspr

ogram 

Hälsans 

miljömål

2023-

2026

Chefer i 

socialförv

altningen

Kopplar till Habos åtaganden i regionalt 

åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Kommunens verksamheter 

och bolag ska riskbedöma 

alla kemiska produkter som 

är märkta med farosymbol.

Andel kemiska 

produkter med 

farosymbol som är 

riskbedömda 

(procent)

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Följa 

rutiner för 

systematis

kt 

arbetsmilj

öarbete. 

Använda 

checklista 

för 

kemikalie

arbete vid 

skyddsron

d. Ta fram 

handlings

plan vid 

behov. 

Chefer i 

socialförv

altningen

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Kommunens verksamheter 

och bolag  ska systematiskt 

fasa ut enligt kommunens 

prioritetsordning i 

kemikalieprogrammet

Antal 

utfasningsämnen 

(stycken

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Handla 

varor som 

är 

upphandla

de. 

Chefer i 

socialförv

altningen

Antal 

riskminskningsämnen 

(stycken

Åtgärd 5 

"Fasa ut 

farliga 

kemikalier

" i 

regionalt 

åtgärdspr

ogram 

Hälsans 

miljömål

2023-

2026

Chefer i 

socialförv

altningen

Kopplar till Habos åtaganden i regionalt 

åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Antal särskilt farliga 

ämnen enligt 

kandidatförteckninge

n (stycken

Åtgärd 6 

"Säkerställ

a säker 

förvaring 

av 

kemikalier

"  i 

regionalt 

åtgärdspr

ogram 

Hälsans 

miljömål

2023-

2026

Chefer i 

socialförv

altningen

Kopplar till Habos åtaganden i regionalt 

åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Krav på kemikalier ska vara 

en naturlig del i 

upphandlingsprocessen och 

lämpliga krav ska ställas, då 

produkten eller tjänsten 

som upphandlas bedöms 

omfatta betydande 

kemikaliepåverkan.

Andel upphandlingar 

där kemikaliekrav 

ställts, i de fall den 

upphandlade 

produkten eller 

tjänsten bedömts 

omfatta betydande 

kemikaliepåverkan 

(procent).

Kommunl

edningsför

valtningen

, Tekniska 

förvaltnin

gen, Habo 

Energi

Samtliga 

förvaltnin

gar 

Göra de 

åtgärder 

som 

ansvariga 

förvaltnin

gar ber 

oss att 

utföra. 

Förvaltnin

gschef 

Åtgärd 9 

"Ställa 

kemikaliek

rav i 

upphandli

ng" i 

regionalt 

åtgärdspr

ogram 

Hälsans 

miljömål

2023-

2026

Chefer i 

socialförv

altningen

Kopplar till Habos åtaganden i regionalt 

åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Kommunen och bolagen ska 

följa upp ställda krav på 

kemikalier i de 

upphandlingar som 

bedömts omfatta produkter 

eller tjänster med 

betydande 

kemikaliepåverkan.

Har ställda 

kemikaliekrav följts 

upp, i de fall 

upphandlingen 

bedömts omfatta 

produkter eller 

tjänster med 

betydande 

kemikaliepåverkan?

Kommunl

edningsför

valtningen

, Tekniska 

förvaltnin

gen, Habo 

Energi

Samtliga 

förvaltnin

gar 

Göra de 

åtgärder 

som 

ansvariga 

förvaltnin

gar ber 

oss att 

utföra. 

Förvaltnin

gschef 

Andel uppföljda 

ställda kemikaliekrav, 

i de fall 

upphandlingen 

bedömts omfatta 

produkter eller 

tjänster med 

betydande 

kemikaliepåverkan 

(procent).

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Kommunens verksamheter 

och bolag ska följa upp att 

det finns följsamhet vid 

inköp/beställning till vad 

som är upphandlat, sk. 

avtalstrohet, då produkten 

eller tjänsten som 

upphandlas bedöms 

omfatta betydande 

kemikaliepåverkan.

Andel inköp/ 

beställningar, som 

följt vad som avtalats 

i upphandling, då 

produkten eller 

tjänsten som 

upphandlas bedöms 

omfatta betydande 

kemikaliepåverkan. 

(procent)

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Handla 

varor som 

är 

upphandla

de. 

Chefer i 

socialförv

altningen

Kommunen ska riskbedöma 

och fasa ut eller byta ut 

leksaker och material som 

innehåller skadliga 

kemikalier i de miljöer där 

barn och unga vistas.

Andel verksamheter 

som har genomfört 

riskbedömning och 

har en aktuell 

åtgärdslista, beslutad 

med budget 

(procent)

Barn- och 

utbildning

sförvaltnin

gen, 

Fritids- 

och 

kulturförv

altningen, 

Socialförv

altningen, 

Tekniska 

förvaltnin

gen

Handla 

varor som 

är 

upphandla

de. 

Chefer i 

socialförv

altningen

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023

14



Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Kommunen ska säkerställa 

en god/ giftfri  

inomhusmiljö med minsta 

möjliga kemikaliebelastning 

inom förskola, skola, 

familjecentral, fritidshem 

och fritidsgård.

Har kommunen en 

ändamålsenlig 

städpolicy? (ja/nej)?

Tekniska 

förvaltnin

gen

Barn- och 

utbildning

sförvaltnin

gen, 

Fritids- 

och 

kulturförv

altningen, 

Socialförv

altningen

Göra de 

åtgärder 

som 

ansvarig 

förvaltnin

g ber oss 

att utföra. 

Förvaltnin

gschef 

Kommunen ska främja en 

hållbar plastanvändning.

Andel 

engångsartiklar av 

plast (procent)

Kommunl

edningsför

valtningen

Samtliga 

förvaltnin

gar och 

bolag

Göra de 

åtgärder 

som 

ansvarig 

förvaltnin

g ber oss 

att utföra. 

Förvaltnin

gschef 

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Mål Nyckeltal Ansvarig Deltagand

e

Åtgärd/ak

tivitet

Tidsperio

d

Ansvarig 

på 

förvaltnin

gen

Kommentarer

Åtgärd 11 

"Minska 

användnin

gen av 

engångsar

tiklar"  i 

regionalt 

åtgärdspr

ogram 

Hälsans 

miljömål

2023-

2026

Kopplar till Habos åtaganden i regionalt 

åtgärdsprogram Hälsans miljömål

Kemikalieprogram 2022-2026 Verksamhetsplanering för år 2023
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Motion

Fri tid  i hemtjänsten

hc  2022 -03- 2 2

Arbetsbelastning  och  stress  är ofta  stor  inom  hemtjänsten,  personalen  gör  ett

fantastiskt  arbete  men  känner  många  gånger  att  de inte  räcker  till.

I Västerviks  kommun  har  man  sedan  några  år infört  en framgångsrik  modell

inom  hemtjänsten  "Fri  tid".  BiståndshandIäggarna  där  beslutar  om  insats  men

inte  om  tiden  det  tar  att  utföra  insatsen.  Arbetslaget  i hemtjänsten  planerar

själva  sitt  arbete  och  justerar  om  det  tillkommer  eller  faller  bort  insatser  för  de

brukare  de har  hand  om.  Hemtjänstpersonalen  arbetar  nära  brukarna  och  kan

därför  planera  utifrån  det  verkliga  behovet  vilket  också  upplevs  positivt  av

brukarna.

Fördelarna  är många,  bland  annat:

Mindre  administration  och  detaljstyrning

Större  inflytande  över  planering  och  utförande  för  personal  och  brukare

Tid frigörs  för  biståndshandläggare

Större  tillit  till  personalen

Ökad  arbetsglädje

På Västerviks  kommuns  hemsida  ges mer  information  om Fri tid

https://www.vastervik.se/0msorg-stod-och-hjalp/HiaIp-i-hemmet/fri-tid/

Vi föreslår  fullmäktige

At utreda  möjligheterna  att  införa

Nicklas  Gus ' sson  (S)

Marg3feta  Fick  (MP)

Fri tid  inom  hemtjänsten  i Habo

17
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Sida 

1 

Mottagare 

Socialnämnden 

Motion om fri tid i hemtjänsten 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 

möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten.  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten.  

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 

lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 

kommun inför en modell inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 

infört, ”Fri tid”.  

Förvaltningen föreslår att motionen ska ingå i utredningen om möjligheten 

att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten.  

  

Pernilla Ekstrand 

Förvaltningschef 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 

Tjänsteskrivelse 

Datum 

2022-05-30 
Diarienummer 

SN22/63 

Postadress 

Habo kommun 

Box 212 

566 24 Habo 

Besöksadress 

  
Telefon 

  

Telefon (växel) 

036-442 80 00 

E-post 

pernilla.ekstrand@habokommun.se 

Webb 

www.habokommun.se 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INFORMATIONSÄRENDEN 

Datum 

2022-05-30 1 (1) 
  

 

   Till Socialnämnden 

 

 

 

Informationsärenden i samband med socialnämnden den 8 juni 2022 

I samband med nämndutskick bifogas en innehållsförteckning på de handlingar som ligger i den 

röda informationsmappen som cirkulerar under nämndsammanträdena. Om det finns handlingar 

som ledamöterna vill titta närmare på finns, dessa tillgängliga hos förvaltningsadministratören 

före och efter sammanträdet.  

 

 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

 

 

1. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 2 juni 2022 
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