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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2020-02-05 

  

Datum då anslaget publiceras 2020-02-10 Datum då anslaget avpubliceras 2020-03-03 

  

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv 

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Höger kammare 

 Onsdagen den 5 februari 2020 kl. 17:00–20:20 

  

Beslutande Maria Alsén (L) 

Lars Elwing (M) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Göran Rehn (C) 

Robert Larsson (S) 

Angelica Hansen (M) 

Eva Damberg (S) ersätter Mats Lindén (S) 

Ulla Jönsson (M) ersätter Mai Larsson (SD) 

Maria Alfredsson (KD) ersätter Hans Jarstig (KD) 

  

  

  

Utses att justera Lars Elwing Paragrafer: 1–11 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Per-Henrik Persson (M) 

Ewa Wettebring (S) 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Carina Bergman, förvaltningschef 

Sandra Viktorin, vård.-och omsorgschef 

Sofia Lager Millton, Kommunal Utveckling 

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef 

Jonna Wulff, Frivilligsamordnare 

Maria Gillek, enhetschef äldreomsorg 

Karin Melin, enhetschef äldreomsorg 

Ellen Strömberg, verksamhetsutvecklare 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 
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§ 1 Information om kommunal utveckling 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Sofia Lager Millton från Kommunal utveckling berättar att Kommunal 

utveckling är en arena för kommunal samverkan gällande 

primärkommunala frågor i Jönköpings län. Region Jönköpings län är sedan 

2015 den politiska arenan för kommunal utveckling. Operativt sker arbetet 

med uppdrag från primärkommunalt samverkansorgan (PKS) med en 

ledamot från varje kommun i länet. Forskning och utveckling sker inom 

kommunernas socialtjänst, skola och fritidsverksamheter och en stor del av 

arbetet bedrivs i nära samverkan med region, högskola och Länsstyrelsen. 

Styrgrupper med förvaltningschefer definierar prioriterade områden. 

_____  
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Dnr SN20/18 

§ 2 Letterbox Club 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att bekosta fortsatt deltagande i Letterbox Club för 

de barn som bedöms tillhöra målgruppen. Socialnämnden delegerar till 

förste socialsekreterare att besluta om urval. 

Ärendebeskrivning 

The Letterbox Club startade i England. Rose Griffiths, familjehemsförälder 

och lärare i matematik och numera professor fick i uppdrag att hitta ett sätt 

att förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat utan att lägga 

ytterligare arbetsbörda på skolan eller familjehemmen. Rose ville stimulera 

och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Därför 

startade hon The Letterbox Club och började skicka paket med bland annat 

böcker och spel till de placerade barnen. 

Efter några lokala pilotstudier genomfördes 2007 ett nationellt projekt med 

500 deltagande barn och två år senare deltog 4 500 barn. Idag är Letterbox 

Club väl etablerad i Storbritannien med cirka 10 000 deltagande barn 

årligen. Pilotprojekten i Sverige har haft kontinuerlig kontakt med The 

Letterbox Club i England och med Rose Griffiths. Samarbetet kommer att 

fortsätta även i framtida satsningar. 

Tidigare pilotprojekt och resultat 

Under 2014-2016 har tre pilotprojekt av Letterbox Club Sverige 

genomförts, i Stockholm och i Jönköpings län. Projekten har inletts med att 

testa barnens kunskaper i matematik och läsning. Därefter har barnen fått 

paket med noggrant utvalda spel och böcker en gång i månaden under sex 

månader. Ungefär en månad efter att barnen fått sista paketet testades deras 

kunskaper ytterligare en gång för att se hur de utvecklats. Förutom de 

tester barnen gjort i matematik och läsning utvärderades projekten genom 

enkäter till barnen och intervjuer med ett urval av barn och deras föräldrar. 

Forskare från Stockholms universitet gjorde analyserna. 

Habo kommun har under projekttiden haft med familjehemsplacerade barn 

i Letterbox Club. 

Målgrupp 

Målgruppen för Letterbox Club är barn som bor i familjehem eller lever i 

familjer med långvarigt försörjningsstöd. Barn som har öppenvårdsinsatser 

kan också bli aktuella. Barnen ska gå i årskurs F-5. 
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Kostnad 

Kostanden är 2000 kronor per barn för sex paket. Tillkommer porto för 

utskick av paket till barnen och brev till föräldrar/familjehemsföräldrar. 

Tidigare har kommunens deltagande bekostats av kommunal 

utveckling/Allmänna barnhuset. 

Socialnämndens behandling 

Maria Alsén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

IFO-chef 

Biträdande ekonomichef  
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§ 3 Information om uppdraget som frivilligsamordnare 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Jonna Wulff berättar om arbetet som frivilligsamordnare. 

Frivilligsamordnaren representerar Habo kommun i föreningen Träffpunkt 

Habo för seniorer. I uppdraget ingår även att vara syn- och 

hörselinstruktör, vilket innebär att hjälpa till med träning av syn- och 

hörselhjälpmedel vid behov samt att informera om syn- och 

hörselhjälpmedel. I arbetet ingår även att tillsammans med 

aktivitetssamordnaren skapa aktiviteter för boende vid Kärrsgården. 

_____  
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§ 4 Riskbedömning av brukare vid särskilt boende 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde i augusti 2019 gavs förvaltningen i uppdrag 

att redovisa för nämnden hur förvaltningen gör riskbedömningar av 

brukare som flyttar in på särskilt boende samt att redovisa hur 

bemanningen planeras utifrån riskbedömningarna. 

Maria Gillek och Karin Melin, enhetschefer inom äldreomsorgen berättar 

om hur förvaltningen förbereder inför att en brukare ska flytta till särskilt 

boende samt hur bemanningen anpassas efter kända behov och utifrån de 

behov som uppstår. 

_____  
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Dnr SN19/2 

§ 5 Socialnämndens styrkort 

Beslut 

Uppföljning av socialnämndens styrkort för 2019 läggs till handlingarna. 

Styrkort för 2020- 2021 upphör att gälla med anledning av beslut om ny 

styrmodell. 

Ärendebeskrivning 

Styrkort antogs av socialnämnden 2018 för perioden 2019-2021. De är en 

sammanställning av kommungemensamma och nämndspecifika mål. 

Verksamheterna i socialförvaltningen har haft i uppgift att ta fram 

aktiviteter som främjar resultatet i styrkorten. 

Måluppfyllelse 
Av de 33 mål som finns i socialnämndens styrkort har 16 uppfyllts. Några 

av målen är av visionär karaktär. Avvikelserna i övrigt beror på 

förändringar i verksamheten till följd av införande av nytt 

verksamhetssystem, omorganisation på grund av förändrad efterfrågan av 

vård och omsorg samt förändringar inom de områden som 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för. 

Tillitsbaserad styrning ersätter styrkorten 
Från 2020 arbetar Habo kommun enlig en styrmodell som utgår från 

tillitsbaserad styrning. Syftet med styrmodellen är att tydliggöra en 

gemensam struktur och gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av 

kommunens verksamheter. Styrmodellen utgår från kommunens vision och 

värdegrund samt verksamheternas grunduppdrag och ansvaret att planera, 

utveckla och följa upp verksamheterna ska ligga så nära medarbetaren som 

möjligt. 

Styrkortens funktion upphör i och med bokslutet 2019. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomienheten  



 

Socialnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-05  10 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr SN20/3 

§ 6 Bokslut 2019 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera 

följande investeringsprojekt till 2020: 

- särskilt boende 133 tkr 

- digitala signeringslistor 150 tkr 

- sängar särskilt boende 487 tkr 

- inventarier hälso- och sjukvårdsenheten 30 tkr 

- verksamhetssystem 2 016 tkr 

- demensboende utemiljö 319 tkr 

Totalsumma: 3 135 tkr 

  

Årsbokslut och verksamhetsberättelse för 2019 fastställs och överlämnas 

till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden uppvisar för 2019 en avvikelse mot budget på +722 tkr. 

  

Avvikelsen jämfört med budget fördelas enligt följande: 

Politisk verksamhet + 45 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 384 tkr 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård - 3 894 tkr 

Funktionshinderomsorg - 1 715 tkr 

Individ- och familjeomsorg + 2 036 tkr 

Integration + 3 866 tkr 

Summa: + 722 tkr 
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3 135 tkr finns kvar av 2019- års investeringsbudget. Av detta föreslås 3 

135 tkr ombudgeteras till 2020. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Dnr SN17/162 

§ 7 Uppföljning av handlingsplan utifrån utredningen av 

äldreomsorgen 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Under 2018 gjordes en genomlysning av äldreomsorgen 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 tog därefter fram 

aktiviteter för att 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. Socialnämnden beslutade den 19 december 2018 

att en uppföljning av handlingsplanen med tillhörande aktiviteter ska göras 

vid socialnämndens sammanträden i samband med tertialuppföljningarna. 

_____  
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Dnr SN19/138 

§ 8 Svar på motion om återvändande terrorister 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då 

förslagen i motionen inte ryms inom den kommunala kompetensen 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Joakim Lindblom och Olle Moln Teike 

lämnat in en motion där de föreslår att Habo kommunfullmäktige tar ett 

principbeslut om att den som deltagit eller understött terrorism inte ska 

vara välkommen till Habo. I motionen föreslås även att Habo 

kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder och styrelser 

att utarbeta direktiv som så långt lagen tillåter förhindrar att Habo 

kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk i någon typ av 

bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som 

deltagit i eller understött terrorism. 

Förvaltningens förslag till svar på motionen: 

Domstolarna har till uppgift att lagföra och döma enskilda individer som 

begått brott. Det ligger inte inom kommunens befogenheter att utreda och 

straffa enskilda. Sekretessen inom socialtjänsten hindrar dock inte att 

uppgifter lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller 

säkerhetspolisen om uppgifter som angår misstanke om brott har ett 

straffvärde om minst fängelse i ett år. 

Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige. Kommunerna är 

skyldiga att förhålla sig till gällande lagstiftning. Kommunen kan inte 

underlåta att bevilja insatser till enskilda som uppfyller lagkraven för 

bistånd enligt speciallagstiftning såsom till exempel socialtjänstlagen. 

Kommunen är ytterst ansvarig för att ge enskilda det stöd de behöver. 

Kommunen kan inte heller hindra svenska medborgare att flytta till Habo 

kommun. 

Eftersom det saknas rättsligt stöd för att genomföra de förslag 

motionärerna har framfört, föreslår socialnämnden att kommunfullmäktige 

beslutar att avslå motionen. 

Socialnämndens behandling 

Lars Elwing (M) föreslår att socialnämnden beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då förslagen i 

motionen inte ryms inom den kommunala kompetensen. 
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_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Dnr SN19/126 

§ 9 Förslag om att inrätta ett "Leva Livet-pris" 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheten att inrätta ett Leva-

livet pris samt att i detta efterfråga personalen inom vård- och omsorg om 

det finns ett intresse av att inrätta ett Leva Livet-pris. 

Ärendebeskrivning 

Angelica Hansen (M) har lämnat in ett förslag till inrättande av "Leva 

Livet-pris" inom socialförvaltningen. Förslaget innebär att 

socialförvaltningen ser över möjligheten att inrätta ett pris som 

uppmärksammar någon personal inom vård- och omsorg som gjort det där 

"lilla extra" för kommunens kunder/brukare. 

Socialnämndens behandling 

Maria Alsén (L) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över 

möjligheten att inrätta ett Leva-livet pris samt att i detta efterfråga 

personalen inom vård- och omsorg om det finns ett intresse av att inrätta 

ett Leva Livet-pris. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgschef  
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§ 10 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Beslut att bevilja heldygnsvård i form av placering på HVB enligt 4 

kapitlet 1 § och 6 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

- Hans Jarstig den 30 januari 2020 

  

Beslut att bevilja heldygnsvård i form av placering på HVB enligt 4 

kapitlet 1 § och 6 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

- Hans Jarstig den 30 januari 2020 

  

AU-delegation: 

Protokoll 2019-12-18 § 57-58 

Protokoll 2020-01-15 § 1-4 

  

Delegationslistor individärenden:  

Nr: 385-407 

Nr: 1-27 

  

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 1-4 

_____  
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§ 11 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1. Facklig samverkansgrupp 

-  Minnesanteckningar den 28 januari 2020 

_____ 


