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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 

  

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

  

Organ Socialnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2020-03-04 

  

Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  

  

Protokollet förvaras på  

  

  

Underskrift  
 

 

Plats och tid Höger kammare 

 Onsdagen den 4 mars 2020 kl. 17:00–19:55 

  

Beslutande Maria Alsén (L) 

Lars Elwing (M) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Hans Jarstig (KD), ordförande 

Göran Rehn (C) 

Mari Larsson (SD) 

Eva Damberg (S) 

Per-Henrik Persson (M) 

Ewa Wettebring (S) 

  

Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 

Lennart Blåberg (KD) 

Maria Alfredsson (KD) 

Carina Bergman, förvaltningschef 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 

Bengt Olsson, integrationschef 

Lena Olsson, enhetschef biståndsenheten 

Therese Ek, medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetsansvarig 

  

Utses att justera Per-Henrik Persson Paragrafer: 12–21 

  

  

Ordförande  

  

  

Justerande  

  

  

Sekreterare  
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§ 12 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen godkänns med föreslaget tillägg. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande föreslår att nämnden beslutar lägga till ett extra ärende till 

dagordningen "presentation av projekt om arbetsmarknads- och 

rehabcoach/resurs". 

_____  
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§ 13 Information om projekt 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om att det går att söka pengar från 

Samordningsförbundet inom projektet ”arbetsmarknads- och 

rehabcoach/resurs" under två år. Det finns behov av att förstärka 

förvaltningens möjlighet att stötta människor som står långt från 

arbetsmarknaden till självförsörjning. Det handlar främst om att ha resurser 

till att stötta ungdomar som är arbetslösa och som uppbär försörjningsstöd 

och där förvaltningen ser att behovet av stöttning/coaching är stort. 

_____  
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Dnr SN20/2 

§ 14 Månadsuppföljning februari 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista februari 2020 slutar på en budgetavvikelse på 0 

kronor. 

Prognosen fördelas enligt följande: 

Politisk verksamhet 0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt 0 tkr 

Äldreomsorg / Hälso- och sjukvård - 1 000 tkr 

Funktionshinderomsorg 0 tkr 

Individ- och familjeomsorg + 1 000 tkr 

Flykting- och integration 0 tkr 

Totalt 0 tkr 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 15 Information om barnkonventionen 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

I november 2019 arrangerade fokusgrupp barnets rättigheter i Jönköpings 

län i samarbete med Hälsohögskolan, Erikshjälpen, Region Jönköpings län, 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Kommunal utveckling, Habo kommun och 

Barnombudsmannen en Barnrättskonferens i Jönköping inför att 

barnkonventionen blev lag i Sverige. Delar av en inspelad föreläsning visas 

vid dagens sammanträde. 

_____  
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Dnr SN20/23 

§ 16 Svar på granskningsrapport om samverkan kring 

utskrivningsklara patienter 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden 

med en redovisning av PWC´s sammanställning av svaren 

utifrån granskningsrapporten när den är klar. 

Svaret på revisionsrapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning 

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Jönköpings län i 

samverkan med kommunrevisorerna genomfört en granskning av hur 

samverkan vid utskrivningsklara patienter fungerar. Utifrån granskningens 

resultat lämnar PWC ett antal rekommendationer. PWC önskar ta del av 

socialnämnden svar på de rekommendationer i rapporten som rör 

nämndens arbete.  

Säkerställ att samtliga kommuner följer den huvudöverenskommelse 

som tagits fram. 

Habo kommun har i samverkan med Habo vårdcentral beslutat att inte 

kalla patienten till SVPL (Samordnad Vårdplanering) redan på tredje 

dagen enligt den länsgemensamma överenskommelsen. Habo kommun 

tillsammans med Habo vårdcentral arbetar istället enligt rutinen att 

personal från socialtjänstens hemteam och hälso- och sjukvården möter 

upp patienten i direkt anslutning till hemkomst från slutenvården. I detta 

möte görs en översyn av patientens behov och insatser för den närmsta 

tiden planeras. Vårdcentralen kallar sedan patienten till SVPL runt dag 6-7. 

Detta för att patienten är närmre sitt habitualtillstånd efter ytterligare några 

dagar i sin hemmiljö. SVPL-mötet blir av högre kvalitet eftersom patienten 

oftast mår bättre och SIP:en (Samordnad Individuell Plan) blir mer 

relevant. Detta avsteg från den länsgemensamma riktlinjen avser, likt 

Jönköpings kommun, SVPL när patienten blir beviljad hemteam. 

  

Slutenvårdens uppdrag att ange förväntad vårdtid och 

utskrivningsdatum behöver förbättras.  

Habo kommun, Jönköpings kommun, Mullsjö kommun, vårdcentralerna i 

norra länet och slutenvården genomför samverkansmöten på berörda 

kliniker på länssjukhuset Ryhov. Syftet med dessa dialogmöten är att skapa 

gemensam förståelse och kunskap över hur samverkansprocessen ser ut 

från de olika vårdgivarnas perspektiv, och på så vis också öka följsamheten 
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kring processen. En av tyngdpunkterna i dialogmötena är just att utifrån 

kommunernas perspektiv belysa vikten av att slutenvården har som 

ambition att vara grundlig och omsorgsfull i bedömning av förväntad 

vårdtid. 

  

Problemen vad gäller läkemedelsinformation behöver undanröjas. Så 

länge inte Pascal och Cosmic pratar med varandra måste doktorerna 

ordinera läkemedel i båda systemen. 

Habo kommun har identifierat detta problem och rapporterar problemet till 

regionen för planering av åtgärd då det uppstår. Habo kommuns ansvar i 

denna rekommendation sträcker sig till att rapportera in de avvikelser som 

rör läkemedelshantering i samverkan. 

  

Förskrivning av hjälpmedel utifrån patientens behov behöver 

utvecklas.  

En revidering av kommunerna och regionens gemensamma 

tillämpningsanvisningar för förskrivning av hjälpmedel pågår. Syftet med 

revideringen är bland annat att utveckla förskrivningen utefter patienternas 

behov och i den reviderade upplagan av tillämpningsanvisningarna 

beskrivs tydligt att förskrivning ska ske med värdegrunden i fokus. 

  

Av granskningen framgår att orsaken till att digitala möten inte äger 

rum beror på bristfällig ledning och styrning, ansvar samt kunskap, 

kompetens och support gällande teknisk lösning. Ytterligare åtgärder 

behöver tas för att möjliggöra att en större andel 

vårdplaneringsmöten kan ske digitalt.  

Habo kommun är redo att påbörja arbetet med digitala 

vårdplaneringsmöten. I denna fråga är Habo kommun beroende av att 

samverka med Habo vårdcentral som inte är redo att starta upp digital 

SVPL.  I samverkansmötet mellan Habo kommun och Habo vårdcentral 

som ägde rum i januari påtalade Habo kommun för ledningen på Habo 

vårdcentral att vi snarast bör testköra digital SVPL igen och att Habo 

kommun inväntar signal från Habo vårdcentral för att starta upp arbetet 

genom att testköra digitalt möte. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen  
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Dnr SN20/26 

§ 17 Sammanställning Lex Sarah 2019 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Under 2019 har totalt 13 missförhållanden rapporterats enligt lex Sarah. 

Fördelning utefter verksamhet 

Integration                                                                        0 

Funktionshinderomsorg                                                    1 

Individ- och familjeomsorg                                              5 

Äldreomsorg                                                                     7 

Totalt                                                                             13 

Två av de rapporterade händelserna har bedömts vara allvarliga och har 

därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dessa två 

ärenden har redovisats för socialnämnden. 

Fem av de rapporterade händelserna har bedömts vara missförhållanden. 

Två av de rapporterade händelserna har bedömts utgöra påtaglig risk för 

missförhållande. 

Fyra av de rapporterade händelserna har efter utredning inte bedömts 

utgöra några missförhållanden. 

Nedan redovisas händelserna utefter när under året de har 

inträffat/rapporterats. 

  

Januari           Ej missförhållande              IFO 

Februari         Ej missförhållande              Äldreomsorg 

Februari         Missförhållande                  Äldreomsorg 

Mars              Missförhållande                  Äldreomsorg 

Mars              Risk för missförhållande    Äldreomsorg 

April              Risk för missförhållande    Äldreomsorg 
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April              Allvarligt missförhållande  IFO 

Maj                Ej missförhållande              IFO 

Juli                Allvarligt missförhållande  IFO 

Augusti         Missförhållande                  Äldreomsorg 

Augusti         Missförhållande                  Äldreomsorg 

September     Missförhållande                  Funktionshinderomsorg 

Oktober         Ej missförhållande              IFO 

_____  
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Dnr SN19/137 

§ 18 Motion om motprestation för försörjningsstöd 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Joakim Lindblom och Olle Moln Teike 

lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att Habo 

kommun utreder förutsättningarna för att kräva en motprestation för 

försörjningsstöd i kommunen. I motionen föreslås även att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förslag om 

att växla försörjningsstöd till lön. 

Förvaltningens förslag till svar på motionen: 

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Den 

enskilde ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att få 

försörjningsstöd. Endast om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt 

till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens 

förfogande. 

Rätten till bistånd i form av försörjningsstöd är inte ovillkorlig utan kräver 

motprestation enligt gällande lagstiftning. Den enskilde ska aktivt verka för 

att söka och godta lämpligt arbete. Skyldigheten innebär även att den 

enskilde är skyldig att delta i till exempel arbetsmarknadsutbildningar, 

beredskapsarbete, arbetsrehabiliterande åtgärder samt deltagande i 

introduktionsutbildningar. Det är inte tillåtet att kräva andra 

motprestationer som inte är att betrakta som arbete eller 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom till exempel oavlönad 

sysselsättning. 

Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning av den biståndssökandes 

behov och förmåga.   

Arbetslösheten är mycket låg i Habo kommun. Människor som kan arbeta, 

hittar oftast ett arbete. De personer som har långvarigt försörjningsstöd i 

Habo saknar ofta helt eller delvis arbetsförmåga. Det är av den anledningen 

de ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Sedan 2017 har det funnits möjlighet för personer som står långt från 

arbetsmarknaden att efter beslut från Arbetsförmedlingen få en extratjänst i 

Habo kommun. För närvarande är det knappt tjugo personer som har en 

extratjänst i kommunen. Dessa personer får lön från Habo kommun som i 

sin tur får ett statligt bidrag som täcker kommunens kostnad för lönen. 



 

Socialnämnden 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-03-04  12 
 

Justeras Expedierats 

 

Extratjänsten gäller för ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett 

år. Några personer som haft extratjänst i Habo har gått vidare till 

nystartsjobb. Habo kommun har goda erfarenheter av extratjänster. De 

personer som är aktuella för extratjänster hade annars med stor sannolikhet 

uppburit försörjningsstöd. 

Mot bakgrund av ovanstående anser förvaltningen att motionen ska anses 

vara besvarad. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  
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Dnr SN19/58 

§ 19 Information om ej verkställda beslut - kvartal 4 2019 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). 

Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 

rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunerna 

rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta 

oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om 

utdömande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2019 rapporterat till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om två gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum 

eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från 

avbrott. 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer  
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§ 20 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Inga ordförandebeslut finns att rapportera 

  

AU-delegation: 

Protokoll 2020-02-05 § 5-8 

Protokoll 2020-02-19 § 9-12 

  

Delegationslistor individärenden:  

Nr: 28-51 

  

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 5-6 

_____  
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§ 21 Informationsärenden 

Beslut 

Förvaltningen ges i uppdrag att kontakta kommunens 

näringslivsansvarig/företagslots för att uppmärksamma företag i 

kommunen om att det finns ett stort intresse av en frisörverksamhet vid 

Kärrsgården. 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1.       Patientsäkerhetsberättelse 2019 

  

2.       Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

-         Styrelseprotokoll, daterat den 12 februari 2020 

  

3.       Facklig samverkansgrupp 

-         Minnesanteckningar den 27 februari 2020 

 

 

Maria Alsén (L) berättar om att hon varit på utbildningen ”När krisen 

knackar på” anordnad av SKR för politiker och tjänstemän inom 

socialtjänsten och som handlade om förebyggande krisarbete. 

Lokalen på Kärrsgården där en frisör har bedrivit verksamhet står tom. 

Lars Elwing (M) föreslår att förvaltningen kontaktar kommunens 

näringslivsansvarig/företagslots för att uppmärksamma företag i 

kommunen om att det finns ett stort intresse av en frisörverksamhet vid 

Kärrsgården. 

_____ 


