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Dnr SN20/74

§ 41

Biblioteksplan 2020-2024
Beslut
Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget till Biblioteksplan 20202024
Ärendebeskrivning
Habo kommuns biblioteksplan 2020-2024 är ett strategiskt dokument som
beskriver verksamheterna och dess framtida utmaningar. I planen lyfts på
vilket sätt Habo bibliotek ska arbeta för att inkludera alla och verka för
demokrati, tillgänglighet, utbildning och digitalisering.
Målet är att biblioteket ska utvecklas till en mer attraktiv mötes-plats för att
på så sätt nå fler av kommunens invånare.
Från socialförvaltningen har integrations-coach vid integrationsenheten
och aktivitets- och frivillig-samordnare deltagit i arbetet med
biblioteksplanen.

_____
Beslutet skickas till:
Fritids- och kulturnämnden

Justeras
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Anhörigstöd i Habo
Beslut
Ordförande tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar
en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en
funktionsnedsättning. Anhörigstöd är ett förebyggande arbete som omfattar
socialtjänstens alla verksamheter. Syftet är att minska anhörigas psykiska
och fysiska belastning för att de ska kunna behålla sin egen hälsa.
Anhörigsamordnaren har i uppdrag att arbeta med vuxna anhöriga, t.ex.
föräldrar till barn med funktionsnedsättning och anhöriga som vårdar en
närstående. Kommunen erbjuder även insatser som innebär anhörigstöd för
familjer, både föräldrar och syskon. Anhörigstödet är individuellt utformat
och kan till exempel ske i form av stödsamtal, vägledning om vilka insatser
det går att söka, information, föreläsningar, utbildningar, mötesplatser,
anhöriggrupper och hälsoinsatser.
_____

Justeras

Expedierats
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Dnr SN20/57

§ 43

Återremiss av svar på motion om att utöka Habo kommuns
anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i
svåra livssituationer
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen
vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Eva-Lis Svensson (S), Jeanette Nyberg (S), Anders Thelin (V) och
Margareta Fick (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att:





Anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna
och arrangera olika riktade aktiviteter och olika insatser till barn
med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras
familjer.
Anhörigstödet får en organisatorisk central placering med
direktkontakt med socialchef, enhetschefer och den centrala
elevhälsan.
Anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för
dessa barn/ungdomar och familjer.

Socialnämnden beslutade den 10 juni 2020 att återremittera ärendet med
hänvisning till att svaret behöver förtydligas utifrån varje förslag
motionärerna framför samt att anhörigkonsulentens uppdrag behöver
specificeras.
Förvaltningens förslag till svar på motionen:

Att vara barn och anhörig
Många barn växer upp i en familj där det finns en förälder eller ett
syskon med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell
funktionsnedsättning. Det får ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa,
skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälder eller syskons
allvarliga sjukdom eller plötslig död. Med stöd till barnen och föräldrarna
kan mönstret mellan generationerna brytas. Det handlar om att stärka
skyddsfaktorer till exempel genom att:




Justeras

ge adekvat information
ge svar på frågor
barnen får ge uttryck för oro och sina upplevelser
kamratrelationer
Expedierats
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fritidsaktiviteter
stöd i skolarbetet

Trygga relationer i familjen och någon stödjande vuxen utöver föräldrarna
är skyddsfaktorer. Även att föräldrarna får den hjälp och stöd de behöver,
både för egen del och i sitt föräldraskap.
Arbetet kring barn som anhöriga i Habo kommun
Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den samverkan som
idag finns mellan förvaltningarna, regionen, kommunerna och ideella
organisationer i Jönköpings län.
Konventionen om barnets rättigheter har varit utgångspunkt för den
samverkan som byggts upp mellan Region Jönköpings län, kommunerna i
länet och idéburna organisationer i arbetet med att tillsammans att nå
målen:
• att barn och unga själva upplever att de erhållit den information, råd eller
stöd som de behöver.
• att det i all berörd verksamhet inom länets kommuner och Region
Jönköpings län kontinuerligt finns kompetens och rutiner för att tillgodose
barns behov och rätt till information, råd och stöd som anhöriga.

Barnrättsombud
Idag finns det barnrättsombud i många verksamheter inom Habo kommun.
Barnrättsombudets roll är att sprida kunskap till sina arbetskamrater och att
ständigt hålla barnperspektivet aktuellt på arbetsplatsen.
De ska informera och stödja den egna verksamheten och bidra till att
barnkonventionen kommer i praktisk tillämpning med ett aktivt
barnperspektiv och en god barnkompetens, på kort och lång sikt.
Barnrättsombudet på arbetsplatsen vet eller kan snabbt ta reda på vart en
arbetskamrat kan vända sig för samverkan med olika enheter.

Stöd till barn som är anhöriga
Habo kommun ger i egen regi och vid behov genom köp av annan
kommun eller extern utförare stöd till barn som anhöriga.
Barn som anhöriga är barn där:


Justeras

Vårdnadshavare eller syskon har en fysisk sjukdom eller allvarlig
skada
Expedierats
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Vårdnadshavare eller syskon har en psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning
Vårdnadshavare har missbruksproblematik
Vårdnadshavare eller syskon dör akut eller till följd av allvarlig
sjukdom

De former av stöd som finns är:











Samtalskontakt
Kontakt med socialtjänstens familjebehandling
Träffa en kontaktperson någon gång i veckan
En kontaktfamilj som barnet bor hos någon helg i månaden
Familjehem som barnet bor hos helt under en längre eller kortare
tid
Stödgrupp i annan kommun eller hos annan extern utförare
Korttidsvistelse utanför hemmet
Personlig assistans
Avlösning i hemmet
Stöd i skolarbetet

Nationellt kompetenscentrum – kunskap och kontakt digitalt
Nationellt kompetenscentrum är en hemsida som samlar kunskap,
utbildningar och kontaktvägar om anhörigstöd. Målgrupper är anhöriga
och de som i sitt arbete kommer i kontakt med anhöriga till brukare eller
patienter. Innehållet är granskat och framtaget av myndigheter, regioner,
kommuner och civilsamhället. Medarbetare i Habo kommun har kännedom
om innehållet och nyttjar detta i utbildningssammanhang och praktiserar
metoder i mötet med barn som anhöriga.
Avlastning för dem som vårdar
Den som vårdar en anhöriga kan beviljas avlastning i form av att personlig
assistans, avlösning i hemmet eller korttidsvistelse för att kunna umgås
med syskon/barn i familjen på ett sätt som inte är möjligt i vardagen.
Förvaltningens bedömning
Barn som är anhörig till en familjemedlem som befinner sig i en svår
livssituation har olika behov beroende på deras ålder, vad
familjemedlemmen har för svårighet, familjens livssituation och barnets
förutsättningar. Barnen kan ha utbyte av att digitalt eller fysiskt dela
erfarenheter och få stöd i grupper där livssituationen är gemensam
nämnare. Inriktningen i Habo kommuns handlingsplan att arbeta
uppsökande genom barnrättsombuden för att kunna ta reda på hur behov av
stöd kan bli tillgodosett på bästa sätt.

Justeras

Expedierats
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Anhörigkonsulenten har en samordnande roll gentemot barn- och
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningens verksamheter, Region
Jönköpings län och civil samhället. Tjänsten är organisatoriskt placerad
under vård- och omsorgschefen. Anhörigkonsulentens uppdrag är att
arrangera riktade insatser till vuxna anhöriga och lotsa vidare barn som
anhöriga till lämpligt stöd eller kontakt.
Målgruppens olikheter gör att det inte finns underlag för att starta en
gemensam samlingspunkt för barn som anhöriga i Habo kommun.
Förvaltningens bedömning är att motionärernas intentioner tillgodoses
genom barnrättsombudens arbete, samverkan med Region Jönköpings län
och civilsamhället samt utförande i egen regi eller köp av tjänster externt.
Inom Habo kommun finns det barnrättsombud i många verksamheter.
Barnrättsombudets roll är att sprida kunskap till sina arbetskamrater och att
ständigt hålla barnperspektivet aktuellt på arbetsplatsen. Habo kommun har
som strategi i arbetat med barn som anhöriga att arbeta enligt metoden
Föra barnen på tal. Föräldern samtalar med handläggare eller annan
profession om varje enskilt barns utveckling och livssituation med fokus på
barnets styrkor och svårigheter. Den profession som möter barnet eller
föräldern, tar även upp hur familjemedlemmens svårigheter påverkar
barnen och de vuxna i familjen.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justeras
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Dnr SN15/58

§ 44

Kostnad för måltider för unga brukare inom
funktionshinderomsorgen
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att ta ut kostnad för
mat av brukare inom funktionshinderomsorgen enligt socialnämndens
förslag.
Avrundning sker uppåt till närmsta heltal. Debitering sker månadsvis.
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag är beskrivet i tjänsteskrivelse "Kostnad för måltider
för unga brukare inom funktionshinderomsorgen, daterad den 2 juni 2020.

Vårdnadshavares underhållsskyldighet
Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när
deras barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).
Vårdnadshavare har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina
barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge
barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år.
Enligt 20 § LSS och 8 kap. 1 § andra stycket SoL är föräldrar skyldiga att i
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden när
deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna. Med begreppet
annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad med särskild
service för barn och ungdomar samt korttidshem. Dessa kostnader ska
bidra till att täcka utgifter för mat och förbrukningsartiklar såsom tvättrengöringsmedel, toalettpapper och dylikt.
Förvaltningens bedömning
Vårdnadshavare ska i skälig utsträckning ersätta kommunen för dess
kostnader för mat när brukare vistas i kommunens korttidshem genom
beslut om insats enligt SoL eller LSS. Högsta avgift som får tas ut är
självkostnad. Kostnaden är lika för brukare i samma ålder.
Förändringarna förväntas ge något lägre intäkter för kommunen.
Efterfrågan på måltider kommer inte att förändras.
Justeras

Expedierats
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Dnr SN20/2

§ 45

Månadsuppföljning juli
Beslut
Månadsuppföljningen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Helårsprognosen per sista juli slutar på en budgetavvikelse på totalt -1 000
tkr exkl kostnader till följd av Corona.
Per verksamhet är prognosen följande:

Socialförvaltning övergripande 0 tkr
Gemensamt för äldreomsorg, funktionshinderomsorg och hälso- och
sjukvård + 1 900 tkr
Administration - 100 tkr
Äldreboende 0 tkr
Demensboende - 800 tkr
Hälso- och sjukvård + 800 tkr
Äldreomsorg natt + 500 tkr
Hemtjänst - 4 500 tkr
Hemteam, larm, korttid funktionshinderomsorg - 300 tkr
Bistånd, LOV-pott + 700 tkr
Assistans, daglig verksamhet, gruppbostad - 1 400 tkr
Socialpsykiatri - 500 tkr
Individ- och familjeomsorg + 2 700 tkr
Flykting och integration 0 tkr
Summa - 1 000 tkr

Den ekonomiska effekten av Corona på socialförvaltningen uppgår till
- 4 050 tkr

Justeras

Expedierats
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Planerade åtgärder
För att nå budget i balans fortsätter förvaltningen med att arbeta med
implementeringen av nytt planeringssystem inom hemtjänsten.
Bemanningshandboken, som reglerar schemafrågor kommer att följas upp
under hösten. Utöver detta pågår/startar översyn av matdistribution, skador
på bilar och boendestöd.
_____

Justeras

Expedierats
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Dnr SN20/1

§ 46

Budget 2021 samt budgetram 2022-2023
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
driftsbudget enligt nämndens förslag exklusive flyktingverksamheten för
2021 till 193 697 tkr, för 2022 till 198 547 tkr och för 2023 till 210 997 tkr.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
driftsbudget 2021-2023 enligt nämndens förslag om 0 tkr för
flyktingverksamheten. Verksamheten finansieras helt av ersättning från
Migrationsverket.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
investeringsbudget enligt nämndens förslag för 2021 till 1 200 tkr, för 2022
till 500 tkr och för 2023 till 900 tkr.
Socialnämnden godkänner övriga bilagor till budgeten.
Presidiet ges i uppdrag att särskilt påtala risken med att andelen brukartid
inom hemtjänsten inte nås.
Ärendebeskrivning
Budgetärendet är uppdelat i följande bilagor:
Bilaga 1 Vision, Värdegrund, Grunduppdrag och Nämndens
verksamhetsmål
Bilaga 2 Nettobudget per verksamhet
Bilaga 3 Sammanfattning förändringar
Bilaga 4 Framtida risker och möjligheter
Bilaga 5 Nyckeltal
Bilaga 6 Investeringar 2010-2023
Bilaga 7 Taxor och avgifter
Bilaga 8 LOV-ersättning

Uppdraget till nämnderna är att lämna in förslag till budget 2021 i nivå
med beslutad budget för 2020 i november 2019 inklusive tekniska
justeringar.

Justeras
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Socialnämndens förslag till utökningar 2021 som inte beror på ökad
befolkning uppgår till 4 360 tkr. De större utökningarna är ökade kostnader
för placeringar inom funktionshinderomsorgen och ökade kostnader för
försörjningsstöd. Övriga utökningar framgår av bilaga 3.
Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2021 uppgår till 4 360 tkr.
De större anpassningarna är borttag av reservpott för heltid som norm samt
minskad budget för familjehemsvård och placeringar inom individ- och
familjeomsorgen. Övriga anpassningar framgår av bilaga 3.
Socialnämndens förslag till förändringar 2021 till följd av ökad befolkning
uppgår till 1 700 tkr. Detta avser ökade behov inom
funktionshinderomsorgen vad gäller personlig assistans. För 2022 ökar
kostnaderna med ytterligare 4 850 tkr. Detta beror på fortsatt ökning av
behov av personlig assistans samt ökade behov inom hemtjänsten till följd
av att antalet äldre ökar. Dessa ökningar förväntas fortsätta även 2023.
2023 föreslår socialnämnden även en ökning med 8 600 tkr avseende
driftskostnader för en ny gruppbostad.
Förslag till taxor och avgifter framgår av bilaga 7. Ny taxa föreslås för
förlängd skolbarnomsorg/korttidsvistelse inom funktionshinderomsorgen.
Övriga ändringar av taxorna avser pris- och indexuppräkningar.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Dnr SN20/6

§ 47

Fråga om utökat bidrag till budget 2021 för
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Beslut
Hans Jarstig (KD) och Nicklas Gustavsson (S) anmäler jäv och deltar inte i
beslutet.
Socialnämnden accepterar en ökning av förbundets budget med 10 procent,
vilket för Habo innebär en höjning från 118 tkr till 130 tkr.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har skrivit till kommunen och
frågat om kommunen kan acceptera en ökning av förbundets budget med
10 procent. Enligt lagstiftning gäller en fast fördelning av förbundets
budget mellan stat (50 %), region (25 %) och kommuner (25 %). Alla
parter behöver därför enas. För Habos del skulle ökningen innebära att
avgiften höjs från 118 000 kronor till 130 000 kronor.
_____
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Justeras
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Val av ersättare till socialnämndens arbetsutskott
Beslut
Angelica Hansen (M) väljs som ersättare till socialnämndens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska utse ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott efter
Lars Elwing (M).
_____

Justeras
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Delegationsärenden
Beslut
Delegationsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ordförandebeslut:
Beslut den 11 augusti 2020 om omedelbart omhändertagande enligt 13 §
lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

AU-delegation:
Protokoll 2020-06-10 § 27-34
Protokoll 2020-07-01 § 35

Delegationslistor individärenden:
Nr: 134-156 (juni)
Nr: 157-177 (juli)

_____

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

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
-

Protokoll, daterat den 2 juni 2020

Kommunfullmäktige
-

Deltagande i sammanträden på distans, 29 april 2020 § 38

Facklig samverkansgrupp
-

Minnesanteckningar den 20 augusti 2020

Information om trygghetsboende
Hans Jarstig (KD) informerar om att Habo Bostäder planerar för
byggnation av 20 lägenheter på Bränninge och att det finns ett intresse
från Habo Bostäder att bygga dessa lägenheter i form av trygghetsboende.
_____

Justeras

Expedierats

