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Plats och tid Samlingssalen Kärrsgården 

Onsdagen den 18 november 2020 klockan 17.00–19.00 

Beslutande Hans Jarstig (KD) 

Lars Elwing (M) 

Robert Larsson (S) 

Mari Larsson (SD) 

Maria Alsén (L) 

Eva Damberg (S) 

Ewa Wettebring (S) 

Övriga närvarande Sara Svenningsson, sekreterare 

Carina Bergman, förvaltningschef 

Ulla-Britt Hagenlöf, enhetschef funktionshinderomsorg 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef 

Bengt Olsson, Integrationschef 

Paragrafer 59–67 

Utses att justera Lars Elwing 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-11-18 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på  

Underskrift 
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§ 59 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Socialnämnden godkänner att extraärendet läggs till i dagordningen. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande föreslår att socialnämnden beslutar att behandla ett extra 

ärende under dagens sammanträde. Ärendet handlar om ett förslag från 

majoriteten om att skapa bostäder för seniorer i Habo tätort. 

_____  
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§ 60 Information om Habofyrans verksamhet 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats för personer med 

funktionsnedsättning. Boendestöd syftar till att stärka förmågan att klara 

vardagen i bostaden och ute i samhället. Boendestödjaren stödjer brukaren 

att planera, genomföra och vara delaktig i vardagssysslor. En 

boendestödjare kan också stödja den enskilde vid kontakter med 

myndigheter och vid behov följa med brukaren till aktiviteter. 

Biståndshandläggare fattar beslut om boendestöd och innehållet är 

individuellt utformat utifrån brukarens behov och förmågor. Brukare som 

är beviljade boendestöd bor i ordinärt boende i kommunen. 

Idag fungerar personallokalen för boendestöd (Habofyran) delvis som 

mötesplats för brukare som har beslut om boendestöd. Mötesplatsen håller 

öppet måndag till fredag mellan klockan 8.00 och 9.00. Det är cirka 6-8 

brukare av drygt 40 personer med boendestöd som brukar börja sin dag på 

Habofyran. 

Förvaltningen arbetar nu med att se över möjligheten att skapa en 

mötesplats centralt i Habo som ska vara öppen för samtliga personer med 

funktionsnedsättning. Förvaltningen bedömer att inga ytterligare resurser 

kommer att behövas för att skapa denna mötesplats. 

_____  
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§ 61 Månadsuppföljning oktober 

Diarienummer SN20/2 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista oktober slutar på en budgetavvikelse om totalt 

-1 100 tkr exklusive kostnader till följd av Corona. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet 0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 200 tkr 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård - 1 200 tkr 

Funktionshinderomsorg - 1 400 tkr 

Individ- och familjeomsorgen + 1 300 tkr 

Flykting- och integration 0 tkr 

Summa - 1 100 tkr 

Planerade och pågående åtgärder 

För att nå budget i balans fortsätter förvaltningen att arbeta med följande 

åtgärder: 

- Implementeringen av nytt planeringssystem inom hemtjänsten. 

- Bemanningshandboken, som reglerar schemafrågor kommer att följas 

upp under hösten. 

- Förändrad finansiering av ett antal ärenden rörande personlig assistans. 

- Översyn av skador på bilar 

- Översyn av boendestöd 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2020-11-18 
Sida 

5 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 62 Motion om motprestation för försörjningsstöd - 
upplaga 2 

Diarienummer SN20/89 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad gällande förslaget om att utbetala försörjningsstöd till kvinnan i 

familjen och att avslå övriga förslag. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag: 

-          att Habo kommun betalar ut försörjningsstöd till kvinnan i familjen, 

-          att Habo kommun inför ”Växjölöftet” rörande utbetalning av 

försörjningsstöd, 

-          att Habo kommun gör en utredning om heltidsaktivering likt 

Linköpings kommun och 

-          att Habo kommun utreder möjligheten att kräva motprestation i 

högre utsträckning än vad som görs idag. 

I Habo kommun har kommunfullmäktige beslutat att förtroendevalda och 

förvaltningar ska arbeta tillitsbaserat. Nämnderna beslutar om 

verksamhetsutvecklingsmål som förvaltningarna ska arbeta för att uppfylla. 

Socialnämnden har beslutat att integration är ett 

verksamhetsutvecklingsmål där nämnden önskar göra en markant 

förflyttning framåt. Detta för att bibehålla en hög sysselsättningsgrad bland 

kommuninvånarna. En hög grad av självförsörjande ger goda, sociala och 

ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle. Integration omfattar 

alla kommuninvånare oavsett ursprung, kultur och funktionsnedsättning. 

Förvaltningen har tagit fram strategier för att under innevarande 

mandatperiod nå målet integration. Uppföljning av grad av måluppfyllelse 

redovisas för socialnämnden varje tertial. 

Förvaltningen har som en del i arbetet med att nå 

verksamhetsutvecklingsmålet integration sökt och under hösten 2020 

tilldelats medel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för att 

arbeta med att stödja människor att bli självförsörjande för att inte behöva 

vara beroende av ekonomiskt bistånd. Fokus för arbetet är att kartlägga den 

enskildes förmåga och behov för att kunna bli självförsörjande. 
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Rätten till försörjningsstöd ställer krav på den enskilde att enligt gällande 

lagstiftning delta i  arbetsmarknadsutbildningar, beredskapsarbete, 

arbetsrehabiliterande åtgärder samt deltagande i introduktionsutbildningar 

för att öka sina möjligheter att kunna få ett arbete. 

När individer inte deltar i överenskomna aktiviteter, beslutar förvaltningen 

att avslå ansökan om försörjningsstöd. 

Socialförvaltningen arbetar med att bibehålla goda relationer med 

näringslivet och civilsamhället för att enskilda ska kunna erbjudas praktik 

eller daglig sysselsättning på olika arbetsplatser. 

Kommuner kan besluta att betala ut försörjningsstöd till mannen eller till 

kvinnan i familjen eller att ha delad utbetalning. I Habo kommun betalas 

försörjningsstödet ut till kvinnan i familjen. 

Förvaltningens bedömning är att kommunens invånare med nuvarande 

arbetssätt får tillräckligt stöd för att kunna bli självförsörjande. Med 

hänvisning till ovanstående anser förvaltningen att motionen ska anses 

besvarad gällande förslaget om att utbetala försörjningsstöd till kvinnan i 

familjen och att avslå övriga förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 63 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 

Diarienummer SN20/107 

Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Habo kommun har tagit fram ett förslag på riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober 2020 att 

skicka ut riktlinjerna för samråd. 

I kapitlet "Bostadsbehov" beskriver riktlinjerna behovet av bostäder för 

olika grupper. Socialförvaltningen har deltagit i framtagandet av 

riktlinjerna. 

Socialnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Synpunkter ska lämnas senast den 18 december 2020. 

Socialnämndens behandling 

Lars Elwing (M) yrkar bifall till förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

plan@habokommun.se  
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§ 64 Bostäder för seniorer 

Beslut 

Skrivelsen översänds till kommunstyrelsen för beslut. 

Reservationer 

Ewa Wettebring (S) uppger att socialdemokraterna inte ställer sig bakom 

förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Majoriteten föreslår i en skrivelse att bostäder skapas i Habo tätort för 

seniorer. Majoriteten yrkar att socialnämnden ställer sig bakom skrivelsen 

och beslutar att översända den till kommunstyrelsen för beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 65 Information om organisationsförändring och 
behov av lokaler 

Diarienummer SN20/106 

Beslut 

Frågan om de lokalbehov som uppstår i och med att individ- och 

familjeomsorgen och integrationsenheten samordnas, lämnas till 

kommunstyrelsen för att ge fastighetsenheten i uppdrag att 

hantera. Socialnämnden prioriterar att organisationen är samlad i en och 

samma byggnad. 

Ärendebeskrivning 

Före 2015 var kommunens integration- och flyktingmottagning en del av 

individ- och familjeomsorgen. Integrationsenheten blev en egen enhet i och 

med den stora ökningen av antalet asylsökande ensamkommande barn och 

unga och mottagande av nyanlända. 

Under 2017 och 2018 minskade underlaget för kommunens HVB- och 

stödboendeverksamhet för ensamkommande barn och unga. Samtidigt 

ökade antalet nyanlända till Habo kommun och behov fanns att utöka 

mottagningskapaciteten i Habo kommun samt behov av att kunna arbeta 

aktivt mot de nyanländas självständighet och självförsörjning. 

Antalet nyanlända har minskat under de senaste åren och därmed även det 

ekonomiska underlaget som kommer via schablonersättning från staten för 

mottagandet av nyanlända. Den ekonomiska beräkningen visar att 

integrationsenheten kommer att gå med underskott från och med 

budgetåret 2021 om trenden med det minskade antalet nyanlända fortsätter 

och en samordning mellan individ- och familjeomsorgen och 

integrationsenheten inte sker. 

Förslaget är att en samordning mellan individ- och familjeomsorgen och 

integrationsenheten sker den 1 september 2021. Eventuellt sker en 

successiv övergång till samordning från den 1 januari 2021 för att 

samordna rutiner och arbetsmetoder.  

Ekonomin för den nya organisationen ryms inom lagd budget för 2021, 

förutom kostnaden för 0,3 årsarbetare administration som kommer att 

omfördelas inom verksamheten. 

Integrationsenheten kommer troligen att gå med underskott under 

avvecklingstiden 2021. Detta underskott täcks av tidigare statsbidrag. Från 

och med 2022 beräknas den nya organisationen ha en budget i balans. 
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En av de frågor som måste lösas inför samordningen är lokaler. 

Socialnämnden prioriterar att organisationen är samlad i en och samma 

byggnad. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 66 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut 

6 oktober 2020 - Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

6 oktober 2020 - Beslut om placering enligt 11 § LVU 

6 oktober 2020 - Beslut om placering enligt 11 § LVU 

13 oktober 2020 - Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 

13 oktober 2020 - Beslut om placering enligt 11 § LVU 

13 oktober 2020 - Beslut om placering enligt 11 § LVU 

26 oktober 2020 - Beslut om placering enligt 11 § LVU 

 

 

AU-delegation: 

Protokoll 2020-09-23 § 40-41 

Protokoll 2020-10-08 § 42-43 

Protokoll 2020-10-21 § 44 

Protokoll 2020-11-02 § 45 

Protokoll 2020-11-05 § 46-49 

Protokoll 2020-11-09 § 50 

  

Delegationslistor individärenden:  

Nr: 195-220 (september) 

Nr: 221-230 (oktober) 
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Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 15-17 

_____  
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§ 67 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

- Protokoll, daterat den 14 september 2020 

  

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

- Protokoll, daterat den 23 september 2020 

  

Facklig samverkansgrupp 

- Minnesanteckningar den 15 oktober 2020 

_____ 


