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Plats och tid Kammarsalarna 
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Utses att justera Lars Elwing 
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Justeras Expedierats 

 

§ 8 Månadsuppföljning februari 

Diarienummer SN21/2 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognos för 2021 per sista februari slutar på en budgetavvikelse på - 

2 500 tkr. 

Underskottet beror framförallt på kostnader för skyddsutrustning och 

bemanning med anledning av Covid-19. För perioden februari till 

november 2020 kunde kommunen söka statsbidrag för kostnader till följd 

av Covid-19. När det gäller merkostnader från december 2020 och framåt 

finns ännu inget beslut på om kommunerna kan söka statsbidrag. 

Prognosen på minus 2 500 tkr utgår från att kommunen inte får bidrag för 

årets kostnader till följd av Covid-19. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet 0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt 0 tkr 

Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård - 2 200 tkr 

Funktionshinderomsorg - 300 tkr 

Individ- o familjeomsorg 0 tkr 

Flykting o integration 0 tkr 

Totalt - 2 500 tkr 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Information om lokaler för 
funktionshinderomsorgen 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om att den lägenhet som idag fungerar som 

personlokal och gemensamhetslokal för servicebostad på Bränninge 

kommer att sägas upp. Verksamheten kommer att flytta till den lokal på 

samma område som idag används som personallokal för medarbetare inom 

boendestöd. Denna lokal har de utrymmen som krävs för att fungera som 

gemensamhetslokal för servicebostad samt nödvändiga personalutrymmen. 

Medarbetare inom servicebostad har sovande jour och behöver därför 

utrymmen för vila och badrum. Lokalen uppfyller kravet om närhet till 

brukarnas lägenheter. Läget gör det möjligt för förvaltningen att tillgodose 

behovet av servicebostad enligt LSS om fler brukare beviljas 

servicebostad. 

Personallokal för medarbetare inom boendestöd kommer att flytta till 

lokaler på Kärrsgården. En mötesplats för personer med boendestöd 

kommer att skapas i annan lokal i Habo tätort. 

_____  
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§ 10 Information om ej verkställda beslut - kvartal 4 
2020 

Diarienummer SN20/62 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om 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 2020 rapporterat till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om tre gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 

socialtjänstlagen samt tre beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. 

Socialnämnden har även rapporterat om fyra gynnande beslut gällande 

dagverksamhet, där verkställighet avbrutits och inte återupptagits inom tre 

månader från avbrott. Dessa fyra beslut rapporterades även kvartal 2 och 3 

2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer  
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Justeras Expedierats 

 

§ 11 Information om bostäder för äldre 

Ärendebeskrivning 

Hans Jarstig (KD) informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott den 

23 februari 2021 fattade beslut om att föreslå kommunstyrelsen besluta 

följande: 

- att ställa sig positiva till att ett seniorboende skapas på Liljekonvaljen, 

- att anse att gruppen 60 – 70 år initialt bör prioriteras i tilldelningen av 

lägenheter i Liljekonvaljen, 

- att i budget 2022 avsätta medel för hyra av gemensamhetslokal från och 

med den tidpunkt som huset är inflyttningsklart, 

- att ge tekniska kontoret i uppdrag att teckna ett hyreskontrakt för lokalen 

samt 

- att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att utreda 

vilka aktiviteter som bör finnas i gemensamhetslokalen samt hur dessa bör 

organiseras och att pensionärsorganisationer och övriga intressenter från 

civilsamhället bör bjudas in att aktivt delta i utredningen. 

Förvaltningschef Carina Bergman poängterar att socialförvaltningen inte 

har något behov av gemensamhetslokalen för sina verksamheter. 

_____  
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§ 12 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Beslut om köp av korttidsplats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

- 16 februari 2021 

  

AU-delegation: 

Protokoll 2020-02-03 § 6 

  

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 13-18 

  

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 21-22 

_____  
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§ 13 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1. Dataskyddsombud för Habo kommun 

- Kontroll av socialnämnden i Habo kommuns personuppgiftsbehandlingar 

2. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

- Protokoll, daterat den 10 februari 2021 

  

3. Facklig samverkansgrupp 

- Minnesanteckningar den 25 februari 2021 

_____ 


