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Plats och tid Kammarsalarna 

Onsdagen den 5 maj 2021 klockan 17.00–19.15 

Beslutande Lars Elwing (M) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Hans Jarstig (KD) 

Robert Larsson (S) 
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Ewa Wettebring (S) 
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Paragrafer 14–28 

Utses att justera Angelica Hansen 

Ordförande 
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Sekreterare 
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§ 14 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Ärendet "Skrivelse från personal inom äldreomsorgen " utgår från dagens 

föredragningslista. Ärendet tas upp vid nämndens sammanträde i juni 

istället. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Hans Jarstig (KD) föreslår att ärendet "Skrivelse från personal 

inom äldreomsorgen " utgår från dagens föredragningslista och istället 

läggs till dagordningen inför nämndens sammanträde i juni. 

_____  
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§ 15 Information om innebörden av Schrems II-domen 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

IT-chef Erik Reffner lämnar information om en EU-dom från 2020. 

Domen handlar om amerikanska myndigheters hantering av EU-

medborgares personuppgifter. Domen innebär att amerikanska företag inte 

kan hantera EU-medborgares personuppgifter på ett rättssäkert sätt. 

 

En statlig utredning pågår gällande säker och kostnadseffektiv IT-drift som 

ska vara klar i oktober 2021. 

_____  
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§ 16 Tertialuppföljning 

Diarienummer SN21/2 

Beslut 

Tertialuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista april slutar på en budgetavvikelse på +/- 0 tkr. 

Prognosen bygger på att kommunen får behålla hela det preliminära 

bidraget till omkostnader för Corona mars-november 2020 samt erhåller 

sökt bidrag för december 2020. Detta påverkar prognosen med +4,5 mnkr. 

Kostnader hänförliga både till 2020 och 2021 till följd av Corona ingår i 

prognosen med totalt 2,5 mnkr. Besked finns ännu inte om kommunen får 

bidrag för kostnader som uppstått under 2021. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet + 50 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 350 tkr 

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 700 tkr 

Funktionshinderomsorg - 500 tkr 

Individ- o familjeomsorg + 800 tkr 

Flykting o integration 0 tkr 

Totalt +/- 0 tkr 

Årets investeringsbudget uppgår till 3 218 tkr. Prognosen för helår är att 

hela budgeten går åt 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 17 Information om handlingsplan Miljöprogram 

Diarienummer SN20/54 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 27 augusti 2020 Miljöprogram 2020-2030 

för Habo kommun. Miljöprogrammet utgör ett av de styrande dokumenten 

för det strategiska miljöarbetet i Habo kommun. Miljöprogrammet är också 

en del av kommunens övergripande styrmodell och innefattas i 

kommunfullmäktiges grunduppdrag. Programmet bygger på Habo 

kommuns vision ”den hållbara kommunen för hela livet”, de globala målen 

i Agenda 2030 samt de nationella miljökvalitetsmålen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för programmet, dess uppföljning och översyn. 

Kommunens verksamheter och bolag ansvarar själva för att ta fram årliga 

handlingsplaner som kan bidra till måluppfyllelsen av miljöprogrammet. 

Detta ska göras utifrån varje verksamhets möjlighet att påverka 

utvecklingen. Handlingsplanerna ska förankras i nämnderna och i bolagens 

styrelser. Utgångspunkten är att det finns många olika sätt att nå 

programmets mål och att alla kan bidra. 

Socialförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 18 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Diarienummer SN21/69 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att 

förbättra patientsäkerheten. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 

bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar. 

Vårdgivaren ska i patientsäkerhetsberättelsen dokumentera hur det 

organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom 

verksamheten 

I patientsäkerhetsberättelsen för år 2020 finns ovan beskrivet hur 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 

kap. 3 §. 

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet som har skett under 2020 år och ska finnas 

tillgänglig hos vårdgivaren i det fall den efterfrågas av medarbetare, 

medborgare, journalister etcetera. 

_____  
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§ 19 Information om situationen gällande Covid19  

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Socialförvaltningen har en hög vaccinationstäckning i sina verksamheter. 

Det finns för närvarande inga misstänkta eller konstaterade smittade i 

verksamheterna. Det finns gott om skyddsutrustning på lager.  

_____  
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§ 20 Föreningsbidrag 2021 

Diarienummer SN20/115 

Beslut 

BRIS beviljas bidrag med 20 000 kronor. Brottsofferjouren beviljas bidrag 

med 20 000 kronor. DHB har beviljats bidrag från fritids- och 

kulturnämnden och beviljas därför inget bidrag från socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämndens föreningsbidrag utgår till föreningar som bedriver 

verksamhet inom nämndens verksamhetsområde. Ansökan om 

föreningsbidrag med tillhörande bilagor ska vara socialnämnden i Habo 

kommun tillhanda senast den 31 mars för föreningsbidrag som avser 

samma kalenderår. 

Ansökningar om föreningsbidrag har för 2021 inkommit från BRIS region 

väst, DHB Västra och Brottsofferjouren i Jönköping. 

Socialnämnden har en budget för föreningsbidrag om 40 000 kronor för 

2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

BRIS region väst 

DHB Västra 

Brottsofferjouren i Jönköping 

Biträdande ekonomichef  
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§ 21 Uppföljning av kritiska kvalitetsfaktorer och 
verksamhetsutvecklingsmål - tertial 1 2021 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av styrmodellsarbetet görs till socialnämnden en gång per 

tertial. Uppföljningen innebär att förvaltningen rapporterar eventuella 

avvikelser som nämnden behöver känns till gällande kvaliteten i 

förvaltningens verksamheter samt rapportera grad av måluppfyllelse 

gällande nämndens verksamhetsutvecklingsmål. 

Bedömningen av kvalitet göre utifrån de fyra perspektiven: 

- Målgrupp 

- Verksamhet 

- Medarbetare 

- Ekonomi 

Inga avvikelser finns att rapportera i kvalitet för tertial 1 2021. 

  

Socialnämnden har beslutat om mål för verksamhetsutveckling inom de 

områden där nämnden önskar göra en markant förflyttning mot det bättre: 

- Integration 

- Personalförsörjning 

- Digitalisering och välfärdsteknik 

  

Integration 

- Pågående åtgärder bedöms relevanta för att nå målet integration 

Personalförsörjning 

- Det är för tidigt att dra slutsatser kring om valda åtgärder kommer ge de 

effekter som krävs för att nå målet personalförsörjning 
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Digitalisering och välfärdsteknik 

- Pandemin har påskyndat efterfrågan och användandet av digitala 

arbetssätt 

_____  
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§ 22 Information om ej verkställda beslut - kvartal 1 
2021 

Diarienummer SN21/67 

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 första kvartalet 2021 rapporterat till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om fyra gynnande beslut enligt 4 

kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt fem beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialnämnden har även 

rapporterat om tre gynnande beslut gällande dagverksamhet, där 

verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. 

Dessa tre beslut rapporterades även kvartal två, tre och fyra 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer  
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§ 23 Fråga om utökat bidrag till budget från 2022 för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Diarienummer SN21/6 

Beslut 

Socialnämnden anser inte att Hans Jarstig (KD) och Nicklas Gustavsson 

(S) som sitter i styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

kan anses vara jäviga gällande den fråga som socialnämnden ska fatta 

beslut om på dagens sammanträde. 

Socialnämnden är beredd att utöka medlemsbidraget till 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden med tio procent per åt tills 

förbundet tar tillvara hela utrymmet från staten, om övriga berörda 

medlemmar också gör det. 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har tagit fram en 

plan för ökad budget med 10% per år. Målet är att kunna ta vara på hela 

det ekonomiska utrymme som staten erbjuder Samordningsförbundet enligt 

fördelningsmodellen. Under mötet ställde sig representanterna för alla 

berörda kommuner och Region Jönköpings län bakom planen. 

Enligt lagstiftningen gäller en fast fördelning av Samordningsförbundets 

budget mellan stat (50%), region (25%) och kommuner (25%). Alla parter 

behöver därför enas. 

Staten kommer, vad som är känt nu, att erbjuda Samordningsförbundet 

ungefär samma summa de närmaste åren som inför 2021: ca 5.5 miljoner 

kronor. För Samordningsförbundet skulle det innebära nya budgetmedel 

om cirka 11 miljoner kronor per år jämfört med 7,3 miljoner kronor under 

2021. Vad ökningen innebär per part syns i bifogade dokument. 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har ställt en formell förfrågan, 

så att varje part kan bekräfta att man är beredd att planera med den 

föreslagna ökningen av budgeten. 

Frågan som Samordningsförbundet önskar få besvarad är: 

Är ni beredd att utöka medlemsbidraget till förbundet med 10 procent per 

år tills förbundet tar tillvara hela utrymmet från staten, om övriga berörda 

medlemmar också gör det? 

Svar önskas per mail eller brev så snart som möjligt, senast den 31 maj 

2021. 
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Socialnämnden behöver fatta beslut om huruvida Hans Jarstig (KD) och 

Nicklas Gustavsson (S) som sitter i styrelsen för Samordningsförbundet 

Södra Vätterbygden kan anses vara jäviga i den fråga som ska behandlas 

på dagens sammanträde. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  
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§ 24 Bostäder för seniorer 

Diarienummer SN20/114 

Beslut 

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka aktiviteter som bör 

finnas i gemensamhetslokalen samt hur dessa bör organiseras och att 

pensionärsorganisationer och övriga intressenter från civilsamhället samt 

Habo Bostäder ska bjudas in att aktivt delta i utredningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att uppmana Habo 

Bostäder att tillskapa seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen med 

gemensamhetslokaler, mindre lokal för hemtjänst/bovärd samt tillgång till 

fiber för möjlighet att koppla på olika digitala lösningar för omsorg och 

trygghet. Habo Bostäder har nu återkommit med närmare beskrivning av 

hur gemensamhetslokalerna skulle kunna utformas. Lokalerna ligger i 

markplan och har en yta om 126 m2 fördelat på samlingslokal och 

kontor/personalutrymmen. Samlingslokalen rymmer 30 personer samt 

pentry/serveringsdel och WC. Kontorsdelen rymmer 3 arbetsplatser, 

pentry, WC och mötes/pausrum. 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2021 (§ 28) 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. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  
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§ 25 Val av ny ersättare till socialnämndens presidium 

Diarienummer SN19/7 

Beslut 

Angelica Hansen (M) väljs som ersättare till socialnämndens presidium. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska utse ny ersättare till socialnämndens presidium efter 

Maria Alsén (L). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskansliet 

HR-administratör  
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§ 26 Val av ny ersättare till socialnämndens 
arbetsutskott 

Diarienummer SN19/7 

Beslut 

Angelica Hansen (M) väljs som ersättare till socialnämndens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden ska utse ny ersättare till socialnämndens arbetsutskott efter 

Maria Alsén (L). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskansliet 

HR-administratör  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
Sida 

17 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 27 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Beslut om köp av korttidsplats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

- den 1 mars 2021 

Beslut om köp av korttidsplats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen 

- den 15 april 2021 

  

AU-delegation: 

Protokoll 2021-03-03 § 7 

Protokoll 2021-03-24 § 8-9 

Protokoll 2021-04-07 § 10-12 

Protokoll 2021-04-21 § 13 

  

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 19-25 (mars) 

Nr: 26-31 (april) 

  

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 23-24 

_____  
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§ 28 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

1. Region Jönköpings län 

-  Årsrapport 2020 – Patientnämnden i Region Jönköpings län 

2.  Kommunfullmäktige i Habo 

-    § 21 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och 

våld i nära relationer 

Förvaltningen informerar om att IVO har ansökt hos förvaltningsrätten om 

utdömande av särskild avgift för ett ej verkställt beslut. Ärendet gäller 

kontaktfamilj.  

  

_____ 


