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Justeras Expedierats 

 

§ 69 Tyst minut 

Ärendebeskrivning 

En tyst minut hölls för socialnämndens andre vice ordförande Göran Rehn 

(C). 

_____  
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§ 70 Månadsuppföljning november 

Diarienummer SN21/2 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen per sista november slutar på en budgetavvikelse på + 550 

tkr. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet + 200 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 150 tkr 

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 3 600 tkr 

Funktionshinderomsorg + 1 200 tkr 

Individ- o familjeomsorg + 2 600 tkr 

Flykting o integration 0 tkr 

Totalt + 550 tkr 

  

_____  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
Sida 

5 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 71 Information om hantering av riktade statsbidrag 

Diarienummer SN21/115 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning 

av kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

Den 17 november 2021 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att till sammanträdet i februari presentera förslag på åtgärder. 

Förvaltningens har sammanställt en processbeskrivning av hur riktade 

statsbidrag ska hanteras inom förvaltningen. Processbeskrivningen 

innehåller bland annat följande punkter: 

 hur förvaltningen håller sig informerad om vilka bidrag som finns 

att söka 

 hur besluten ska ta om vilka bidrag som ska sökas 

 hur ansökan görs 

 hur rapporteringen av bidragen sker till socialnämnden 

 hur återrapporteringen görs till bidragsgivarna 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer  
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§ 72 Förordnande enligt LVU och delegation enligt LVM 
gällande beslut att begära polishandräckning 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Förste socialsekreterare Sofia Tylén och Sofia Nyström samt IFO-chef 

Birgitta Berglund Ågren ges förordnande att besluta om att begära 

polishandräckning enligt 43 § första stycket andra punkten lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) enligt nämndens eget 

ansvarsområde. 

Följande socialsekreterare vid socialjouren i Jönköping ges förordnande att 

besluta om att begära polishandräckning enligt 43 § första stycket andra 

punkten lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) enligt 

nämndens eget ansvarsområde: 

Charlotte Edman 

Johanna Blomberg 

Lena Pettersson 

Annelie Ehrenflod 

Susanne Fagerberg 

Per-Ola Engberg 

Martin Garå 

Ingrid Asplund 

Bengt Andersson 

Åke Pettersson 

Nathalie Karlsson 

Emma Jestin 

Socialsekreterare vid socialjouren i Jönköping ges delegation att besluta 

om att begära polishandräckning enligt 45 § första och andra stycket lag 

om vård av missbrukare (LVM) inom nämndens eget ansvarsområde. 
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Ärendebeskrivning 

Beslut om att begära polishandräckning enligt LVM kan delegeras till 

tjänsteman medan beslut om att begära polishandräckning enligt LVU inte 

kan delegeras. Däremot kan särskilda tjänstemän förordnas av nämnden att 

fatta sådana beslut. Delegation att fatta ett beslut innebär således att ett 

beslut får fattas av innehavare av viss befattning medan förordnande att 

fatta ett beslut är personligt. 

Socialnämnden i Habo har genom avtalssamverkan socialjour som utförs 

av Jönköpings kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 73 Förordnande 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Hans Jarstig, ordförande i socialnämnden och Nicklas Gustavsson, förste 

vice ordförande i socialnämnden ges förordnande att fatta beslut enligt 6 § 

andra stycket, 11 § tredje stycket, 27 § andra stycket, 43 § 2 punkten lagen 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, (LVU) samt att 

fatta beslut enligt 13 § andra stycket lagen (1988:870) om vård av 

missbrukare i vissa fall, (LVM). 

Ärendebeskrivning 

Ett flertal beslut såsom beslut om omhändertagande fattas av 

socialnämnden. I brådskande fall får beslut fattas av nämndens ordförande 

eller annan ledamot som nämnden har förordnat. Vid inrättandet av utskott 

kan således delegat i utskottet förordnas att fatta beslut. Sådan delegat i 

utskottet måste dock vara ledamot i nämnden. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 74 Arbetstidsförkortning inom socialförvaltningen 

Beslut 

Med anledning av den rådande personalsituationen och 

kompetensförsörjningen för biståndshandläggare och socialsekreterare 

rekommenderar socialnämnden att beslutet om arbetstidsförkortning 

förlängs till och med den 31 december 2023 för att ha tillräckligt med tid 

för att vidare utreda de konsekvenser det skulle innebära att inte förlänga 

avtalet. 

Ärendebeskrivning 

2017 beslutade personalutskottet att införa en försöksperiod om att sänka 

heltidsmåttet för dem som arbetade inom myndighetsutövning vid 

socialförvaltningen till 7 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

Försöksperioden gällde inledningsvis för ett år med start 1 september 2017 

och har sedan dess förlängts med ett år i taget. Bakgrunden till beslutet var 

framförallt den ansträngda arbetsmarknaden. Den stora flyktingvågen 

2015-2016 medförde att arbetsmarknaden för socionomer var mycket god. 

Vid denna tid var det därför väldigt svårt att få tag på utbildade socionomer 

till verksamheterna inom individ och familjeomsorg (IFO) samt 

biståndsenheten. Behoven av att rekrytera och behålla dessa 

personalgrupper var stor i hela landet och kommunerna vidtog en rad olika 

åtgärder för att kunna konkurrera om kompetensen. Habo kommun följde 

Jönköpings kommun och införde på försök en arbetstidsförkortning om en 

timme per dag. Avtalet har förlängts med ett år i taget.  

Den 26 november 2021 beslutade personalutskottet att erbjuda en 

förlängning av avtalet i dess nuvarande form till den 31 mars 2021. I 

samband med löneöversynen 2022 kan det eventuellt bli aktuellt att se över 

denna grupp med hänseende till rådande arbetsmarknad, dock ska detta ske 

i relation till övriga grupper i löneöversynen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalutskottet  
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§ 75 Delegation att ansöka om riktade statsbidrag 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Förvaltningschef ges delegation att fatta beslut om att ansöka om riktade 

statsbidrag. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte genomfört en granskning 

av kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

Den 17 november 2021 beslutade socialnämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att till sammanträdet i februari presentera förslag på åtgärder. 

En åtgärd är att det ska framgå i delegationsordningen vem som fattar 

beslut om att ansöka om riktade statsbidrag. Förvaltningen föreslår att 

förvaltningschef får delegation att besluta om att ansöka om riktade 

statsbidrag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Utredare  
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§ 76 Internkontroll 2022 

Diarienummer SN21/151 

Beslut 

Förvaltningens förslag på internkontrollplan 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Internkontrollen syftar till att säkerställa: 

• Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

• En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 

en god intern kontroll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa 

upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. 

Förslag på internkontroll 

Förvaltningen föreslår att 2022 års internkontroll innebär kontroll av 

dokumentation som sker i utförarverksamheter där brukare beviljats 

bistånd enligt SoL eller LSS samt hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer 

Chefer inom socialförvaltningen 
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§ 77  Information om ej verkställda beslut - kvartal 3  
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 tredje kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 

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

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

månader från beslutsdatum. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 
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§ 78 Lokaler för att inrätta fler platser vid särskilt 
boende för äldre 

Diarienummer SN21/152 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att utreda förvaltningens behov av lokaler vidare. 

Ärendebeskrivning 

Då förvaltningen nu står inför att fler platser vid särskilt boende för äldre 

behöver inrättas, behöver frågan gällande lokaler utredas vidare. I den 

lokal där de tänkta platserna ska inrättas bedrivs för närvarande 

kommunens dagliga verksamhet Mittpunkten. För att öppning av platser 

ska kunna ske krävs att nya lokaler för daglig verksamhet anvisas. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 79 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Ordförandebeslut: 

Beslut om placering enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, daterat den 10 

december 2021 

Beslut om placering med stöd av 11 § lag med särskilda bestämmelser om 

vård av unga, daterat den 6 december 2021 

AU-delegation: 

Protokoll 2021-11-17 § 35-38 

Protokoll 2021-12-02 § 39-40 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 66-72 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 23-24 

_____  
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§ 80 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

1. Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

- Protokoll daterat den 24 november 2021 

2. Facklig samverkansgrupp 

- Minnesanteckningar, daterat den 14 december 2021 

Information från förvaltningen 

- En skrivelse har inkommit från personal som är missnöjda med sina 

scheman på särskilt boende.  

- För närvarande finns lediga korttidsplatser. Inga brukare har hittills 

behövt dela rum. 

- IVO har aviserat att de kommer att göra tillsyn av återflyttade från 

familjehem. 

- Anvisningstalet för nyanlända 2022 är 18 personer, vilket är samma antal 

som för 2021. 

- Länsstyrelsen har gjort tillsyn av alkohol- och tobaksområdet och skriver 

i sitt beslut att kommunen uppfyller lagstiftningen. 

- Förvaltningschef visar årshjulet för rekrytering av semestervikarier. 

_____ 


