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§ 18 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Information om Ringvägen läggs in som ett extra ärende i dagordningen. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande föreslår att nämnden beslutar att "Information om Ringvägen" 

läggs in som ett extra ärende till dagordningen. 

_____  
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§ 19 Månadsuppföljning mars 

Diarienummer SN22/2 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Helårsprognosen per sista februari slutar på en budgetavvikelse på - 350 

tkr. Årets första månader har präglats av stor frånvaro bland anställda, 

vilket medfört ökade kostnader för sjuklöner och övertid. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet +/- 0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 500 tkr  

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 1 450 tkr  

Funktionshinderomsorg - 700 tkr  

Individ- o familjeomsorg + 1 300 tkr  

Flykting o integration +/- 0 tkr 

Totalt - 350 tkr 

_____  
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§ 20 Tillbyggnad av Kråkan 

Diarienummer SN19/135 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att: 

 upphöra med planer om tillbyggnad av Kråkans korttidsboende 

 tillstyrka planen om parkering och vändplan för att skapa en säkrare 

miljö för barnen 

 verkställa viss korttidstillsyn och korttidsboende i separat lägenhet 

samt 

 planera i budget för kommande behov 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 18 december 2019 att genomföra den av 

förvaltningen föreslagna tillbyggnaden av Kråkans korttidsvistelse och 

korttidstillsyn. Projektet fördröjdes på grund av anbud som översteg budget 

och beslut togs att skjuta på projektet. 

När förvaltningen nu har återupptagit arbetet med att genomföra 

tillbyggnaden av Kråkan har nya omständigheter i ärendet tillkommit. 

Kråkans parkering och vändmöjlighet för skolskjuts är för liten för att 

kunna genomföra på- och avstigning till fordonen. Förvaltningen ser behov 

av att parkeringen vid Kråkan byggs ut för att på- och avstigning till fordon 

ska kunna genomföras på ett säkert sätt. 

Enligt förvaltningens prognosarbete 2023-2025 kommer behoven av 

korttidsvistelse och korttidstillsyn att öka. Här finns en stor variation i 

behov och omfattning. Det är rimligt att anta att behoven ökar när 

kommunen växer. 

Sammanfattningsvis är det förvaltningens bedömning att behoven av 

korttidsvistelse och korttidstillsyn tillgodoses bäst genom att utöver 

Kråkans lokaler fortsatt nyttja den fristående lägenhet som förvaltningen 

disponerar över för korttidsvistelse och korttidstillsyn och därutöver 

planera för en nybyggnation av ett ytterligare korttidshem i kommunen. 

Socialnämndens behandling 

Lars Elwing (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Tekniska förvaltningen  
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§ 21 Delegation av beslutanderätten i ärenden som 
avser biståndsbedömda insatser på Barn- och 
ungdomshälsan 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Kommunanställda kuratorer vid barn- och ungdomshälsan (BUH) ges 

delegation att fatta beslut i ärenden som avser biståndsbedömda insatser 

som tillhandahålls av BUH enligt socialtjänstlagen. 

Beskrivning av ärendet 

Barn- och ungdomshälsan har drivits i samverkan mellan Region 

Jönköpings län och Jönköpings, Habo och Mullsjö kommuner. Jönköpings 

kommun svarar sedan starten för de av kommunerna finansierade 

socionomtjänsterna. Jönköpings kommun har haft ett avtal med Mulljö och 

Habo kommun sedan den 1 oktober 2012. 

Med anledning av förändringar i verksamheten sade Jönköpings kommun 

upp avtalet med Habo kommun från och med den 22 maj 2020. 

Förändringarna innebar att man inte längre skulle erbjuda alla insatser som 

råd och service utan biståndsbedöma vissa av insatserna. Nytt avtal ingicks 

för kortare tid som innebar att man fortsatte att arbeta med råd och service 

för Habo kommun. Ett nytt avtal har nu ingåtts. Utifrån detta avtal behöver 

kuratorerna på Barn- och ungdomshälsan ges delegation för att kunna fatta 

beslut i ärenden som rör Habo. 

Verksamheten är en mottagning för barn mellan 6 – 17 år och arbetar med 

lindrig till medelsvår psykisk, psykosocial och psykosomatisk problematik. 

Insatserna från Region Jönköpings län betjänar det geografiska området 

Jönköping, Mullsjö och Habo kommuner. Kuratorerna som är anställda av 

Jönköpings kommun arbetar med stöd av socialtjänstlagen och erbjuder råd 

och service, utredning och beslut om insatser enligt 11 kapitlet 1 § 

respektive 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL) samt genomför de 

beslutade insatserna. Regionen ansvarar för enhetens övriga verksamhet, 

bland annat psykologiska och psykosociala insatser enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 22 Svar på motion om boende för nyanlända 

Diarienummer SN22/31 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 

Habodemokraterna har genom Morgan Malmborg (HD) lämnat in motion 

”Placera nyanlända i begagnade husvagnar” till kommunfullmäktige. 

Habodemokraterna yrkar att Habo kommun arbetar för att inte ta emot 

några nyanlända och att Habo kommun köper in begagnade husvagnar till 

nyanlända samt ensamkommande. 

Mottagande av nyanlända 

Det är länsstyrelsen som beslutar om fördelningen av antalet nyanlända 

mellan kommunerna i länet. Hur många nyanlända personer varje kommun 

ska ta emot efter anvisning beror på: 

 kommunens storlek 

 arbetsmarknadsläge 

 det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och 

ensamkommande barn 

 hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen. 

Habo kommun ska år 2022 ta emot 18 nyanlända för bosättning. 

Bostäder för nyanlända 

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en lag 

som styr hur många nyanlända som kommunerna i Sverige ska ta emot och 

ordna bostäder för. Syftet är att nyanlända snabbt ska få någonstans att bo 

för att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 

Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och 

skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. 

Ensamkommande barn och unga ska placeras i hem för vård eller boende, 

stödboende eller familjehem i den kommun som migrationsverket anvisat 

dem till. 

 

Ett enhälligt kommunfullmäktige antog den 25 mars 2021 (§ 27) riktlinjer 

för bostadsförsörjning 2021-2024. I dokumentet står följande: 

 

”För att nyanlända ska integreras och bli självförsörjande behöver 

kommunen kunna anvisa de nyanlända till lägenheter med god 
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ändamålsenlig standard samt låg boendekostnad. Kan kommunen anvisa 

den nyanlände en bostad med lägre boendekostnad underlättas individens 

möjlighet att bli självständig. Det finns annars en risk att nyanlända blir 

långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, vilket förhindrar 

självständighet.”  

Boende för vuxna och familjer 

En bostad är ett hus, en lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. 

Husvagnar kan användas som bostäder för vuxna och familjer men kan inte 

jämställas med lägenheter med god ändamålsenlig standard. 

Boende för ensamkommande barn och unga 

Hem för vård eller boende, stödboende och familjehem kan inte bedrivas i 

husvagnar. 

Socialnämndens behandling 

Lars Elwing (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 23 Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Diarienummer SN22/47 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

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 

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet som har skett under 2021 år och ska finnas 

tillgänglig hos vårdgivaren. 

_____  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-04-06 
Sida 

11 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 24 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförandebeslut: 

Beslut om placering enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen den 29 mars 

2022 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-03-09 § 6-8 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 12-17 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 3-8 

_____  
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§ 25 Information om Ringvägen 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Den 10 mars meddelade Länsstyrelsen kommunerna att inventera hur 

många platser kommunerna skulle kunde iordningsställa för 

evakueringsboende för flyktingar från Ukraina. Habo kommun 

iordningsställde 50 platser på Ringvägen. 

Den 29 mars meddelade Migrationsverket att det för närvarande inte finns 

behov av evakueringsboenden i Habo. 

Kommunen har sedan tidigare planerat för att lokalen på Ringvägen ska 

byggas om till bostad med särskild service i form av gruppbostad. Den 

pågående processen för ombyggnation av lokalen på Ringvägen pausades. 

Efter att Migrationsverket meddelat att evakueringsboende inte längre 

behövs så planerar kommunen nu för att gå vidare med processen med att 

bygga om Ringvägens lokaler till gruppbostad. Anbud har inkommit och 

avtal ska tecknas senast den 29 maj.  

Socialnämnden anser att det är angeläget att processen för att bygga om 

Ringvägens lokaler till gruppboende fortskrider eftersom behovet av 

gruppbostad är stort.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1.  Facklig Samverkan 

 Minnesanteckningar den 31 mars 2022 

  

  

_____ 


