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Plats och tid Björkhaga 

Onsdagen den 8 juni 2022 klockan 13.30–14.25 

Beslutande Hans Jarstig (KD) 

Lars Elwing (M) 

Robert Larsson (S) 

Nicklas Gustavsson (S) 

Stefan Björk (L) 

Lennart Blåberg (KD) 

Eva Damberg (S) 

Per-Henrik Persson (M) 

Ewa Wettebring (S) 

Övriga närvarande Pernilla Ekstrand, förvaltningschef 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 33 

Paragrafer 33–40 

Utses att justera Stefan Björk 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-08 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  
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Justeras Expedierats 

 

§ 33 Månadsuppföljning maj 

Diarienummer SN22/2 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på minus 450 tkr. 

Kommunen kommer under andra kvartalet att få två nya 

prestationsbaserade statsbidrag för minskning av timanställda och för 

sjuksköterskebemanning på särskilt boende. Bidragen som erhålls nu avser 

2021. Eftersom vi ännu inte vet storleken på dessa bidrag så är den intäkten 

inte medräknad i prognosen. Bidragen är med största sannolikhet större än 

det prognosticerade underskottet på 450 tkr. 

Per verksamhet är prognosen följande: 

Politisk verksamhet  0 tkr 

Socialförvaltningen gemensamt + 650 tkr 

Äldreomsorg/Hälso- o sjukvård - 2 900 tkr 

Funktionshinderomsorg +100 tkr 

Individ- o familjeomsorg + 1 700 tkr 

Flykting o integration 0 tkr 

Totalt - 450 tkr 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 34 Information om handlingsplan 2023 för 
miljöprogrammet   

Diarienummer SN20/54 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöprogrammet utgör det styrande dokumentet för det strategiska 

miljöarbetet i Habo kommun. Socialförvaltningens främsta bidrag i 

hållbarhetsarbetet är att hushålla med befintliga resurser. 

Socialförvaltningens verksamheter ska följa styrande dokument och ta stöd 

av kommungemensamma resurser. 

Förvaltningschefen ansvarar för arbetet med socialnämndens 

verksamhetsutvecklingsmål Digitalisering och välfärdsteknik som syftar 

till förändrade arbetssätt. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hållbarhetsstrateg  
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Justeras Expedierats 

 

§ 35 Information om handlingsplan 2023 för 
kemikalieprogrammet 

Diarienummer SN21/105 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan och att 

informera om den för socialnämnden. Åtgärder och aktiviteter i 

handlingsplanen ska finansieras inom befintlig budget. 

 

Arbetet med kemikaliehantering i socialförvaltningen sker genom att köpa 

upphandlade varor och tjänster samt att vid användande av kemikalier 

tillämpa nödvändiga rutiner för kemikaliehantering. 

 

Socialförvaltningen använder sig av den kommungemensamma checklistan 

för kemikalier när skyddsronderna sker. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Miljö- och hållbarhetsstrateg  
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§ 36 Svar på motion om fri tid inom hemtjänst 

Diarienummer SN22/63 

Beslut 

Ärendet återremitteras till nästkommande sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att tillämpa rambeslut i hemtjänsten. 

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 

lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 

kommun inför en modell i hemtjänsten som Västerviks kommun har infört, 

”Fri tid”. 

Förvaltningen föreslår att motionen ska ingå i utredningen om möjligheten 

att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Socialnämndens behandling 

Lars Elwing (M) yrkar att ärendet återremitteras och att socialnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att bjuda in någon representant från Västerviks 

kommun som kan informera om modellen "Fri tid" innan socialnämnden 

fattar beslut i ärendet. 

Nicklas Gustavsson (S) ställer sig bakom Lars Elwings yrkande. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  



Socialnämnden 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2022-06-08 
Sida 

6 
 

Justeras Expedierats 

 

§ 37 Information om rambeslut i hemtjänsten 

Diarienummer SN21/100 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att tillämpa rambeslut i hemtjänsten. 

Med anledning av inkommen motion om fri tid i hemtjänsten kommer 

förvaltningen att i utredningen om möjligheten att tillämpa rambeslut i 

hemtjänsten även utreda förslagen i motionen om fri tid i hemtjänsten. 

  

_____  
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§ 38 Detaljplan för del av Stora Kärr 8:534 

Diarienummer SN22/73 

Beslut 

Socialnämnden har inga synpunkter på förslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att planlägga för parkering och 

natur på fastigheten, så att befintlig användning av marken blir planenlig. 

Området används idag för markparkering genom tillfälligt bygglov. 

Gällande detaljplan från år 1989 medger bostadsändamål på platsen. 

Parkeringsytan nyttjas främst av personal vid vårdcentrum och besökande 

till lekparken som ligger nordöst om planområdet. 

Parkeringssituationen vid Habo vårdcentrum är ansträngd. Föreslagen 

detaljplan möjliggör en framtida säkring av yta för markparkeringar för 

personalen vid vårdcentrum. På så vis avlastas parkeringsplatserna som 

finns nära entrén längs Kärrsvägen till förmån för besökande till 

vårdcentrum. Lekparken nordöst om planområdet ska utvecklas till en 

större aktivitetsmiljö, vilket också kräver parkeringsplatser för besökande. 

Planförslagets huvuddrag innebär att befintlig verksamhet parkering får 

vara kvar på platsen. Områdets södra del planläggs för natur så att det 

gröna stråket säkerställs i detaljplan 

Socialnämnden har erbjudits att lämna synpunkter på förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

plan@habokommun.se  
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§ 39 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Ordförandebeslut: 

Beslut om köp av korttidsplats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, den 

18 maj 2022 

Beslut om köp av korttidsplats enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, den 

19 maj 2022 

Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU), den 3 juni 2022 

Beslut om placering med stöd av 11 § LVU, den 3 juni 2022 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-05-11 § 11-12 

Protokoll 2022-05-25 § 13-15 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 24-28 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 14-15 

_____  
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§ 40 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Informationsmappen innehåller följande handling: 

  

1. Facklig Samverkan 

- Minnesanteckningar den 2 juni 2022 

  

Övrig information 

Förvaltningschef informerar om att det inom vård- och omsorg kommer 

finnas möjlighet att i samråd med chef flytta en semestervecka mot extra 

ersättning. 

All städ som utförs av hemtjänsten kommer under sommaren att utföras av 

privat utförare av hemtjänst. Detta kommer att frigöra 250-300 

arbetstimmar för socialförvaltningen.   

_____ 


