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Plats och tid Höger kammare, kommunhuset 

Torsdagen den 1 september 2022 klockan 17.00–20.00 

Beslutande Hans Jarstig (KD) 

Lars Elwing (M) § 42-51 

Mari Larsson (SD) 

Angelica Hansen (M) 

Lennart Blåberg (KD) 

Eva Damberg (S) 

Per-Henrik Persson (M) 

Ewa Wettebring (S) 

Samuel Anefur (KD) 

Övriga närvarande Pernilla Ekstrand, förvaltningschef 

Sara Svenningsson, sekreterare 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 44-45 

Annica Mässing, Västerviks kommun § 42 

Birgitta Berglund Ågren, IFO-chef § 41 

Paragrafer 41–51 

Utses att justera Mari Larsson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-09-01 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Socialförvaltningens arkiv 

Underskrift 
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Justeras Expedierats 

 

§ 41 Individärende 

Beslut 

Inledd utredning avseende x läggs enligt 2 kapitlet 7 § föräldrabalken ner 

då det inte bedöms möjligt att fastställa faderskapet. 

Beskrivning av ärendet 

Nedläggning av faderskap 

_____  
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§ 42 Information från Västerviks kommun om fri tid i 
hemtjänsten 

Beslut 

Ordförande tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Annica Mässing från Västerviks kommun informerar om modellen Fri tid i 

hemtjänsten. Modellen infördes i Västerviks kommun 2017. Dessförinnan 

hade modellen testats i två områden i kommunen.  

Fri Tid innebär att biståndshandläggare inte beviljar en individuell tid för 

varje brukare, vilken anger ett maxtak för den utförda tiden. Istället är det 

tiden som behövs hos varje brukare som utförs. Detta förenklar för alla 

brukare som redan är beviljade rätt hemtjänstinsatser men som behöver 

justerad tid. 

Syftet med fri tid i hemtjänsten har varit att minska administrationen, både 

för biståndshandläggare och utförare av hemtjänst, minskad detaljstyrning 

och ökad möjlighet för utförare och brukare att påverka planering och 

utförande, vilket bedömdes kunde leda till ökat engagemang och ökad 

delaktighet.  

_____  
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§ 43 Svar på motion om fri tid i hemtjänsten - 
återremiss 

Diarienummer SN22/63 

Beslut 

Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 

möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 

möjligheten att tillämpa rambeslut inom 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 inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 

infört, ”Fri tid”. 

Den 8 juni 2022 beslutade socialnämnden att återremittera ärendet ”Motion 

om fri tid i hemtjänsten” till nästkommande sammanträde. Socialnämnden 

gav då även förvaltningen i uppdrag att bjuda in en representant från 

Västerviks kommun för att informera om modellen ”Fri tid”. 

Förvaltningen föreslår att motionen ska ingå i utredningen om möjligheten 

att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 44 Månadsuppföljning juli 

Diarienummer SN22/2 

Beslut 

Månadsuppföljningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Den totala årsprognosen för socialnämnden slutar på 0 tkr. 

Prognos per verksamhet: 

Socialförvaltningen gemensamt + 750 tkr 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvårdsenheten - 3 600 tkr.  

Funktionshinderomsorg - 400 tkr.  

Individ- och familjeomsorg + 3 250 tkr 

Summa: 0 tkr 

_____  
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§ 45 Budget 2023 samt budgetram 2024-2025 

Diarienummer SN22/1 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftsbudget 

enligt nämndens förslag 2023 till 230 441 tkr, för 2024 till 248 359 tkr och 

för 2025 till 255 459 tkr samt att fastställa investeringsbudget enligt 

nämndens förslag för 2023 till 2 500 tkr, för 2024 till 1 850 tkr och för 

2025 till 2 150 tkr. 

Socialnämnden föreslås godkänna övriga bilagor till budgeten. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden har i uppdrag att lämna in förslag till budget 2023 i nivå 

med beslutad budget för 2022 i november 2021 inklusive tekniska 

justeringar. 

Socialnämndens förslag till utökningar 2023 som inte beror på ökad 

befolkning uppgår till 6 209 tkr. De större utökningarna är ökade kostnader 

för nattbemanningen inom äldreomsorgen, fokus på kommunen som 

attraktiv arbetsgivare och nya tjänster.  

Socialnämndens förslag till budgetanpassningar 2023 uppgår till 1 014 tkr. 

De större anpassningarna är högre brukartid inom hemtjänsten och 

borttagning av projektmedel till medarbetarinflytande. 

Socialnämndens förslag till förändringar 2023 till följd av ökad befolkning 

uppgår till 14 146 tkr och avser ökade behov inom samtliga 

verksamhetsområden, exempelvis ökar beläggningen inom äldreomsorgen 

och en ny gruppbostad startar inom funktionshinderomsorgen. 

För 2024 ökar kostnaderna med ytterligare 1 300 tkr ej beroende av 

befolkningsförändringar och 16 618 tkr till följd av ökad 

befolkning. Exempel på utökningar är helårseffekt av öppnade av 

gruppbostad och öppnande av ytterligare en avdelning för särskilt 

boende/korttidsplatser. 

För 2025 ökar kostnaderna med ytterligare 7 100 tkr till följd av ökad 

befolkning. Detta rör främst ökade behov inom funktionshinderomsorgen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 46 Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 

Diarienummer SN22/99 

Beslut 

Socialnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att hitta nya lokaler till daglig verksamhet Mittpunkten under 

2022, att i samverkan med socialförvaltningen hitta lösningar på bristen av 

kontorsarbetsplatser inom socialförvaltningen från och med 2022, hitta ny 

lokal åt IT-enheten senast 2024, hitta större lokaler till dagverksamheten 

Gnistan senast 2024, att i samverkan med Habo Bostäder eller annan 

fastighetsägare planera för att kunna öppna en ny servicebostad 2025 samt 

att projektera ett nytt korttids/fritids med start 2026. 

Beskrivning av ärendet 

Behoven inom socialförvaltningens verksamheter ökar och förändras 

mycket närmsta åren. Detta innebär att behoven av lokaler också ökar och 

förändras. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 47 Revidering av socialnämndens 
delegationsordning 

Diarienummer SN17/91 

Beslut 

Förslag till ändring i nämndens delegationsordning godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen föreslår revidering gällande beslut till följd av ny lag 

om tobaksfria nikotinprodukter (LTN). Syftet med lagen är att reglera 

produkter som hittills varit oreglerade, främst så kallat vitt snus. Lagen 

innebär att dessa produkter regleras på i stort sett samma sätt som 

elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Med anledning av detta 

finns nu behov av tillägg i nämndens delegationsordning avseende tillsyn 

och sanktioner i enlighet med den nya lagstiftningen. 

Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 

Beslut att inleda tillsynsärende och avsluta tillsynsärende utan åtgärd med 

anledning av uppgifter om att den som har anmält försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter inte uppfyller kraven i lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter enligt 24-25 § LTN delegeras till utredare. 

Beslut om sanktioner 

Beslut om föreläggande eller förbud (exklusive vite) vid överträdelse vad 

gäller tobaksfria nikotinprodukter enligt 28 § LTN delegeras till 

socialnämndens arbetsutskott. 

Beslut om varning och beslut om försäljningsförbud vad gäller tobaksfria 

nikotinprodukter enligt 29 § LTN delegeras till socialnämndens 

arbetsutskott. 

Övriga beslut 

Beslut om att få vite utdömt enligt 6 § viteslagen delegeras till socialchef. 

Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att uppställa villkor 

för uppgifts utlämnande enligt 17 kapitlet 1 § och 30 kapitlet 20 § OSL 

delegeras till utredare. 

Beslut om överklagande, yrkande om inhibition samt yttrande till 

förvaltningsrätt och kammarrätt när beslutet ursprungligen fattats av 

delegaten delegeras till socialchef. 
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Beslut att förelägga sökande att komplettera sitt ärende enligt 20 § 

förvaltningslagen delegeras till utredare. 

Beslut att avvisa ärenden enligt 20 § förvaltningslagen delegeras till 

utredare. Nämnden avslutar ärendet utan att pröva själva sakfrågan, t.ex. då 

ärendet har uppkommit genom en person som inte har behörighet eller 

befogenhet att ansöka (beslut att avvisa behöver ej kommuniceras). 

Beslut att avskriva ärenden om saken har förlorat aktualitet, t.ex. genom att 

den sökande återkallar ansökan delegeras till utredare. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utredare  
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§ 48 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 

Diarienummer SN15/58 

Beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 

avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och 

avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom 

lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller 

bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och 

marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att 

begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 

nikotinprodukter. 

Kommunen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsyn enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av 

handlare som anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 

Förvaltningen föreslår att tillsynsavgiften bestäms till 400 kronor per år 

och att avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet 

och avrundas till närmsta hundratal kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 49 Uppföljande granskning - Beredskap för 
äldreutvecklingen inom Habo kommun 

Diarienummer SN22/82 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

2013 gav de förtroendevalda revisorerna Deloitte i uppdrag att granska 

kommunens beredskap för äldreutveckling. Revisionsfrågan var om 

kommunstyrelsen och socialnämnden hade en tillfredställande beredskap 

för ökningen av antalet äldre.  

Revisionen ansåg att kommunstyrelsen och socialnämnden till viss del 

hade en tillfredställande beredskap för ökningen av antalet äldre. 

I rapporten gavs elva rekommendationer till kommunstyrelsen och 

socialnämnden. Socialnämnden lämnade sitt svar på rapportens 

rekommendationer i juni 2013. 

Revisorerna har beslutat att genomföra en uppföljande granskning för att se 

hur socialnämnden har hanterat rekommendationer som lyftes upp i 

rapporten från 2013. Förvaltningen har i uppdrag att beskriva de viktigaste 

förändringar och åtgärder som vidtagits för att möta rekommendationerna i 

granskningsrapporten. 

Svaret ska lämnas senast den 15 september 2022. 

_____  
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§ 50 Delegationsärenden 

Beslut 

Delegationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförandebeslut: 

Beslut om korttidsplats extern placering, daterad den 21 juni 2022 

Beslut om korttidsplats extern placering, daterad den 29 juni 2022 

AU-delegation: 

Protokoll 2022-06-07 § 16-20 

Protokoll 2022-06-30 § 21-22 

Delegationslistor individärenden: 

Nr: 29-34 (juni) 

Nr: 35-38 (juli) 

Övriga delegationsbeslut: 

Nr: 16-33 

_____  
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§ 51 Informationsärenden 

Beslut 

Informationsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Informationsmappen innehåller följande handlingar: 

  

1.  Kommunala rådet för pensionärer och personer med 

funktionsvariation 

 Sammanträdesprotokoll, daterat den 19 maj 2022 

  

2.  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

 Protokoll, daterat den 1 juni 2022 

  

3.  Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

 Protokoll, daterat den 20 juni 2022 

  

4.  Facklig Samverkan 

 Minnesanteckningar den 25 augusti 2022 

  

Information från förvaltningen 

Mullsjö har sagt upp avtalet med Habo kommun gällande 

anhörigsamordnaren. 

IVO kommer att göra tillsyn på Malmgatans barnboende 

  

_____ 


