
Information till RPF som ersättning för uteblivet sammanträde  
 

Information från kommunstyrelsen 

Busshållplatser och turlista 

På Bränninge finns ny busshållplats mitt emot Solhöjdens förskola. Fler busshållplatser är på gång. 

Det är linje 113 och den går till Ryhov. 

Mjuka linjen 

Det finns idag ingen ny information om Mjuka linjen. 

Inköp av fastigheter 

Habo kommun har köpt två fastigheter av Wogab. Det är fastigheten på Skolgatan (Lagervalls) och 

industrifastigheten på Bränninge (Habo Krafts lager). Detta är en del i planerna på att säkerställa 

mark i Habo. 

Tidplan för centrumutvecklingsplanen 

Planerna på centrumutvecklingsplanen kommer under hösten/vintern skickas ut på samråd. Dialoger 

med allmänheten kommer att hållas. Oklart i vilken form, detta beror som så mycket annat på 

pandemin. 

Serviceboende för äldre 

I samarbete med Habo bostäder pågår diskussioner om att den planerade byggnationen på 

Bränninge (Liljekonvaljen). Där skulle man kunna skapa ett anpassat boende för äldre. Diskussion förs 

i vilken form och inriktning. Planen är på ca. 20 lägenheter. I processen ska 

pensionärsorganisationerna vara delaktiga till viss del genom en arbetsgrupp. Mer information om 

detta kommer ske kontinuerligt  

Information från socialförvaltningen 

Sommarbemanning 

Semesterperioden inom äldreomsorgen har i stort sätt fungerat bra och det har funnits tillräckligt 

med vikarier. Dock hade de flesta inte utbildning. Några extra anställningar har gjorts för att man ville 

ha lite extra resurser på varje enhet p.g.a. Covid-19. 

Hantering under pandemin 

Hantering av Covid-19 på Kärrsgården har fungerat bra. Ingen smitta har förekommit inom SÄBO och 

endast något fall i hemtjänsten i början på sommaren. 

Kontakt och besök för anhöriga till boenden på Kärrsgården har skett utomhus och i vissa andra fall 

ha anhöriga haft skyddsutrustning på sig t.ex. vid besök vid livets slutskede. 

Verksamheterna har haft tillgång till Ipad som man har kunnat använda för att hjälpa till vid kontakt 

med närstående. 

Personalen har haft rullstolspromenader med de boende men däremot har inte väntjänst gjort några 

insatser p.g.a. att det är besöksförbud. 

Det nationella besöksförbudet hävs den 1/10. Riktlinjer för besök kommer att tas fram. 

Gnistan 

Gnistans verksamhet har varit igång under hela pandemin, dock har vissa deltagare valt att stanna 

hemma under våren. Det verkar dock som de väljer att komma tillbaka nu efter sommaren. 

Gnistans verksamhet är väldigt viktig särskilt nu i Corona tider främst med tanke på att anhöriga dra 



ett mycket tungt lass om deltagarna väljer att stanna hemma. Främst för de med demens diagnoser, 

där anhöriga behöver avlastning i större utsträckning. 

Transporterna till och från Gnistan har med något undantag fungerat bra. 

Platser på Kärrsgården 

Beläggningen på Kärrsgården är god och endast enstaka lägenheter är lediga. 

Fem korttidsplatser finns på avd. Linden som har en varierande beläggning. 

Ett snitt på hur länge man bor på äldreboende är 2 år och 5 månader och på demensboende är det 3 

år och 5 månader. 

Tendensen är att de som flyttar in nu är fysiskt sämre än de som flyttade in för 5-10 år sedan och bor 

kortare tid på Kärrsgården. 

Hemtjänst 

Brukartid i hemtjänsten ligger ganska konstant på 47-49%. 

Ekonomi information 
Socialnämndens ekonomiska prognos för 2020 är per 31/8 minus 750 tkr exkl. extra kostnader till 

följd av Covid-19.  

För att finansiera extra kostnader som förvaltningen haft till följd för Covid-19 söks bidrag från 

Socialstyrelsen. 

Underskottet på 750 tkr för 2020 fördelas enligt följande: 

Övergripande + 200 tkr 

Äldreomsorg och hälso- och sjukvård - 950 tkr 

Funktionshinderomsorg – 2 100 tkr 

Individ- och familjeomsorg + 2 100 tkr 

Nämndens förslag till budget lämnades till budgetberedningen den 15/9.  

Just nu pågår arbetet för fullt i budgetberedningen med att få ihop kommunens budget för 2021 – 

2023. 

Dyr äldreomsorg 

Den s.k. nettokostnadsavvikelse för äldreomsorgen har sjunkit från 43,6% till 20,0% 2019. Detta 

innebär att Habo 2019 låg på 15:e plats från botten räknat. 2017 hade Habo kommun det näst högsta 

värdet i landet. 


