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Ekonomisk information – delårsbokslut 2017 
 
Arbetsutskottets beslut    
Lämnad information godkänns och överlämnas till socialnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen redogör för ett preliminärt ekonomiskt delårsbokslut 2017 som 

visar positivt resultat med 3 500 tkr för socialförvaltningen inkl. 

ensamkommande barn. 

 

Socialchefen håller på att sammanställa måluppfyllelse samt det övriga 

textmässiga delen i delårsbokslutet 2017. 

 

Ekonomen redovisar sjukskrivningstalen för de olika enheterna inom 

nämndens verksamhet.  
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Motion – förbättrad arbetsmiljö för myndighetsutövare 
inom socialförvaltningen 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnen  
Förvaltningens svar på motionen godkänns med vissa redaktionella 

ändringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har överlämnat en motion – förbättrad 

arbetsmiljö för myndighetsutövare inom socialförvaltningen för yttrande. 

Motionen är inlämnad av fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson(S). 

Kommunledningskontoret önskar svar senast den 1 oktober 2017. 

 

Förvaltningen har i samråd med personalchef Åsa Öhrn sammanställt ett 

gemensamt förslag till yttrande som skickas till både socialnämnden och 

kommunstyrelsen. 

 

Ajournering  
Arbetsutskottet ajournerar sig under 10 minuter för överläggning i 

partigrupperna. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-30. 

Förvaltningens förslag till yttrande 2017-08-30. 

 

Yrkanden 
Peter Fransson (S) föreslår en redaktionell ändring som innebär att texten 

under handledning avslutas med ”ska utveckla den”. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med 

Peter Franssons tilläggsförslag och finner det antaget. 
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Rapport om avvikelser inom vård och omsorg 1:a 
halvåret 2017 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Lämnad avvikelserapport godkänns efter vissa redaktionella ändringar och 

läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att kvalitetssäkra enligt SOSFS 

2011:9. Detta är ett omfattande arbete vilket delårsrapporteras för att ge 

vårdgivaren kontinuerlig uppdatering på status i verksamhetens arbete med 

patientsäkerhet och kvalitét. Antalet avvikelser har ökat jämfört med 

föregående års delårsrapportering. Som tidigare står läkemedelsavvikelser 

och avvikelser gällande fall för större delen av avvikelserna. Förvaltningens 

ärenden till IVO redovisas i korthet.  

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är närvarande och redogör över ärendet. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-28 

Utkast till avvikelserapport 2017-08-28 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Avveckling av anhöriganställda 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden   
Förvaltningens beslut om avveckling av anhöriganställda godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har sedan flera år tillbaka anlitat anhöriganställda för 

utförande av hemtjänstinsatser (f n 8 brukare/10 anhöriganställda). Samtliga 

anhöriganställda har nu fått information om att förvaltningen kommer att 

avsluta alla anställningar fr.o.m. 2017-10-01.  

Samtidigt har förvaltningen informerat om att den enskilde som har fortsatt 

behov av stöd får vända sig till biståndshandläggare för att ansöka om 

insatser. 

 

Information har också lämnats om att den enskilde enligt LOV (Lagen om 

(2008:962) valfrihetssystem) har rätt att välja hemtjänstutförare. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-31 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Remiss – utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser, Lagan 
 
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Socialnämnden ser positivt på utvecklingsprogrammet som skapar 

tillgänglighet för alla kommuninvånare samt uppmanar tekniska utskottet att 

särskilt beakta personer med funktionsvariationer. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska kontoret har remitterat ett utvecklingsprogram för vattennära 

mötesplatser vid Lagan. Detta utifrån tekniska utskottets mål att synliggöra 

och tillgänglighetsförbättra områdena kring kommunens vattendrag. 

 

Vaggeryds kommun har under några år arbetet aktivt med visions- och 

värdegrundsarbete för att öka kommunens attraktion hos både invånare, 

blivande invånare och besökare. Utvecklingsprogrammet för vattennära 

mötesplatser har bland annat tagits fram utifrån det arbetet. 

 

Tekniska kontoret önskar svar på remissen senast den 6 oktober 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Remiss – Utvecklingsprogram för vattennära mötesplatser, 2017-08-28. 
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