
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:   Sida:

Socialnämnden 2017-09-04 1(13) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus klockan 14:00 – 18:00 

Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande 

Peter Fransson, (S) 

Bengt Sandahl, (S) 

Gunilla Otterberg, (M) 

Björn Karlsson (MP) 

Pelle Philip, (C) 

Ann-Christin Holmgren, (L) 

Erica Kibowa Gunnarsson, (V) 

Anette Pettersson, (S) t o m § 67 

Maria Ottosson, (KD), t o m § 67 

Malin Claesson, (S) 

Sofia Isaksson, (KD) 

Lars-Olof Hindersson (SD), tjänstgörande ersättare 

Inger Strandlund (S), tjänstgörande ersättare §§ 64, 68 

Brahim Peci (S) tjänstgörande ersättare §§ 69 -71 

Emma Evaldsson (KD) tjänstgörande ersättare §§ 68 - 71 

Övriga närvarande Ewa Carlsson, nämndsekreterare 

Lotta Damberg, socialchef  

Maria Nordgren, verksamhetschef myndighet 

Eva Rosenkvist, verksamhetschef äldreomsorgs 

Sanja Matic, ekonom  

Magnus Thelin (L) ersättare 

Linnea Graab (M) ersättare 

Lennart Karlsson (V) ersättare 

Ulla-Carin Djerf (MP) ersättare 

Utses att justera Erica Gunnarsson Kibowa Paragrafer 63 - 73 
Sekretess § 64

Justeringens plats   
och tid 

Socialkontoret 2017-09-11 

Underskrifter 
Sekreterare  

Ewa Carlsson 

Ordförande 

Ann-Katrin Löfstedt 

Justerande 

Erika Gunnarsson Kibowa 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 63 2017/001 3 

Justering Exp Utdragsbestyrkande 

Information från verksamheten 

Socialnämndens beslut 
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

 Maria Nordgren, verksamhetschef myndighet presenterar sig för

socialnämnden och informerar om hur verksamheten fungerat under

sommaren. I det stora hela har verksamheten fungerat bra.

Myndighet barn och unga har saknat enhetschef, men tjänsten är nu

tillsatt. Utbildningsbehov finns inom våld i nära och är inplanerad

under november 2017.

 Eva Rosenkvist, verksamhetschef äldreomsorg informerar om hur

verksamheten fungerat under sommaren. Förvaltningen arbetar med

färdigställande av renovering av kök på Furugården som pga. av

förseningar beräknas vara färdigställt 1 november 2017. Sodexo som

levererar matlådor har haft logistikproblem under sommaren, detta

har dock inte fått några konsekvenser för våra brukare. Inom hälso- 

och sjukvård har man under sommaren anlitat bemanningsföretag för

att lösa personalsituationen. Hemtjänstverksamheten har varit

ansträngd under sommaren. Förvaltningen ser över

hemtjänstverksamheten och kommer på nästa socialnämnd

informera om arbetet. Inom särskilda boenden finns just nu 6 lediga

lägenheter på Furugården.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 65 2017/007 5 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Ekonomisk information 

Socialnämndens beslut 
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen redovisar utfall för perioden januari – juli månad 2017, som 

visar ett positivt resultat för socialförvaltningen på 2 282 tkr exkl. EKB-

verksamheten. 

EKB- verksamheten visar under samma period överskott med 5 265 tkr. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 66 2017/007 6 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Handlingsplan för budget i balans 2017 
 
Socialnämndens beslut  
Förvaltningens förslag till handlingsplan godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-26 § 94 att 

Barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd ombeds återkomma till 

kommunfullmäktiges sammanträde senast den 30 oktober 2017 med en plan 

som innehåller åtgärder för att nå en budget i balans.  

 

Socialnämnden prognosticerade ett underskott motsvarande 4 600 tkr på 

helårsbasis för 2017. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-15, § 194.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-11. 

Konsekvensbeskrivning 2017-08-11. 

Handlingsplan för budget i balans 2017. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 67 2017/008 7 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Socialnämndens inriktningsmål 2018 
 
Socialnämndens beslut  
Förvaltningens förslag till inriktningsmål 2018 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har att fastställa inriktningsmål för 2018, vilket är en del i 

strategisk plan och budget 2018 – 2020 för Vaggeryds kommun. 

 

Socialchefen redogör för förvaltningens förslag till inriktningsmål för 2018. 

  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-09-04 § 67. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-03. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 68 2017/008 8 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Avgifter 2018 inom socialnämnden 
 
Socialnämnden  
Förvaltningens förslag till avgifter inför 2018 godkänns. 

 

Reservation 
Malin Claesson (S), Erica Gunnarsson Kibowa (V), Peter Fransson (S), 

Bengt Sandahl (S), Inger Strandlund (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Protokollsanteckning 
S-gruppen anser att frågan om att införa en avgift i hemsjukvården är av 

principiell karaktär. Den har tidigare behandlats av kommunfullmäktige. Vi 

tycker därför att det är olämpligt att nämnden inför en hemsjukvårdsavgift 

som en del i ordinarie översyn av taxor och avgifter. Frågan bör lyftas till 

debatt och beslut i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har att besluta om avgifter och taxor inför 2018. Förslaget 

på avgifter har sammanställts med hänsyn tagen till kommunens och 

socialnämndens ekonomiska läge för 2018 samt i jämförelse med andra 

kommuner i länet. Socialnämnden har en del avgifter som beräknas enligt 

schablon i förhållande till basbeloppet och dessa har beräknats på samma 

sätt inför 2018. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-15 § 195. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-03. 

Förslag till avgifter för 2018. 

 

Förslag vid sammanträdet 
Peter Fransson (S) föreslår att inga avgifter införs för hemsjukvård samt att 

måltidspris per portion i servering på äldreboenden blir 65 kronor. 

 

Ann-Katrin Löfstedt (M) tillstyrker förvaltningens förslag till avgifter 2018.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 

beslutar enligt förvaltningens förslag till avgifter för 2018. 

 

 

 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 68 2017/008 9 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Ja- röst för förvaltningens förslag. 

Nej-röst för Peter Franssons förslag. 

 

Omröstningsresultat. 

Med 8 ja-röster för förvaltningens förslag och 5 nej-röster för Peter 

Franssons förslag beslutar socialnämnden bifalla förvaltningens förslag. 

 

Ja röstar: Ann-Katrin Löfstedt (M), Gunilla Otterberg (M), Björn Karlsson 

(MP), Pelle Philip (C), Lars-Olof Hindersson (SD), Ann-Christin Holmgren 

(L), Sofia Isaksson (KD) och Emma Evaldsson (KD). 

 

Nej röstar: Malin Claesson (S), Erica Gunnarsson Kibowa (V), Peter 

Fransson (S), Bengt Sandahl (S), Inger Strandlund (S). 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 69 2017/086 10 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Remissvar, förslag till ny regional handlingsplan för 
ANDT- förebyggande arbetet 2017 - 2021 
 
Socialnämndens beslut  
Förvaltningens förslag till remissvar godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har fått uppgiften att besvara remissen för ny regional 

handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet för Vaggeryds kommuns 

räkning. Vaggeryds kommun är positiv till den nya handlingsplanen och 

anser att insatser och ansvarsfördelning är rimliga för det ANDT- 

förebyggande arbetet. Socialnämnden anser att handlingsplanen utgör ett 

strukturerat stöd för kommunens arbete att tillsammans med övriga 

förvaltningar samt externa samhällsorgan arbeta förebyggande med 

Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Vaggeryds kommun har i dag ingen 

ANDT- samordnare men har till viss del arbetat med frågorna i 

samverkansforumet BRÅ samt genom socialförvaltningens fältsekreterare. 

Budget har avsatts för en ANDT- samordnare och tjänsten kommer att 

besättas i januari 2018.  

  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-10 § 189. 

Förvaltningens förslag till remissvar 2017-08-03. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-06-21 § 70 2017/002 11 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Socialnämndens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Sol- och LSS beslut, vård och omsorg. 

Ekonomiskt bistånd. 

Övriga beslut IFO. 

Anställande av personal nr 37 – 53. 

Kurser och konferenser nr 21 – 23. 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-07-06, 2017-08-10 och 2017-

08-15. 

Bostadsanpassningsbidrag 2017-06-19 – 2017-08-20. 

Upphandling av inkontinensprodukter, absorberande Uh 2017/044. 

Upphandling av inkontinensprodukter, avledande Uh 2017/045. 

Upphandling av distribution av inkontinensprodukter Uh 2017/046. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 71 2017/009 12 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Delgivningar 
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Delgivningar anmäls (bilaga SN § 72).   

     

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 72 2016/075 13 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Övrig fråga – 18 åringar kvar i kommunen 
 
Socialnämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten att ordna boende 

till de som är i asylprocessen och fyller 18 år. 

2. Socialnämnden avslår förslaget om att de som fyller 18 år innan 

beslut tas i oktober får bo kvar i kommunen.  

 

Reservation 
Malin Claesson (S), Gunilla Otterberg (M), Erica Gunnarsson Kibowa (V), 

Peter Fransson (S), Bengt Sandahl (S), Brahim Peci (S) reserverar sig till 

förmån för förslaget om att de som fyller 18 år innan beslut tas i oktober får 

bo kvar i kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gunilla Otterberg (M) föreslår att nämnden fattar beslut om att låta de som 

fyller 18 år stanna kvar i kommunen och inte som tidigare beslutats 

överlämnas till Migrationsverket. Gunilla framför att socialnämnden kan 

använda sin s.k. integrationsfond för att täcka kostnaderna, dessutom 

förväntas regeringen fatta beslut under september månad, om extra 

ersättning till kommunerna för att låta 18 åringarna stanna i kommunerna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bengt Sandahl (S) föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheten att ordna boende till de som är i asylprocessen och fyller 

18 år, samt att de som fyller 18 år innan beslut tas i oktober får bo kvar i 

kommunen. 

 

Ordföranden frågar först om nämnden kan besluta att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheten att ordna boende till de som är i 

asylprocessen och fyller 18 år och finner att nämnden beslutar så. 

 

Vidare frågar ordföranden om de som fyller 18 år innan beslut tas i oktober 

får bo kvar i kommunen och finner att nämnden avslår förslaget. 

 

Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja- röst för Bengt Sandahls förslag. 

Nej-röst för de som avslår förslaget. 
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Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 72 2016/075 13 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Omröstningsresultat. 

Med 6 ja-röster för Bengt Sandahls förslag och 7 nej-röster beslutar 

socialnämnden att avslå förslaget. 

 

Ja röstar: Malin Claesson (S), Gunilla Otterberg (M), Erica Gunnarsson 

Kibowa (V), Peter Fransson (S), Bengt Sandahl (S), Brahim Peci (S). 

 

Nej röstar: Ann-Katrin Löfstedt (M), Björn Karlsson (MP), Pelle Philip (C), 

Lars-Olof Hindersson (SD), Ann-Christin Holmgren (L), Sofia Isaksson 

(KD) och Emma Evaldsson (KD). 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-09-04 § 73 2016/007 13 

 

 

 

 

Justering    Exp Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Förslag till disponering av överskjutande statsbidrag 
för ensamkommande barn från socialnämndens 
bokslut 2016. 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden disponerar den del av statsbidraget som uppkommit på 

grund av effektiv organisation av verksamhet, d v s 6.6 mkr. Resterande 

överskott (ca 8.8 mkr) överförs till kommunstyrelsen för kommungemensam 

hantering till integrationsåtgärder av dessa medel. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden disponerar den del av statsbidraget som uppkommit på 

grund av effektiv organisation av verksamhet, d v s 6.6 mkr. Resterande 

överskott (ca 8.8 mkr) överförs till kommunstyrelsen för kommungemensam 

hantering till integrationsåtgärder av dessa medel. 

  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-08-10 § 190. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-08-03. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 
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