
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-08-30

Sekreterare .................................................
Ewa Carlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Peter Fransson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Fredrik Nord

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-30
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Protokollet omfattar §§61-74

Förvaringsplats för 
protokollet

Socialkontoret

.................................................Underskrift

Ewa Carlsson

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus  kl. 14:00-18:00

Beslutande ledamöter Pelle Philip (C)
Ann-Christin Holmgren (L)
Maria Ottosson (KD) §§61-68, §§70-74
Peter Fransson (S) (v ordförande)  ersätter Ann-Katrin Löfstedt (M) 
(ordförande)
Katarina Samuelsson (M)  ersätter Ann-Katrin Löfstedt (M) 
(ordförande)
Brahim Peci (S)  ersätter Anette Petersson (S)
Kenneth Bergkvist (S)  ersätter Malin Claesson (S)
Inger Strandlund  (S)  ersätter Bengt Sandahl (S)
Linnea Graab  (M)  ersätter Gunilla Otterberg (M)
Ahmed Omar  (S)  ersätter Erica Gunnarsson Kibowa (V)
Magnus Thelin (L)  ersätter Sofia Isaksson (KD)
Lennart Karlsson  §69 ersätter Maria Ottosson (KD) pga jäv
Ulla-Karin Djerf  (MP)
Fredrik Nord

Övriga närvarande Lotta Damberg (Socialchef )
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ewa Carlsson (Sekreterare)
Sanja Matic (Ekonom )
Tomas Dalteg §61
Jessika Holmkvis  §61
Liv Svensson  §61
Maria Nordgren §§61-65

Utses att justera Fredrik Nord

Justeringens plats och 
tid

Socialkontoret, Skillingaryd ,  2018-09-05   00:00
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§61 Informationssäkerhet
§62 Borttagen på grund av sekretess
§63 Borttagen på grund av sekretess
§64 Handläggnings- och utredningstider, barn och unga
§65 Sydvästra Smålands socialjour – revidering av delegationsordning
§66 Ekonomisk information
§67 Borttagen på grund av sekretess
§68 Fribrev angående projektet VISAM Arena

§69
Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- och 
äldreomsorg.

§70 Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen
§71 Remissyttrande – korttidsboende Talludden
§72 Delgivningar
§73 Anmälan av delegationsbeslut
§74 Information från förvaltningen
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§61

Informationssäkerhet

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Annika Lagergvist, informationssäkerhetsansvarig i Vaggeryds kommun informerar om 
arbetet med informationssäkerhet.

 

Informationssäkerhet berör all hantering av information i verksamheten och styrs av 
dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation)

 

En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men 
det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att 
identifiera en person. Exempelvis kan information om antalet barn, kombinerat med 
bostadsort och kön göra det möjligt identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:
 ett namn
 en postadress
 en e-postadr
 platsinformation
 bankuppgifter
 ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
 en uppdatering i sociala medier

 
Vaggeryds kommun samlar in och lagrar information när medborgare till exempel skickar in 
en ansökan eller gör en anmälan.
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för sin verksamhet.
Vaggeryds kommun har även ett dataskyddsombud, Johan Isaksson.
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§62

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§63

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§64

Handläggnings- och utredningstider, barn och unga (SN 2018/124)

Beslut

Redovisningen godkänns och ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Sammanfattning

Socialnämndsledamöterna Sofia Isaksson (KD) och Emma Evaldsson (KD) har inkommit 
med en begäran om utredning och handlingsplan för barn och ungas utredningar, då det 
framkommit att Vaggeryds kommun brister på denna punkt enligt KD som vill ha en 
redovisning på att gällande lagstiftning följs gällande utredningstider.

Vaggeryds kommun följer lagen om utredningstid under 2018. Det är endast några enstaka 
utredningar som överstiger 4 månaders gränsen. Dessa är identifierade och åtgärdade eller 
kommer att åtgärdas.

Myndighetschefen presenterar statistik gällande de utredningar som öppnats under tiden 
2018-01-01 -- 2018-05-31. Totalt öppnades 80 utredningar och av dessa överskreds 
utredningstiden i 18 utredningar. Alla utom 4 utredningar är nu avslutade, men samtliga 
utredningar är identifierade.

Beslutsunderlag
 §97 Sn au  Handläggnings- och utredningstider, barn och unga
 Handläggnings- och utredningstider barn och unga
 Brister gällande handläggningstider - utredningstider för barn och unga

Expedieras till 

Sofia Isaksson och Emma Evaldsson (KD).

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§65

Sydvästra Smålands socialjour – revidering av delegationsordning 
(SN 2018/123)

Beslut

Reviderad delegationsordning för Sydvästra Smålands socialjour godkänns.

Sammanfattning

I delegationsordning för kommungemensam socialjour har felaktigheter identifierats. 
Felaktigheten ligger under punkt 16 ”beslut om att begära polishandräckning” utifrån 43§ 2p. 
LVU. Här finns en text under ”anmärkning” som lyder ”förordande se bifogad bilaga”. Den 
bilaga som denna anmärkning hänvisar till finns inte. Det är förvaltningens bedömning att den 
inte heller fyller något praktiskt syfte, då delegation enligt delegationsordningen ges till 
medarbetare inom socialjouren att fatta beslut om polishandräckning, under förutsättning att 
rekvisit för detta är uppnådda. Därför bör texten under ”anmärkning” under punkt 16 i 
delegationsordningen helt tas bort.

Beslutsunderlag
 §100 Sn au  Sydvästra Smålands socialjour – revidering av delegationsordning
 Sydvästra Smålands Socialjour - revidering av delegationsordning
 Uppdaterad delegationsordning gemensam socialjour

Expedieras till 

Sydvästra Smålands socialjour.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§66

Ekonomisk information (SN 2018/007)

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Ekonomen redovisar utfall per juli månad 2018 som för hela socialförvaltningen visar minus 6 
000 tkr. EKB-verksamheten står för minus 2 157 tkr.

Förvaltningen kommer att påbörja delårsbokslutet och identifiera de kostnader som 
förändrats. Det är under flera program som utfallet per juli visar på ett försämrat resultat 
jämfört med tidigare.

 

Beslutsunderlag

Ekonomens redovisning januari - juli 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§67

Borttagen på grund av sekretess (SN 2018/118)

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§68

Fribrev angående projektet VISAM Arena (SN 2018/116)

Beslut

Socialnämnden ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående projektet 
VISAM Arena.

 

Sammanfattning

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att ge utvecklingschefen för 
Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena samt att rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena och att rekommendera länets 
kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.

Socialchefen redovisar exempel kommersialiserbara vård- och omsorgsrelaterade varor och 
tjänster som medarbetare inom Jönköpings läns 13 kommuner utvecklat med stöd av projektet 
Visam Arena.
 

Beslutsunderlag
 §99 Sn au  Fribrev angående projektet VISAM Arena
 Förvaltningens förslag till beslut
 Kommungemensamt fribrev

Expedieras till 

Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§69

Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- 
och äldreomsorg. (SN 2018/086)

Beslut

Medborgarförslaget avslås.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Maria Ottosson i handläggningen i detta ärende.

Protokollsanteckning

Magnus Thelin (L), Fredrik Nord (-), Linnea Graab (M), Katharina Samuelsson (M), Pelle 
Philip (C) och Ann-Christin Holmgren (L) vill tillägga att vi är positiva till möjligheten att det 
skapas möjlighet till alternativa driftsformer vid ny etablering.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har översänt ett medborgarförslag inlämnat av Stefan Ottosson 
2018-04-16, med begäran om socialnämndens yttrande. Förslaget innebär:

1. att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens äldreboenden till 
alternativ utförare.

2. att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till en eller flera 
alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan kommunal och alternativ driftsform.

Socialnämnden begärs att yttra sig i ärendet senast 3 september 2018.

Socialnämnden hänvisar till den av Kommunfullmäktige satta politiska inriktningen för 
kommunens nämnder, bolag och förvaltningar genom mål för åren 2015-2018. Ett av målen är 
”Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa 
driftsformer prövas”.

Socialnämnden har i mål för 2018 brutit ned målet till att ”Möjlighet till alternativ driftsform 
ska utredas vid utveckling av verksamhet”.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen har till uppgift att vid utveckling av verksamhet pröva förslag om 
alternativ driftform. Våra särskilda boenden Furugården och Sörgården är idag inte aktuella 
för några genomgripande förändringar. Hösten 2018 startas byggnationen av det nya särskilda 
boendet, Mejeriet i Skillingaryd. Det förväntas vara klart våren 2020. Socialförvaltningen 
påbörjar hösten 2018 arbetet med Budget 2020. Förvaltningen kommer då att utreda och 
pröva alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på Mejeriet, eftersom en utveckling 
av våra verksamheter planeras.

 

Yrkanden

Pelle Philip (C) yrkar att medborgarförslaget avslås med hänsyn till att socialnämnden arbetar 
med frågan. Vi är positiva till alternativa driftsformer vid nyetablering.

Peter Fransson (S) yrkar att medborgarförslaget avslås.

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och utser arbetsutskottets förslag 
som huvudförslag.

Ordföranden ställer de två övriga förslagen mot varandra och finner att Peter Franssons 
yrkande är motförslag till arbetsutskottet.

Votering

Votering begärs och genomförs.

Ja röst för Peter Franssons (S) förslag.

Nej röst för Pelle Philips (C) förslag.

Med 7 ja-röster för Peter Franssons (S) förslag och 6 nej-röster för Pelle Philips (C) förslag 
beslutar socialnämnden att Peter Franssons förslag är motförslag till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Peter Franssons (S) förslag och finner att 
socialnämnden beslutat i enlighet med Peter Franssons (S) förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ja röst för Peter Franssons (S) förslag.

Nej röst för arbetsutskottets förslag.

Med 7 ja-röster för Peter Franssons (S) förslag och 6 nej-röster för arbetsutskottets förslag 
beslutar socialnämnden i enlighet med Peter Franssons förslag.

 

 

 

Beslutsunderlag
 §101 Sn au  Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- och 

äldreomsorg.
 Yttrande medborgarförslag - fler alternativa drifsformer inom barn- och 

äldreomsorgen
 Medborgarförslag - fler alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg

Expedieras till 

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§70

Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen (SN 
2011/165)

Beslut

Förvaltningens återrapportering godkänns. 

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 2 uppdragit till Socialnämnden att återkomma med ett 
förtydligande om vilka effekterna blir genom den nya organisationen jämfört med den gamla, 
organisatoriskt och ekonomiskt.

För ärendet finns ”återrapport av uppdrag gällande kostutredning, organisation, bemanning 
och ekonomiska konsekvenser” som avser effektbeskrivning av kostorganisationen efter att 
socialnämnden övertog ansvaret i egen regi. Denna rapport godkändes av kommunstyrelsen 
2018-01-10 § 2. I denna återrapportering återges nuvarande organisation och framtida 
alternativ och effekter. Inget är beslutat i socialnämnden. Utsago ger en riktning på vilka 
kommande politiska beslut som behöver ett ställningstagande.

Förvaltning redogör i Utredning - återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen, daterad 2018-08-09.

 

Beslutsunderlag
 §103 Sn au  Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen
 Återrapportering av förtydligande kring kostutredningen
 Utredning - återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen
 Ekonomiska beräkningar

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§71

Remissyttrande – korttidsboende Talludden (SN 2018/087)

Beslut

Motionen avslås.

Sammanfattning

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har inlämnat en motion daterad 2018-04-20 med 
förslag at kommunfullmäktige så snart som möjligt ger socialnämnden i uppdrag och 
förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta korttidsboendet på Furugården till Talludden.
Kommunledningskontoret har överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande som ska 
vara inlämnat senast 2018-09-03.

Yrkanden

Fredrik Nord (SD) yrkar återremiss för en ekonomisk beräkning.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer förslagen mot varandra 
och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och genomförs.

Ja röst för arbetsutskottets förslag

Nej-röst för Fredrik Nords (-) förslag.

Med 11 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 1 nej-röst för Fredrik Nords (-)  förslag 
beslutar socialnämnden i enlighet med arbetsutskottets förslag.

 

 

Beslutsunderlag
 §102 Sn au  Remissyttrande – korttidsboende Talludden
 Remissyttrande - korttidsboende Talludden
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 Motion- korttidsboende på Talludden

Expedieras till 

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§72

Delgivningar (SN 2018/009)

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande delgivningar anmäls:

 

 Protokoll

1.       Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 104, Motion – friskvårdspeng för personer 
med funktionsvariation.

2.       Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 106, Parlamentariska gruppens förslag till 
förändringar inför mandatperioden 2019 – 2022.

3.       Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 107, Budgetuppföljning för Vaggeryds 
kommun per april 2018.

4.       Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 109, Riktlinjer för ekonomistyrning och god 
ekonomisk hushållning.

5.       Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 110, Stategisk plan för budget 2019-2021. 

Domar

6.       Förvaltningsrättens Dom 2018-07-25 , mål nr 1887-18, överklagat beslut om 
ekonomiskt bistånd.

7.       Förvaltningsrättens Dom 2018-07-31 , mål nr 1783-18, överklagat beslut bistånd i 
form av särskilt boende.

8.       Förvaltningsrätten Dom 2018-08-15 , mål nr 2877-18, överklagat beslut om 
ekonomiskt bistånd.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

 

Beslutsunderlag
 Förteckning över anmälda delgivningar i augusti månad 2018

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§73

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls:

Bostadsanpassningsbidrag 2018-03-19 -- 2018-08-30

Upphandling av nytt verksamhetssystem 2018-02-06

Sol och LSS beslut

Anställning av personal nr 22

Familjerätt

Övriga beslut individ- och familjeomsorg

Ekonomiskt bistånd

Protokoll socialnämndens arbetsutskott 2018-07-12 och 2018-08-16.

 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-08-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§74

Information från förvaltningen

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Socialchefen lämnar följande information:

 Sommaren har avlöpt väl inom förvaltningen och satsningen på ny modell för rekrytering av 
semestervikarier slog väl ut.
Trots den ihängande värmen har personal och brukare haft det bra under sommaren. Man 
har även tagit ett större ansvar för brukare inom hemtjänsten för att minimera värmen i 
deras boende samt uppmuntrat till vätskeintag.

 Socialchefen redovisar mätningar gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Mätningarna genomförs av regionen.

 Sjukstatistiken visar på en sänkning för socialnämndens verksamhet när man ser på helheten.

Paragrafen är justerad
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