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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 4 5 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Information från förvaltningen 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Myndighetschefen informerar om det anstränga läget på myndighet barn och 

unga. Förvaltningen har anlitat två konsulter under 1 respektive två 

månader. 

Inom vuxengruppen börjar en tjänst som samordnare den 18 januari och 

rekrytering av ytterligare en handläggare pågår. Organisatorisk kommer 

handläggaren för socialpsykiatrin att flytta över till vuxengruppen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 17 2016/170 18 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Yttrande gällande HVB-boende Berget för 
ensamkommande barn 

Arbetsutskottets beslut  
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 22 september 2016 

genomfört en inspektion vid HVB Berget.  

Socialnämnden har möjlighet att yttra sig över protokoll fört vid 

inspektionen. 

Yttrandet ska ha inkommit senast 2017-01-20. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-04 

Förslag till yttrande 2017-01-04 

Meddelande från IVO 2016-11-17 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-17 § 18 2016/179 19 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och 
korttidsverksamhet 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Beslut från 1996-01-11 § 9 gällande kostnadsansvar för resor mellan

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet upphävs fr. o m 2017-04-01.

2. Kostnadsansvar för resorna övertas av föräldrarna fr.o.m. 2017-04-

01.

Sammanfattning av ärendet 
Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits 

som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader för resor 

mellan korttidshem/korttidstillsyn och hemmet.  Som skäl för att införa 

sådan ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis.  

Förvaltningen har föreslaget att nämnden ska upphäva sitt beslut utifrån att 

det inte finns vare sig lagligt stöd eller stöd i praxis för att anse resor mellan 

sociala verksamheter och hemmet som något socialnämnd har att ansvara 

för. 

Socialnämnden beslutade 2016-12-15 att återremittera ärendet för vidare 

handläggning till förvaltningen. 

Förvaltningen redogör nu för ärendet på nytt i tjänsteskrivelse 2016-12-29. 

Förvaltningen har samverkat med FUB som framfört önskemål att inkomma 

med en skrivelse i ärendet inför beslut i socialnämnden.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-29 

Ekonomisk redogörelse 2016-12-15 

Kompletterande skrivelse från förvaltningen 2016-12-12 

Socialnämndens arbetstutskott 2016-12-01 § 377  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-17 § 19 2016/180 20 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Yttrande till inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande klagomål på bemötande och tillgänglighet  

Arbetsutskottets beslut  
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
IVO har vid olika tidpunkter under 2016 tagit emot några skriftliga 

klagomål som gäller bemötande och tillgänglighet hos socialtjänsten i 

Vaggeryds kommun, barn och familj. Det är olika personer som har klagat. 

De klagande vittnar bland annat om att socialtjänsten är svår att nå per 

telefon. Socialtjänsten ringer många gånger inte upp trots löfte, inte heller 

när man lämnat meddelande via receptionen. 

IVO har den 17 november 2016 vidarebefordrat två av dessa klagomål till 

nämnden. 

IVO begär nu ett yttrande från nämnden senast den 27 januari 2017. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-03. 

Förslag till yttrande 2017-01-03. 

Begäran från IVO 2016-11-24. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-17 § 20 2017/007 21 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Ekonomisk information 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Stabchefenen redogör över budgetprocessen som gäller för 2017, följande 

tidsschema presenteras: 

 Arbetet startar upp med strategiska utvecklingsdagar den 25-26

januari där man summerar året som gått och samt analys och

framtid.

 Bokslutsgenomgångar avseende 2016 samt tid för dialog kopplat till

analys och framtidskonferensen äger rum 24 februari 2017.

 Budgetgenomgångar dialog budgetberedning och socialnämnden

äger rum den 17 mars 2017.

 Budgetgenomgångar dialog budgetberedning och socialnämnden

2017-04-27

 Samverkan budget: 2017-05-30

 Beslut i KS: 2017-06-08

 Beslut i KF: 2017-06-26

Ekonomen redovisar preliminärt utfall per helår 2016 som visar plus 768 tkr 

för socialförvaltningen exkl. ensamkommande barn. Förvaltningen arbetar 

med bokslutet och samtliga fakturor avseende 2016 är ännu inte bokförda. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 21 22 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden väcker frågan om presentation om resultatet av ”Vad tycker 

äldre om äldreomsorgen”. 

Stabchefen informerar om de olika statistikinsamlingar som sker under året. 

Förvaltningen kommer att redovisa utfallet av ”Vad tycker äldre om 

äldreomsorgen” vid ett senare tillfälle, när man fått tillfälle att analysera 

resultatet. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 22 2016/146 23 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Beskrivning av behov i vård och omsorgsboende, Mejeritomten, 
Skillingaryd 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens förslag till rumsbeskrivning godkänns, efter vissa 

redaktionella ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att beskriva funktionskrav på utrymme, 

inredning, utrustning och teknik som är viktiga i det nya planerade vård- och 

omsorgsboendet på Mejeritomten i kv. Gästgivaren, Skillingaryd.  

Yvonne Frank Ljungberg som varit projektledare har i ett s.k. rumsprogram 

beskrivet de behov som förvaltningen ser. Detta är ett underlag för 

kommande planering och projektering avseende nybyggnation.  

Arkitekten och byggherre ansvara för att säkerställa att gällande lagstiftning, 

byggnormer och tillgänglighet följs. Tanken är att dessa krav skall kunna 

omsättas i ett byggnadsprogram och i projektering. Det är inte tänkt att vara 

en handling för en entreprenad men den kan vara en god hjälp vid tidig 

kalkylering.  

Tanken med Rumsprogrammet är, att det ska användas som ett levande 

dokument. Länkar, referenser, teknik och övrigt idag gällande rutiner, 

föreskrifter och lagar förändras ständigt, varför dokumentet måste 

uppdateras vid användning i andra projekt.  

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-05  

Vård- och omsorgsboende Mejeriet kv. Gästgivaren, Skillingaryd, januari 

2017 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 23 24 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Kravspecifikation för upphandling av matlådor 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningen kompletterar förfrågningsunderlaget efter arbetsutskottets 

direktiv samt föreslår socialnämnden att godkänna detsamma. 

Sammanfattning av ärendet 
Monika Johansson, dietist redogör för förvaltningens framtagande av 

förfrågningsunderlag inför upphandling av matlåder inom vård och omsorg. 

Underlaget presenteras muntligen för ledamöterna och arbetsutskottet 

diskuterar ärendet och lämnar direktiv till vissa kompletteringar av 

underlaget. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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