
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-10-25

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

Ordförande ............................................ ............................................
Ann-Katrin Löfstedt

Justerande ............................................ ............................................
Sofia Isaksson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Socialkontoret ,Skillingehus, Skillingaryd.

............................................ Underskrift
Ewa Carlsson

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus  kl. 14:00-17:55

Beslutande ledamöter Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Sofia Isaksson (KD), 
Ann-Christin Holmgren (L), Anette Petersson (S), Bengt 
Sandahl (S), Erica Gunnarsson Kibowa (V), Fredrik Nord 
(SD), Ulla-Carin Djerf (MP), Kenneth Bergqvist (S)  ersätter 
Peter Fransson (S), Inger Strandlund (S)  ersätter Malin 
Claesson (S), Magnus Thelin  (L) §88 ersätter Maria Ottosson 
(KD), Roger Andersson  (C)  ersätter Pelle Philip (C), Katarina 
Samuelsson (M)  ersätter Gunilla Otterberg (M), Emma 
Evaldsson (KD) §§89-94 ersätter Maria Ottosson (KD), Kristin 
Stark (MP)

Ej tjänstgörande ersättare Jan-Erik Aronsson (SD)
Lennart Karlsson  §88

Övriga närvarande Lotta Damberg (Socialchef )
Ewa Carlsson (Sekreterare)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sanja Matic (Ekonom ) §89

Utses att justera Sofia Isaksson

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Skillingehus ,  2018-10-31   00:00

Protokollet omfattar §§88-94
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§88 Information från verksamhetscheferna
§89 Ekonomisk information
§90 Budget 2019
§91 Taxor och avgifter 2019
§92 Avveckling av mottagningskök, Jupiter
§93 Yttrande över central ekonomifunktion – uppdrag i SPB 18-20
§94 Anmälan av delegationsbeslut
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§88

Information från verksamhetscheferna (SN 2018/005)
Sammanfattning
Verksamhetscheferna Liv Svensson, äldreomsorg, Maria Nordgren, myndighet, Jessika 
Holmkvist IFO/FO och Tomas Dalteg, staben  lämnar aktuell information från respektive 
område.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§89

Ekonomisk information (SN 2018/007)
Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Ekonomen lämnar ekonomisk utfall t o m september månad 2018, som för hela förvaltningen 
visar minus 3 603 tkr.
Statistik gällande utvecklingen av personlig assistanstimmar från 2014 - 2018 redovisas.
Gällande avtal för utförande av kommunal personlig assistans gäller t o m september månad 
2019, och förvaltningen kommer att påbörja arbetet med en eventuell ny upphandling.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk information t o m september månad 2018

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Budget 2019 (SN 2018/008)
Beslut
Förvaltningens förslag till disponering av 2019 års budget godkänns.

Reservationer
S-gruppen och V ställer sig inte bakom budgetförslag till förmån för S-gruppens 
budgetförslag.

Sammanfattning
Socialchefen redovisar socialnämndens budgetram för 2019 som uppgår till 243 014 mkr.
Samtidigt lämnar hon förslag till disponering inom delprogrammen och kommenterar 
de förändringar som skett.
Med anledning av att försörjningsstöd m.m. flyttas till kommunstyrelsen och 
arbetsmarknadsenheten minskas ramen med 2,7 mkr, även ekonomifunktionen på 
förvaltningen ska centraliseras till den centrala ekonomiavdelningen vilket innebär minskning 
med 700 tkr.

Beslutsunderlag
 §125 Sn au  Budget 2019
 Förvaltningens förslag till programbudget för 2019

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91

Taxor och avgifter 2019 (SN 2018/008)
Beslut
Förvaltningens förslag till taxor och avgifter för 2019 godkänns.

Reservationer

S-gruppen och V reserverar sig mot beslutet vad gäller förändring av avgifter inom 
hemsjukvården.

Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens 
verksamhet för 2019.
Socialnämnden beslutade 2017-09-04, § 68 att införa avgifter för hemsjukvård. Beslutet var 
utformat på så sätt att avgiften för tillfälligt och regelbundet hemsjukvårdsbesök var 250 
kr/tillfälle men maximalt 1 100 kronor/år, och skulle införas fr.o.m. 2018.

Förvaltningen har på grund av olika anledningar fortfarande inte infört denna avgift, och när 
man nu håller på att implementera den i verksamheten uppstår det en del frågetecken. 
Förvaltningen föreslår att avgiften för hemsjukvård ändras till en månadsavgift för samtliga 
som erhåller hemsjukvården med 300 kronor/månad i likhet med länets kommuner.
Stab chefen redogör över förslaget till ny avgift för hemsjukvård.
Socialchefen redogör för förslaget till övriga avgifter.
När det gäller avgifterna inom alkoholhandläggningen föreslås de bli i likhet med avgifterna 
inom GGV kommunerna.

Expedieras till
Avgiftshandläggaren
Verksamhetschef staben

Beslutsunderlag
 §135 Sn au  Taxor och avgifter 2019
 Förvaltningens förslag till beslut gällande förändring av hemsjukvårdsavgift inför

2019
 Förvaltningens förslag på avgifter 2019

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92

Avveckling av mottagningskök, Jupiter (SN 2018/146)
Beslut
Socialnämnden står bakom förvaltningens förslag att avveckla mottagningsköket på Jupiter.

Reservationer

S-gruppen och V lämnar en skriftlig reservation. Bilaga till protokollet

Sammanfattning
Socialförvaltningen föreslår att avveckling av mottagningsköket på Jupiter genomförs 
skyndsamt. Detta utifrån att det varit problem för arbetsgivare att säkerställa arbetsmiljön för 
medarbetare samt att det inte ses som ekonomiskt fördelaktigt att driva Jupiters kök för de få 
personer som besöker lunchserveringen. Besökare kan tillförsäkras lunchservering på 
Sörgården vilket därmed innebär att avvecklingen blir en mindre förändring.

Problem har förekommit under en tid på mottagningsköket på Jupiter, men har ökat den sista 
månaden. Mot denna bakgrund samt krav på anpassning av befintlig budget ser förvaltningen 
att det är nödvändigt att avveckla lunchserveringen på Jupiter under oktober månad 2018.

Ekonomisk effekt
Avveckling under oktober månad 2018 beräknas ge en effekt på 100 tkr.
Under 2019 blir effekten 420 tkr.
Monika Johansson, områdeschef för kosten samt Liv Svensson, verksamhetschef 
äldreomsorgen redogör för ärendet.

Yrkanden

Inger Strandlund, S föreslår att Jupiter inte avvecklas.

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag
 §134 Sn au  Avveckling av mottagningskök, Jupiter
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-04
 Reservation gällande avveckling av mottagningskök på Jupiter

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Yttrande över central ekonomifunktion – uppdrag i SPB 18-20 (SN 
2018/151)
Beslut
Socialnämndens godkänner presidiets yttrande med begäran om:

 att ekonomens uppgifter i sin helhet följer med uppdraget in i en central enhet. Om
förändringar ska göras med föreslagen fördelning av administration inom nämnden
förväntas att nämnden får ekonomisk täckning för de uppgifterna.

 att fysisk placering ska vara på socialförvaltningen för att försäkra kunskapen om
verksamheten och den nära dialogen med chefer.

 att arbets- och uppdragsbeskrivning över ekonomiuppdraget gentemot socialnämnden
tas fram.

 att handlingsplan tas fram för att förhindra riskerna som framkommit kring den
psykosociala arbetsmiljön.

 att månatliga avstämningsmöten mellan ledande tjänstemän planeras in och genomförs
för att följa att en positiv utveckling, samt att arbets- och uppdragsbeskrivning följs.

 att utfallet av den centrala ekonomifunktionen gällande positiva och negativa
konsekvenser redogörs för nämnden vid halvårsskiftet.

Sammanfattning
I strategisk plan och budget 2018-2020 beslutade kommunstyrelsen att utreda en 
centralisering av olika funktioner från nämnderna till kommunledningskontoret (KLK).
Kommunledningskontoret har översänt ekonomichefens slutredovisning av uppdraget om 
central ekonomifunktion för yttrande.
Kommunen har idag ekonomer som är organiserade både under KS och i nämnderna. I 
utredningen från ekonomichefen beskrivs ekonomienhetens uppgifter, en nulägesbeskrivning 
sammanfattas, ekonomrollen och viktiga förhållningssätt (kravprofilen m.m.) ekonomens 
arbetsuppgifter samt gränssnitt till administratör och chef, bemanning 
jämfört grannkommunerna, en komprimerad bild av önskat framtida arbetssätt samt 
identifierade för och nackdelar med central jämfört med decentraliserad organisering av 
ekonomerna. Utredningen fokuserar framförallt på de delar inom ekonomiområdet som har 
koppling till arbetsuppgifter som berör ekonomrollen i nämnd.

Beslutsunderlag
 Ekonomichefens förslag till beslut

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2018-10-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2018/002)
Beslut
Delegationsbeslutet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut anmäls:
Sol- och LSS beslut, vård och omsorg
Ekonomiskt bistånd
Övriga beslut IFO
Anställande av personal nr 26 - 29
Kurser och konferenser nr 14
Upphandlingsbeslut Dnr UH 2018/003, 2018/030 - 31, 2018/033
Bostadsanpassningsbidrag 2017-12-13 -- 2018-09-04
Arbetsutskottets protokoll 2018-10-11
Kommunala pensionärsrådet 2018-09-17

Paragrafen är justerad
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Reservation som tillhör § 92 
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