
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:   Sida:

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 1(19) 

Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-02-15 Paragrafer 14 - 29 

Anslaget sätts upp 2018-02-22 Anslaget tas ner 2018-03-16 

Förvaringsplats för 
protokollet Socialkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Ewa Carlsson 

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, klockan 09:00 – 16:00 

Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande 

Peter Fransson (S) 

Ann-Christin Holmgren (L)  

Pelle Philip (C) 

Anette Petersson (S) 

Övriga närvarande Ewa Carlsson, nämndsekreterare 

Lotta Damberg, socialchef 

Sanja Matic, vik ekonom  

Maria Nordgren, myndighetschef 

Anna-Karin Axelsson, konsult 

Malin Engman, konsult 

Yvonne Frank Ljungberg, projektadministratör 

Utses att justera Pelle Philip Paragrafer 14  - 29 
Sekretess §§ 14 - 21 

Justeringens plats   

och tid 

Socialkontoret 2018-02-21 

Underskrifter 
Sekreterare  

Ewa Carlsson 

Ordförande 

Ann-Katrin Löfstedt 

Justerande 

Pelle Philip 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 22 10 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2017 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens upprättade Verksamhetsberättelse/årsredovisning godkänns 

efter vissa redaktionella ändringar och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens riktlinjer ska socialnämnden upprätta 

verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2017. 

Socialchefen redovisar verksamhetens måluppfyllelse. Ekonomen redovisade 

och kommenterar det ekonomiska utfallet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 23 2018/007 11 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Ekonomisk information 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomer redovisar och kommenterar utfall per januari månad 2018 som 

visar positivt resultat med 1 225 tkr för socialförvaltningen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 24 2016/146 12 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Information från förvaltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Yvonne Frank Ljungberg, projektadministratör redovisar de senaste 

ritningarna avseende nytt vård och omsorgsboende på den s.k. Mejeritomten 

i Skillingaryd. 

Projektgruppen för byggnationen träffas fortlöpande och mindre justeringar 

görs i ursprungsritningarna. I projektet har man nu föreslagit att man ska 

bygga parkeringsplatser för 64 bilar i två plan. 

Fastighetschefen har som mål att byggnationen ska påbörjas under hösten 

2018. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 25 2018/001 13 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Beslutsattestanter 2018 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens förslag till beslutsattestanter enligt förteckning godkänns 

efter vissa justeringar av attestanter (personer som slutat sin anställning). 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen ska årligen göra en översyn av beslutsattestanter inom 

verksamheten. Förvaltningen har sammanställt en förteckning med förslag 

till beslutsattestanter.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förteckning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 26 2018/052 14 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Ny organisation av ekonomiskt bistånd 

Arbetsutskottets beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att eliminera de 

risker som personalen framfört.  

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Socialnämnden ställer sig bakom att kommunstyrelsen blir beslutande 

nämnd och arbetsmarknadsenheten svarar för verksamheten och uppgifterna 

inom följande områden: 

 Beslut om och handläggning av försörjningsstöd, ekonomiskt 

bistånd    

 Dödsboanmälan och socialnämnds övriga uppgifter enligt 

ärvdabalken  

 Skuld- och budgetrådgivning 

 Hanterar beslut om hyresgarantier och hanterar boende för 

grupperna som berörs av möjligheten till hyresgarantier. 

Personal som idag är anställda av socialnämnden inom området överflyttas 

till kommunstyrelsen 

Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler 

Sammanfattning av ärendet 
I Vaggeryds kommun organiseras ekonomiskt bistånd inom ramen för två 

förvaltningar. Kommunstyrelsen har det budgetmässiga ansvaret medan 

myndighetsansvaret, handläggningen och personalbudgeten ligger inom 

Socialnämndens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten hanterat också 

ekonomiskt bistånd men då inom ramen för flyktingmottagningen. 

Kommunen har en god utveckling gällande lågt försörjningsstöd och högt 

antal flyktingar i egen försörjning. Identifierade problemområden handlar 

istället om organiseringen av ekonomiskt bistånd. De bedöms som mer 

korrekt att budget och ansvar hänger samman. Handläggningen bör också 

vara samlad och drivas mer enhetligt för att värna om likhetsprincipen samt 

en minskad sårbarhet för utförandet.  

Det absolut vanligast försörjningshindret är arbetslöshet. Kopplingen 

försörjningsstöd och tillgång till arbete och arbetsmarknadsåtgärder är 

därför given. Då huvudorsaken till försörjningsstöd är brist på arbete så är 

skäligt att tro att uppdraget att minska behovet av försörjningsstöd ska ägas 

av den verksamhet och med den styrning som i övrigt har ett helhetsgrepp 

kring arbetsmarknadsfrågor. Därför föreslås att ekonomiskt bistånd i sin 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 26 2018/052 15 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

helhet läggs under kommunstyrelsen och med det också tillhörande 

uppgifter som främst hör samman med ekonomiskt bistånd. Det gäller bland 

annat skuldsanering, dödsboanmälningar samt hyresgarantier.  

Organiseringen av arbetet ovan förslås ske genom arbetsmarknadsenheten 

och verksamheten ska bedrivas i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 

Arbetsmarknadsenhetens lokaler kommer att kräva en anpassning och en 

viss ombyggnation, men socialförvaltningens lokaler är trånga så oavsett 

kommer en förändring att behöva göras. För att få största möjliga effekt av 

organiseringen ser vi att lokaliseringen av ekonomiskt bistånd bör vara på 

arbetsmarknadsenheten.  

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-06 

Underlag till förslag ny organisation 2018-01-16 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 27 2017/196 16 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Remiss, revidering av miljöprogram för Vaggeryds 
kommun 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

1. Socialnämnden ställer sig bakom det reviderade Miljöprogrammet,

del 2 Mål och Strategier med beaktande att ansvar för genomförande

är kopplat till att resurser för ändamålet tillförsäkras nämnden.

2. Nämnden föreslår vidare att en kommunövergripande ekonomisk

kalkyl bör tas fram och kopplas till föreslagna målsättningar i

miljöprogrammet till stöd för en god och långsiktig planering som

möjliggör måluppfyllelse för nämnder och bolag.

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2017-10-18 att översända 

förslag till reviderat miljöprogram, del 2 Mål och Strategier på remiss både 

internt och extern. 

För socialnämndens del är det främst följande mål som bör beaktas och 

lämnas synpunkter på: 

Begränsad klimatpåverkan 

 Vi ska bygga ut ladd infrastrukturen för kommunens egna fordon 

Giftfri miljö 

 Målet är att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag 

 Vi ska ställa kemikaliekrav vid upphandling där så är möjligt 

Säker strålmiljö 

 Målet att skydda invånarna mot skadliga effekter av solexponering 

och annan skadlig strålning 

Verksamhetsutveckling 

 Vi ska arbete för att förebygga avfallet i alla våra verksamheter och 

ha som mål att avfallsmängden ska minska med 10 % till 2021 

jämfört med 2018. 

Kommunikation och beteendeförändringar 

 Vi ska minska matsvinnet i våra verksamheter med 20 % till 2021 

jämfört med 2018. 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 27 2017/196 17 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07 

Remiss 2017-12-05 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 28 18 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Övrigt, trygghetsboende i Bondstorp 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet ställer sig positiva till att bygga boende för seniorer i de 

mindre orterna men att ärendet får lyftas i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Pelle Philip, (C) lyfter ärendet om inrättande av trygghetsboende i 

Bondstorp. Just nu finns det en fastighet till salu som inrymmer 4 lgh som 

skulle kunna vara lämpligt som trygghetsboende. 

Han vill att socialnämnden uppdrar till fastighetsenheten att besiktiga 

fastigheten för att se om den skulle vara lämpligt som trygghetsboende. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 29 19 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Övrigt, tilläggsbudget 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns, ärendet ska återrapporteras månadsvis till 

arbetsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 
Pelle Philip, (C) har frågeställningar gällande nedläggning av platser på 

Gullvivan, Sörgården. Han efterfrågar de beslut som säger att platserna ska 

vara stängda 1 juli 2018 dessutom vill han att man äskar om en 

tilläggsbudget under 2018. 

Socialchefen redogör för ärendet som var en del i den handlingsplan 

socialnämnden antog för budget i balans 2018 vid sitt sammanträde 2017-

04-27, § 26. 

Förvaltningen målsättning är att förändringen ska vara genomförd 2018-07-

01, då verksamheten endast är budgeterad fram till dess. Förvaltningen 

arbetar i nära dialog med de boende och deras anhöriga och ingen ska 

tvingas flytta mot sin vilja. 
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