
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:   Sida:

Socialnämnden 2018-02-28 1(17) 

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Furugården, Vaggeryd klockan 14:00 – 18:00 

Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande 

Bengt Sandahl, (S) 

Pelle Philip, (C) 

Erica Kibowa Gunnarsson, (V) 

Fredrik Nord, (SD) 

Ann-Christin Holmgren, (L) 

Björn Karlsson (MP)  

Sofia Isaksson, (KD) fr o m § 11 

Linnea Graab, (M) tjänstgörande ersättare 

Kenneth Bergkvist (S) tjänstgörande ersättare 

Inger Strandlund (S) tjänstgörande ersättare 

Brahim Peci (S) tjänstgörande ersättare 

Emma Evaldsson (KD) tjänstgörande ersättare 

Magnus Thelin (L) tjänstgörande ersättare § 10 

Övriga närvarande Ewa Carlsson, nämndsekreterare 

Lotta Damberg, socialchef  

Sanja Matic, ekonom 

Maria Nordgren, myndighetschef 

Yvonne Frank Ljungberg, projektadministration 

Torbjörn Isaksson, fastighetschef 

Jenny Andersson, arbetsmarknadsenhetschef 

Monika Johansson, områdeschef kosten 

Lennart Karlsson, opolitisk ersättare 

Jan-Erik Aronsson (SD) ersättare 

Omar Ahmed (S) ersättare 

Utses att justera Linne Graab Paragrafer 10 - 22
Sekretess §§ 11-12 

Justeringens plats   
och tid 

Socialkontoret 2018-03-07 

Underskrifter 
Sekreterare  

Ewa Carlsson 

Ordförande 

Ann-Katrin Löfstedt 

Justerande 

Linnea Graab 
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Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2018-02-28 § 10 2018/004 3 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Information om kost organisationen 

Sammanfattning av ärendet 
Monika Johansson, områdeschefen för kost organisationen presenterar 

verksamheten med egenproduktion av kost inom äldreomsorgen. Starten av 

verksamheten blev försenad och först från den 1 november 2017 lagas all 

mat i Furugårdens kök. Under dagen tillagas ca 200 lunchportioner som 

levereras till Sörgården, Jupiter, daglig verksamheten samt till 

avdelningarna på Furugården och den egna restaurangen. Därutöver tillagas 

frukost/kvällsmat till de som bor på Furugården. 

Monika beskriver de målsättningar hon har för verksamheten 2018 som 

innehåller: 

 Arbetsmiljöproblem- utrustning 

 Införa nya arbetsrutiner 

 Säkerställa kraven på livsmedelshygien 

 Kostdataprogram och näringsberäkning 

 Minska matsvinnet 

 Bygga upp dietavdelning 

 Hitta rätt bemanning 

 Budgetuppföljningar 

Det har visat sig att ventilationen/fläktsystemet i köket inte är tillräckligt 

varför fastighetsenheten har fått i uppdrag att bygga om detta. Denna 

ombyggnation kommer förmodligen att innebära avbrott i verksamheten. 

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till Monika och en av dem är om 

ombyggnaden av ventilation/fläktsystemet är anpassat för att laga även de 

lunchportioner som idag levereras ut till ordinärt boende. 

Ordföranden tar med den frågan till fastighetschefen och återkommer med 

svar vid nästa sammanträde. 
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Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Beslutsattestanter 2018 
 
Socialnämndens beslut 
Förvaltningens förslag till beslutsattestanter enligt förteckning godkänns.  

 

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

verksamheten. Förvaltningen har sammanställt en förteckning med förslag 

till beslutsattestanter.  

  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-02-15 § 25 

Förvaltningens förteckning. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 
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Remiss, revidering av miljöprogram för Vaggeryds 
kommun 
 
Socialnämndens beslut  

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. 
3. Socialnämnden antar följande miljömål; samordna besök hos 

brukare som ger färre kör mil. 

 

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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Förslag till beslut under sammanträdet 
Inger Strandlund (S) föreslår att Socialnämnden antar följande miljömål; 

samordna besök hos brukare som ger färre kör mil. 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-07 

Remiss 2017-12-05 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 

Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller Inger Strandlunds (S) 

tilläggsförslag och finner det antaget. 
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Information från förvaltningen, Mejeriet  
 
Sammanfattning av ärendet 
Yvonne Frank Ljungberg, projektadministratör och Torbjörn Isaksson, 

fastighetschef presenterar de senaste ritningarna avseende nytt äldreboende 

på den s.k. Mejeritomten i Skillingaryd. De beskriver hur varje våning har 

disponerats och vilka funktioner som finns i husen. 

I förhållande till tidigare ritningar har man nu vänt på restaurangen så att 

den har fönster mot Storgatan. Yvonne arbetar just nu med detaljerna i varje 

rum i vård och omsorgsboendet.  

Fastighetschefen kommer under nästa vecka att träffa landskapsarkitekten 

för att planera områdena runt omkring boendet. Idag är det planerat för 32 

st. parkeringsplatser varav 10 st. är el platser. Tankar finns även om att 

bygga parkeringsplatser i två plan för 64 bilar. 

  

Fastighetschefen har som mål att byggnationen ska påbörjas under hösten 

2018 och ett preliminärt inflyttningsdatum är satt till 2020-01-01. 
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 2017 
 
Socialnämndens beslut 
Förvaltningens upprättade Verksamhetsberättelse/årsredovisning godkänns 

och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens riktlinjer ska socialnämnden upprätta 

verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2017. 

 

Socialchefen redovisar och kommenterar verksamhetens måluppfyllelse. 

Ekonomen redovisade och kommenterar det ekonomiska utfallet. En jämförelse 

mellan resultaten för socialnämnderna i länets kommun presenteras. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-15 § 22. 

Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2017. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 
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Ekonomisk information 
 
Socialnämndens beslut 
Lämnad information godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen presenterar preliminärt utfall per januari månad 2018 som för 

socialförvaltningen inkl. ensamkommande barn visar ett överskott på 1 225 

tkr. Eftersom förvaltningen förändrat debiteringsperiod för sina avgifter 

saknas intäkter för januari månad 2018 i presenterat resultat. Dessa kommer 

att bokas upp och förändra resultatet i positiv riktning. 

 

Verksamhets- och sjukstatistik redovisas. 
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Socialnämndens delegationsordning 
 
Socialnämndens beslut  

1. Förvaltningens förslag till delegationsordning godkänns. 

2. Effekterna av den förändrade delegationsordningen ska följas upp 

och redovisas till socialnämnden i augusti 2018. 

3. Kompletterande beslutanderätt i brådskande ärenden ges till 

ledamöterna Ann-Katrin Löfstedt (M) och Peter Fransson (S). 

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter ny förvaltningsorganisation och nya befattningar finns det ett behov av 

att uppdatera nuvarande delegationsordning. Layoutmässigt har den även 

fått ett nytt utseende för att förenkla sökandet i delegationsordningen. 

Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som 

givit delegeringen. Denna bär fulla ansvaret för de fattade besluten och kan 

normalt heller inte återkalla eller ändra enskilda beslut fattade på delegering, 

men väl dra tillbaka delegeringen om man är missnöjd med besluten. 

Nämnden har även att namnge de ledamöter som ska ha rätten att utöva 

kompletterande beslutanderätt. 

 

Maria Nordgren, verksamhetschef myndighet presenterar de väsentligaste 

förändringarna.  

 

Arbetsutskottets förslag är att effekterna av den förändrade 

delegationsordningen ska följas upp och redovisas till socialnämnden i juni 

2018. Eftersom ärendet förhandlas med de fackliga organisationerna och 

blivit fördröjt ändras uppföljningen till augusti månad 2018. 

 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2018-01-18 § 12. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-11. 

Förslag till ny delegationsordning.  

  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 
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Ny organisation av ekonomiskt bistånd 
 
Socialnämndens beslut   
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 kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet. 

 

Verksamheten bedrivs i arbetsmarknadsenhetens lokaler. 

 

Reservation 
Fredrik Nord (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen och Jenny Andersson, arbetamarknadsenhetschef redogör för 

ärendet. En handlingsplan har tagits fram och presenteras utifrån de risker 

personalen framfört. 

 
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 
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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 

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  
Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-15 § 26 

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. 
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Delgivningar 
 
Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Delgivningar anmäls (bilaga SN § 20).   
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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 2 - 4 

Kurser och konferenser nr 3 – 5, 11 

Arbetsutskottets protokoll 2018-02-15 

Bostadsanpassningsbidrag 2018-01-22 – 2018-02-18 

Upphandling av höftskyddsbyxor, 2018-01-09 

Ansökan om serveringstillstånd, avslag 2018-02-22  
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Övrig fråga 
 
Socialnämndens beslut 
Ärendet tas upp på nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Strandlund (S), ställer frågan om hur anhörigvårdarorganisationen 

fungerar. 

Socialchefen meddelar att vi inte har några anhörigvårdare anställda men 

återkommer vid nästa sammanträde med ytterligare information. 
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