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 Utdragsbestyrkande 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plats och tid Nämndrummet, 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 

Eva-Stina Premberg, myndighetschef (konsult) 

Barbara Nagy, handläggare 

Lotta Damberg, socialchef 

Sanja Matic, ekonom  

Jessika Holmkvist, verksamhetschef FO/IFO 

Maria Nordgren, myndighetschef 

Märta Johansson, socialsekreterare 

Maria Gonzales, konsult 

Lise-Lott Karlsson, socialsekreterare 

Lotta Johansson, socialsekreterare 

 

 

Utses att justera Peter Fransson Paragrafer 147 – 

165 
Sekretess §§ 147 -

155, 157 

 

Justeringens plats   

och tid 

Socialkontoret 

 

Underskrifter  

Sekreterare   
 

 

                     Ewa Carlsson 

  
Ordförande  

  Ann-Katrin Löfstedt  

  
Justerande 

 

 

  Peter Fransson 
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Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-06-01 Paragrafer 147- 165 

Anslaget sätts upp 2017-06-08 Anslaget tas ner 2017-06-30 

Förvaringsplats för 
protokollet Socialkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Ewa Carlsson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 156 12 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Återremiss, förslag till ändrade riktlinjer för 
försörjningsstöd 

Arbetsutskottets beslut 
1. Ärendet överlämnas till socialnämnden utan förslag till beslut.

2. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med det svar

SKL:s jurister lämnar.

Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har socialnämnden i Vaggeryds kommun fattat beslut om att varje 

barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ska få ett utökat barntillägg om 

200 kronor per barn i månaden. Syftet var att det höjda barnbidraget år 2002 

inte skulle räknas med som inkomst då.  

Ärendet togs upp på socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 och det 

beslutades att ärendet skulle återremitterades till förvaltningen. 

Förvaltningen fick i uppdrag från nämnden att ta fram information om det 

endast går att bevilja extra barnnormen till de hushåll som inte omfattas av 

jobbstimulansen samt om det är möjligt att sätta ett tak om att tillägget 

omfattas om max två barn per hushåll.  

Förvaltningen skulle även utreda summan som utgår i extra barnnorm. 

Vid telefonkontakt med jurist på Sveriges kommuner och landsting uppger 

de att man generellt sätt inte kan rikta biståndet direkt till enskilda 

grupper/individer utan att fatta ett beslut enligt 4 kap. 2§ Sol. Bistånd som 

avses i 4:2 SoL får Socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 § 

om det finns skäl för det.  

Socialnämnden beviljade inför maj månad 2017 16000 kronor i extra 

barntillägg. Summan varierar månad för månad beroende på aktuella 

hushåll. Men denna summa bedöms vara ett korrekt riktmärke för att få 

förståelse av kostnaden. 

SKL:s jurister kommer att lämna ett skriftligt yttrande under vecka 23. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-15 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-04-11 § 115 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 158 2017/063 14 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Lex Sarah, verksamhetshetsöversyn barn och unga 
och missbruksenheten 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Utredningsmaterial som följer Lex Sarah-anmälan 2017/063-5 godkänns 

och överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg för bedömning och 

utlåtande.  

Sammanfattning av ärendet 
Chefskonsult inleder uppdrag i socialförvaltningen och uppmärksammar 

efter en kort tid på arbetsplatsen brister gällande följsamhet mot lag enligt 

Lex Sarah 2017/063-5 i bilaga 1. Socialförvaltningen inleder en allmän 

översyn av ärendegången och landar i en handlingsplan för åtgärder av 

brister samt en reviderad processbeskrivning. Uppföljning av handlingsplan 

bör ske kontinuerligt tills implementeringen är säkerställd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 

Lex Sarahanmälan 2017-02-16 

Lex Sarah Utredning 2017/063-5  

Handlingsplan med exempel 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 159 2017/007 15 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Ekonomi, apriluppföljning och årsprognos 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden   
Apriluppföljning med årsprognosen godkänns och överlämnas till 

ekonomienheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens apriluppföljning på driftbudgeten redovisar överskott med 

3,8 mkr, varav socialförvaltning redovisar underskott på 4,8 mkr och 

ensamkommande barn redovisar överskott på 8,6 mkr.  

Den största budgetavvikelse om -2 876 tkr finns inom myndighet barn och 

unga, vilket främst beror på ökade placeringar på barnsidan samt bristen och 

svårigheterna att rekrytera erfarna socialsekreterarna. För att komma tillrätta 

med personalsituationen i förhållande till fortsatt ökad inflöde av ärenden 

inom myndighetsutövningen har bemanningskonsulter hyrts för att 

stabilisera personalomsättningen och säkra arbetsmiljön. Delprogram 

personlig assistans har överskridit budget med -2 630 tkr, vilket främst beror 

på dyra LSS ärenden och tjänsteköp LSS.  

Socialnämndens helårsprognos för 2017 visar ett underskott om 4 600 tkr 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens apriluppföljning med årsprognos. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 160 2011/040 16 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Delegationsrätt i sin befattning/anställning 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Socialnämnden delegerar rätten att delegera beslutanderätt till 

myndighetsutövande personal till enhetscheferna inom barn och unga samt 

vuxna. 

Sammanfattning av ärendet 
När nyanställd personal tillträtt sina tjänster inom myndighetsutövningen på 

individ och familjeomsorgen (socialsekreterare) har socialnämnden 

delegerat rätt att fatta beslut efter att förvaltningen bedömt det vara lämpligt. 

När det gäller myndighetsutövande personal (biståndshandläggare) på vård 

och omsorg har delegationsrätt erhållits i och med anställningen. 

För att underlätta handläggningen inom myndighetsutövningen på 

socialförvaltningen bedömer förvaltningen att rätten att lämna 

delegationsrätt till enskilda anställda kan delegeras till enhetscheferna på 

förvaltningen. 

Det är upp till varje enskild chef att bedöma när det är lämpligt att lämna 

delegationen samt när den ges ska den vara skriftlig. Chefen har också att 

försäkra sig om att den enskilda satt sig in i gällande delegationsordning. 

Nämnden har en stor frihet att besluta om delegation, En nämnd får uppdra 

åt ett utskott, ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på nämndens 

vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden (6 kap. 33 § KL). 

Beslut som har fattats på delegation ska anmälas till nämnden (6 kap. 35 § 

KL). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 161 2017/125 17 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Nedläggning av 14 platser på Sörgården 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 

Enheten ”Gullvivan” har från och med 2017-07-01 inflyttningsstopp. 

Boende som idag bor på Gullvivan kan komma att erbjudas lediga 

lägenheter på andra enheter.  

Sammanfattning av ärendet  
Genom åren har det pågått en diskussion om lämpligheten gällande 

Gullvivan ur ett arbetsmiljöperspektiv då lägenheterna, och då framförallt 

hygienutrymmena, inte är anpassade för hyresgäster med stora 

omvårdnadsbehov.  

Då nytt vård- och omsorgsboende, ”Mejeriet” är planerat med 25 

lägenheter, är det rimligt att det sker en avveckling av enheten Gullvivan i 

god tid och över tid. 

Att påbörja avveckling ligger rätt i tiden då prognosen av behov av särskilt 

boende för tillfället minskat och det i dagsläget inte finns någon som väntar 

på särskilt boende samt 2 tomma lägenheter.  

Personer som idag bor på enheten kan komma att erbjudas ny lägenhet. 

Vid minskat antal boende på Gullvivan kommer personal att erbjudas 

alternativa tjänster i första hand på Sörgården men de kan också komma att 

erbjudas andra tjänster utifrån egna önskemål. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22 

Förvaltningens utredning 2017-05-22 

Socialnämndens beslut 2013-04-255 § 55 tillfällig stängning av 8 lägenheter 

på Sörgården, avdelning Gullvivan nedre plan. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 162 2016/130 18 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Yttrande gällander motion – sex timmars arbetsdag på 
prov, återremiss 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Socialnämnden avslår motionen, då det inte är rimligt att hantera

denna fråga inom befintlig budget.

2. Socialnämnden avvaktar med utredning gällande den påverkan

förkortad arbetstid kan ha på verksamheten. Ringa värde finns i att

utnyttja resurser i dagsläget gällande analys för ändamålet då en

ansträngd budget väntas 2018.

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden besvarade 2016-10-20 § 96 en motion gällande sex timmars 

arbetsdag på prov. I sitt yttrande skrev socialnämnden att nämnden var 

intresserad av att testa en fortkortad arbetstidsmodell under en begränsad tid 

samt att för genomförande av projektet behövs en noggrann analys av vilken 

påverkan förändringen har på verksamheten, bl.a. förutspås ett ökat 

personalbehov som i sin tur innebär ett behov av ett ekonomiskt 

resurstillskott till verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-09 § 223 att 

återremittera ärendet till socialnämnden för att reda ut konsekvenserna och 

att de kan rymmas inom socialnämndens budget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-09 § 223: 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 163 2017/005 19 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Information från förvaltningen 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialchefen lämnar följande information: 

 Ett förslag till arbetstidsmodell för myndighetsutövande personal har

tagits fram. Kort innebär förslaget att man arbetar 3 timmar, 45

minuters lunch, arbete 3 timmar och att man sedan har s.k.

förtroendetid med 1,5 timme per dag. Därutöver tillkommer mötestid

med 30 minuter per dag. Förslaget innebär en flexibilitet för

personalen att styra över sin arbetstid.

En dialog pågår med personalen och förhandlingar kommer att

inledas med de fackliga organisationerna

 Restaurang Jupiter kommer att hålla stängt under 4 veckor under

sommaren då man har svårt att bemanna den verksamheten under

sommaren. De som idag äter på Jupiter erbjuds istället att äta på

Sörgården alternativt erhålla matlåda.

 En uppdaterad ritning på byggnationen på Mejeritomten har tagits

fram där man tagit hänsyn till socialnämndens krav. Nu finns det 16

lgh i trygghetsboendet. Arbetsutskottet framför att det är önskvärt att

det finns balkong i samtliga lägenheter.

Verksamhetschefen för FO/IFO informerar om det pågående arbetet med 

anpassning av HVB verksamheten för ensamkommande barn. 

Nedläggning av Saturnus HVB har påbörjats och avveckling av HVB 

Berget kommer att påbörjas under augusti månad 2017. Idag bor 10 

ungdomar på Saturnus, 13 ungdomar i Utsluss, 21 ungdomar på Talludden 

och 12 ungdomar på Berget. 

Första juli kommer 12 ungdomar att flytta över till Migrationsverket om de 

inte får uppehållstillstånd innan dess. Under 2017 är det ytterligare 15 

ungdomar som fyller 18 är efter den första juli. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 164 2017/055 20 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Motion – gratis WIFI till äldreboende i kommunen 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Socialnämnden besluta att inte bifalla subventionerat ”gratis” Wifi till 

boende medborgare i lägenheter på Vaggeryds kommuns särskilda boenden. 

I dagsläget hänvisar socialförvaltningen till den enskildes eget ansvar 

gällande hyreslägenhet och det serviceutbud man vill ha. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningskontoret har översänt en motion om gratis Wifi på 

äldreboenden i kommunen från fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L). 

Motionen remitteras till socialnämnden för yttrande senast den 30 maj 2017. 

Förvaltningen har meddelat att svar på motionen först kan lämnas efter 

socialnämndens behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-24 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-05-04 § 141  

Motion från fullmäktigeledamoten Atcha Adinda (L)  

Bilaga 1 Utdrag ur Socialförvaltningens digitaliseringsutredning svar till 

motion ”gratis Wifi på äldreboende” 

Bilaga 2 Facebookgruppens kommunenkät angående internet på äldre 

boenden, Gunilla Brattberg 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-06-01 § 165 21 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 
Pelle Philip (C) ställer frågan om hur bostaden i Packebo kommer att 

användas i framtiden. 

Socialchefen svarar att det pågår diskussioner på förvaltningen hur Packebo 

ska användas i framtiden. 
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