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ÄRENDELISTA

§75
Tillfällig delegation gällande bistånd till utlänning som söker tillfälligt 
uppehållstillstånd för studier

§76
Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation med anledning av ny 
organisation av ekonomiskt bistånd m.m.

§77 Delårsbokslut
§78 Habiliteringsersättning 2018
§79 Förenklat beslutsfattande
§80 Preliminär plan för sammanträden 2019
§81 Kontaktpolitikerdag
§82 Patientsäkerhetsberättelse inom socialförvaltningen
§83 Delgivningar, meddelanden
§84 Anmälan av delegationsbeslut
§85 Information från förvaltningen
§86 Borttagen på grund av sekretess
§87 Borttagen på grund av sekretess
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§75

Tillfällig delegation gällande bistånd till utlänning som söker 
tillfälligt uppehållstillstånd för studier (SN 2018/142)

Beslut

Socialnämnden delegerar rätten att bevilja dagersättning och särskilt bidrag enligt LMA (lag 
om mottagande av asylsökande m.fl.) 3 a § 2 st. under tiden som han eller hon söker 
uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Delegering sker till socialsekreterare inom försörjningsstöd och gäller fram t o m 2018-11-19 
då kommunstyrelsen övertar ansvaret för försörjningsstöd.

Sammanfattning

Regeringens beslut 2018-07-01 gällande tillfälligt uppehållstillstånd för studier (Lag 
(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 16 f 
§, innebär ett behov av tillfällig delegation inom socialnämndens verksamhet.

Socialnämnden kommer att hantera dessa ärenden fram till att försörjningsstöd flyttas över till 
kommunstyrelsen 2018-11-19.

Delegationen omfattar rätten att bevilja dagersättning och särskilt bidrag till tillståndssökande 
enligt LMA (3 a § 2 st.).

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-20

Paragrafen är justerad
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§76

Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation med 
anledning av ny organisation av ekonomiskt bistånd m.m. (SN 
2018/052)

Beslut
 Socialnämnden godkänner ändring av socialnämndens delegation.
 Socialnämnden godkänner ändring av socialnämndens reglemente och  föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna detsamma.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 68 om ändrad organisation av ekonomiskt 
bistånd m.m.
 
Med anledning av organisatorisk flytt av ekonomiskt bistånd m.m. behöver socialnämndens 
reglemente och delegationsordning revideras. Följande frågor som socialnämnden ansvarat 
för flyttas bort från nämndens reglemente:

Ekonomiskt bistånd

Budget och skuldsanering

Dödsboanmälningar

När det gäller delegationsordningen tas den delegationen bort från socialnämndens 
delegationsordning som gäller handläggning av försörjningsstöd punkt 6.2.1 – 6.2.14, 6.2.17 - 
6.2.18 samt punkt 14.1.6 Dödsboanmälan

I samband med detta görs även en redaktionell ändring gällande personuppgiftslagen/GDPR.

Verksamheten övergår till kommunstyrelsens ansvarsområde 2018-11-19.
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Beslutsunderlag
 §114 Sn au  Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation med anledning 

av ny organisation av ekonomiskt bistånd m.m.
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-04

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§77

Delårsbokslut (SN 2018/007)

Beslut

Delårsbokslutet godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar delårsbokslutet för socialnämnden som visar en helårsprognos på - 
4 183 tkr för hela socialnämndens verksamhet.

Socialchefen redovisar måluppfyllelsen så här långt för de 10 övergripande mål som nämnden 
antagit för 2018. Resultaten ser lite olika ut och redovisas i en färgskala där grön är lika med 
att målet är uppfyllt och där röd är inte uppfyllt och delvis uppfyllt gul.

Grönt redovisas på följande mål: verksamheten ska inom ansvarsområdet verka för att 
möjliggöra enskilda barn och ungdomars förutsättningar att lämna skolan med godkända 
betyg, politik och medarbetare ska vara aktiva i utvecklande samverkan gällande kommunala 
och regionala intressen, verksamheten ska verka för ett rikt och varierat samarbete med 
föreningsliv, möjlighet till alternativ driftsform ska utredas vid utveckling av verksamheten, 
medborgarens delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog.

Gult redovisas på följande mål: verksamheten ska möta medborgarens behov och bedrivas 
utifrån gällande lagstiftning med god kvalité, verksamheten ska genom utbyte utöka andelen 
miljöfordon, roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara 
tydlig och logisk, budgetförutsättningar samt konsekvenser för politiken ska vara välgrundade 
genom tjänstemannaberedning.

Röd redovisas på följande mål: verksamheten ska underlätta för externa tjänsteföretag att 
genomföra ett kvalitativt arbete.

Ekonomen redovisar det ekonomiska utfallet på de olika programmen och kommenterar de 
största avvikelserna. Förvaltningen arbetar med handlingsplaner för att begränsa 
överskridandena.

Beslutsunderlag
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 §116 Sn au  Delårsbokslut
 Delårsbokslut 2018

Paragrafen är justerad
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§78

Habiliteringsersättning 2018 (SN 2018/083)

Beslut

Socialnämndens beslutar att:

 Tidigare beslut om hel och halvdags ersättning avseende habiliteringsersättning tas bort
 Heldagsersättning utges till samtliga enligt schablon.
 Förvaltningen får i uppdrag att se över om ersättningen kan beräknas månadsvis i stället för 

ett dagsbelopp.

Sammanfattning

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten (se prop. 1992/93:159 s. 90).

• I 87 procent av kommunerna har deltagare i daglig verksamhet fått habiliteringsersättning 
(se Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015).

• Ca 65 personer uppbär habiliteringsersättning i Vaggeryds kommun(2018-09-05).

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 350 000 000 kronor i statsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna under 2018. Syftet med statsbidraget är att införa eller 
höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
(habiliteringsersättning).

Kommunerna kan rekvirera högst det belopp som framgår av Socialstyrelsens 
fördelningsnyckel för ändamålet.

Medlen kan användas under hela 2018. Ingen information om fortsatta bidrag ges.

 

Beslutsunderlag
 §119 Sn au  Habiliteringsersättning 2018
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-06

Paragrafen är justerad
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§79

Förenklat beslutsfattande (SN 2018/135)

Beslut

Socialnämndens beslutar att förenklat beslutsfattande gällande trygghetslarm, rådgivning och 
samtalsstöd, riktat till personer 65 år och äldre införs.

Sammanfattning

Ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1
juli 2018. Till bakgrund för den nya bestämmelsen ligger regeringens proposition
2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.
Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Syftet med bestämmelsen
Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg (Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018)

4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453)
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
2. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
3. Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
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kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Tillämpning av förenklat beslutsfattande är reglerat.

Beslutsunderlag
 §118 Sn au  Förenklat beslutsfattande
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-05
 Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3 2018

Paragrafen är justerad
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§80

Preliminär plan för sammanträden 2019 (SN 2018/134)

Beslut

Socialnämndens beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag till sammanträdestider för 
2019.

Sammanfattning

För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2019 har uppgifter begärts om 
socialnämndens sammanträden under nästa år.

Följande sammanträdesdagar föreslås:

Månad Arbetsutskott Socialnämnd

Januari 17 10 och 24

Februari 14 27 (onsdag)

Mars 14 28

April 11 25

Maj 16 29 (onsdag)

Juni 12 (onsdag) 27

Juli 4 -

Augusti 15 29

September 12 26

Oktober 10 24

November 7 21

December 5 19
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Beslutsunderlag
 §120 Sn au  Preliminär plan för sammanträden 2019
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-05

Expedieras till 

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§81

Kontaktpolitikerdag (SN 2015/063)

Beslut

Socialnämnden beslutar att kontaktpolitikerdagen i oktober månad 2018 ställs in.

Sammanfattning

Enligt tidigare beslut ska en kontaktpolitikerdag genomföras i oktober månad 2018. Eftersom 
det varit valår och man inte vet socialnämndens sammansättning inför nästa år föreslår 
ordföranden att kontaktpolitikerdagen i oktober ställs in. Socialchefen förslår en 
utbildningsplan för ledamöter under en mandatperiod som innebär följande:
 
År 1    Ingen kontaktpolitikerdag - utbildning för nya ledamöter
År 2  2 kontaktpolitikerdagar
År 3  2 kontaktpolitikerdagar
År 4  1 kontaktpolitikerdag
 

Beslutsunderlag
 Sn au § 122, kontaktpolitikerdagen i oktober 2018

Paragrafen är justerad
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§82

Patientsäkerhetsberättelse inom socialförvaltningen (SN 2018/018)

Beslut

Patientsäkerhetsberättelse med inriktning på kvalité för första halvåret 2018 godkänns och 
läggs till handlingarna.

 

Sammanfattning

Förvaltningen presenterar patientsäkerhetsberättelse för Socialförvaltningen omfattande första 
halvåret 2018.
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att kvalitetssäkra enligt SOSFS 2011:9. Detta 
rapporteras halvårsvis för att ge vårdgivaren kontinuerlig uppdatering på status i 
verksamhetens arbete med patientsäkerhet och kvalitét.
Antalet avvikelser har ökat jämfört med föregående års halvårsrapportering. Som tidigare står 
läkemedelsavvikelser och avvikelser gällande fall för större delen av avvikelserna. 
Förvaltningens ärenden till IVO redovisas i korthet.

Carloline Lundgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska presenterar och kommenterar 
patientsäkerhetsberättelsen.

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 §117 Sn au  Rapport om avvikelser inom Socialförvaltningen, första halvåret 2018
 Förvaltningens t jänsterskrivelse 2018-09-03
 Patientsäkerhetsberättelse, första halvåret 2018
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Paragrafen är justerad

17 / 22



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-09-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§83

Delgivningar, meddelanden (SN 2018/009)

Beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning

 

Domar

 Kammarrättens Dom 2018-08-29 , mål nr 1871-18, överklagandet av beslut om 
personlig assistans avvisas.

 Förvaltningsrättens Dom 2018-08-30 , mål nr 3787-18, överklagat beslut bistånd om 
ekonomiskt bistånd.

 Förvaltningsrätten Dom 2018-09-07 , mål nr 334-18, överklagat beslut om ekonomiskt 
bistånd.

Förvaltningsrätten Dom 2018-09-10, mål nr 3677-18, överklagat beslut om ekonomiskt bistånd.

 

Beslutsunderlag
 Förteckning över delgivningar september månad 2018

Paragrafen är justerad
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§84

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2018/002)

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Följande delegationsbeslut anmäls:

SoL och LSS beslut

Anställning av personal nr 23 - 25

Ekonomiskt bistån

Familjerätt

Övriga beslut individ och familjeomsorg

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Paragrafen är justerad

19 / 22



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2018-09-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§85

Information från förvaltningen

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Socialchefen informerar om följande:

 Arbetsmiljöverket  har träffat förvaltningen efter att de gjort tillsyn inom hemtjänst och 
särskilda boende Sörgården och Furugården. Arbetsmiljöverket presenterade positiva 
reflektioner samt vilka förbättringsområden vi har inom systematiskt arbetsmiljöarbete, 
organisatorisk och social arbetsmiljö, belastningsergonomi samt övrigt.

 Sjukfrånvaron för socialförvaltningen uppgår till 7,1 % i augusti 2018, motsvarande period 
förra året var 9.28 %.

Paragrafen är justerad
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§86

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§87

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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