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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§91 Borttagen på grund av sekretess
§92 Borttagen på grund av sekretess
§93 Borttagen på grund av sekretess
§94 Borttagen på grund av sekretess
§95 Borttagen på grund av sekretess
§96 Borttagen på grund av sekretess
§97 Handläggnings- och utredningstider, barn och unga
§98 Information från myndigheten
§99 Fribrev angående projektet VISAM Arena
§100 Sydvästra Smålands socialjour – revidering av delegationsordning

§101
Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- och 
äldreomsorg.

§102 Remissyttrande – korttidsboende Talludden
§103 Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen
§104 Borttagen på grund av sekretess
§105 Flytt av arbetsutskottets sammanträde i oktober 2018.
§106 Information från förvaltningen
§107 Övrigt

3 / 22



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§91

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§92

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§93

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§94

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§95

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§96

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§97

Handläggnings- och utredningstider, barn och unga (SN 2018/124)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att redovisningen godkänns samt att 
ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Sammanfattning

Socialnämndsledamöterna Sofia Isaksson (KD) och Emma Evaldsson (KD) har inkommit 
med en begäran om utredning och handlingsplan för barn och ungas utredningar, då det 
framkommit att Vaggeryds kommun brister på denna punkt enligt KD som vill ha en 
redovisning på att gällande lagstiftning följs gällande utredningstider.

Vaggeryds kommun följer lagen om utredningstid under 2018. Det är endast några enstaka 
utredningar som överstiger 4 månaders gränsen. Dessa är identifierade och åtgärdade eller 
kommer att åtgärdas.

Beslutsunderlag
 Handläggnings- och utredningstider barn och unga
 Brister gällande handläggningstider - utredningstider för barn och unga

Expedieras till 

Sofia Isaksson och Emma Evaldsson (KD).

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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§98

Information från myndigheten

Sammanfattning

Myndighetschefen informerar om följande:

 Sommaren har avlöpt väl när det gäller myndighetsenheten.
 Effekterna av den ändra delegationen samt förändringar med anledning av organisation av 

ekonomiskt bistånd  kommer att presenteras på arbetsutskottet i september månad 2018.

Ordföranden önskar information i ett placeringsärende vuxen, och myndighetschefen 
återkommer med information på arbetsutskottet i september månad 2018.

Paragrafen är justerad
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§99

Fribrev angående projektet VISAM Arena (SN 2018/116)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena.

Sammanfattning

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att ge utvecklingschefen för 
Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena samt att rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena och att rekommendera länets 
kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.
 

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut
 Kommungemensamt fribrev

Expedieras till 

Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Paragrafen är justerad
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§100

Sydvästra Smålands socialjour – revidering av delegationsordning 
(SN 2018/123)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att reviderad 
delegationsordning för Sydvästra Smålands socialjour godkänns.

Sammanfattning

I delegationsordning för kommungemensam socialjour har felaktigheter identifierats. 
Felaktigheten ligger under punkt 16 ”beslut om att begära polishandräckning” utifrån 43§ 2p. 
LVU. Här finns en text under ”anmärkning” som lyder ”förordande se bifogad bilaga”. Den 
bilaga som denna anmärkning hänvisar till finns inte. Det är förvaltningens bedömning att den 
inte heller fyller något praktiskt syfte, då delegation enligt delegationsordningen ges till 
medarbetare inom socialjouren att fatta beslut om polishandräckning, under förutsättning att 
rekvisit för detta är uppnådda. Därför bör texten under ”anmärkning” under punkt 16 i 
delegationsordningen helt tas bort.

Beslutsunderlag
 Sydvästra Smålands Socialjour - revidering av delegationsordning
 Uppdaterad delegationsordning gemensam socialjour

Expedieras till 

Sydvästra Smålands socialjour.

Paragrafen är justerad
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§101

Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- 
och äldreomsorg. (SN 2018/086)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att medborgarförslaget avslås med 
hänsyn till att socialnämnden arbetar med frågan när det är aktuellt för utveckling av 
verksamhet.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har översänt ett medborgarförslag inlämnat av Stefan Ottosson 
2018-04-16, med begäran om socialnämndens yttrande. Förslaget innebär:

1. att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens äldreboenden till 
alternativ utförare.

2. att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till en eller flera 
alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan kommunal och alternativ driftsform.

Socialnämnden begärs att yttra sig i ärendet senast 3 september 2018.

Socialnämnden hänvisar till den av Kommunfullmäktige satta politiska inriktningen för 
kommunens nämnder, bolag och förvaltningar genom mål för åren 2015-2018. Ett av målen är 
”Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa 
driftsformer prövas”.

Socialnämnden har i mål för 2018 brutit ned målet till att ”Möjlighet till alternativ driftsform 
ska utredas vid utveckling av verksamhet”.

Socialförvaltningen har till uppgift att vid utveckling av verksamhet pröva förslag om 
alternativ driftform. Våra särskilda boenden Furugården och Sörgården är idag inte aktuella 
för några genomgripande förändringar. Hösten 2018 startas byggnationen av det nya särskilda 
boendet, Mejeriet i Skillingaryd. Det förväntas vara klart våren 2020. Socialförvaltningen 
påbörjar hösten 2018 arbetet med Budget 2020. Förvaltningen kommer då att utreda och 
pröva alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på Mejeriet, eftersom en utveckling 
av våra verksamheter planeras.
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Beslutsunderlag
 Yttrande medborgarförslag - fler alternativa drifsformer inom barn- och 

äldreomsorgen
 Medborgarförslag - fler alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg

Expedieras till 

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§102

Remissyttrande – korttidsboende Talludden (SN 2018/087)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden att motionen avslås.

Sammanfattning

Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har inlämnat en motion daterad 2018-04-20 med 
förslag at kommunfullmäktige så snart som möjligt ger socialnämnden i uppdrag och 
förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta korttidsboendet på Furugården till Talludden.
Kommunledningskontoret har överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande som ska 
vara inlämnat senast 2018-09-03.

Socialnämndens uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov utifrån socialtjänstlagen. En 
insats som kan ges efter att en ansökan gjorts samt att denna ansökan har biståndsprövats 
gentemot lagstiftningen. Korttids inom äldreomsorgen är vård och omsorgsboende en kort tid 
s.k. korttidsboende.  Vistelsetid på en korttidsenhet är generellt uppskattat till max 14 dagar 
utifrån insatsens syfte. Vanligt är växelvård som insats dvs. att bo hemma med hemtjänst 
mestadels men att får vård och omsorg på ett boende under ett antal tillfällen i månaden. I 
Vaggeryds kommun har vi korttidsenhet Granen som har 12 platser och Asken har 4 platser. 
Beläggningsgrad varierar och vi har som målsättning att erbjuda enkelrum. I skrivandets stund 
har vi 3 platser lediga.

2013-01-01 skedde kommunaliseringen av hemsjukvården vilket betyder att vi sedan dess 
ansvarar för ett större område av sjukvårdsinsatser än innan kommunaliseringen. Det har 
inneburit att kommunen numera sköter sjukvård i hemmet förutom sjukvård på våra vård och 
omsorgsboenden och gruppbostäder. Kompetensen vi tillhandahåller sträcker sig till 
sjuksköterskenivå. Vem som har rätt till sjukvård i hemmet bedöms i varje enskilt fall av våra 
sjuksköterskor vid ett hembesök. KomHem- avtalet reglerar gränsen för när en enskild anses 
ha rätt till sjukvård i hemmet eller när den enskilde hänvisas till att besöka en vårdcentral.

Brister inom sjukvården har uppmärksammats nationellt. Däribland ses brister i 
kommunikation och överenskommelser mellan huvudmän. Av vikt är att förstå att sjukvård i 
Vaggeryds kommun bedrivs av två huvudmän, regionen och kommunen. Ibland bedriver vi 
sjukvård som överlappar varandra och därmed behövs överenskommelser för att reglera våra 
insatser, vem gör vad och hur gör vi tillsammans. Senaste att träda i kraft är Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  Lagen definierar att en 
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överenskommelse om hur samarbetet kring utskrivningar ska tas fram. Så är gjort mellan 
Region Jönköpings län samt länets samtliga kommuner. Detta för att förbättra vården för den 
enskilde. Överenskommelsen bygger på stora delar av hur vården ska se ut nu och i framtiden 
utifrån statens offentliga utredningar, SOU 2016:2 effektiv vård, Göran Stjernstedt. Kort 
sammanfattat är inriktningen att individer inskrivna på sjukhus tidigare ska gå hem från 
inrättningen efter behandling för att få sin vård i hemmet. Rapporten visar att i hemmiljö 
återhämtar sig individer snabbare. Syftet med vår överenskommelse mellan region och 
kommunerna i länet är att hemgången ska vara trygg och du ska få den vård du behöver, när 
du behöver, där du behöver den.  
Socialnämnden har inget behov av att använda lokalerna där det tidigare varit ett HVB-
boende för ensamkommande barn. Socialförvaltningen har avslutat hyreskontraktet med 
fastighetsenheten. Förvaltningen bedömer antalet korttidsplatser vara tillräckligt nu och de 
närmsta 4 åren uppskattas inget behov av att utöka antalet korttidsplatser. Inte heller anser 
förvaltningen att det är lämpligt med ett vård och omsorgsboende på Talludden ur 
organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv och hänvisar till tidigare avslagna motioner 
gällande samma syfte.

Att vårdcentralen ligger dörr i dörr har en ringa betydelse för den vård den enskilda 
kommunmedborgaren får eftersom det är kommunen och inte regionen som ansvarar för 
sjukvårdsinsatserna på korttidsenheten. Det är viktigt att korttidsenheten finns nära 
kommunens hälso- och sjukvårdpersonal som finns på Furugården

Beslutsunderlag
 Motion- korttidsboende på Talludden
 Remissyttrande - korttidsboende Talludden

Expedieras till 

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§103

Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen (SN 
2011/165)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att godkänna förvaltningens 
återrapportering.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 2 uppdragit till Socialnämnden att återkomma med ett 
förtydligande om vilka effekterna blir genom den nya organisationen jämfört med den gamla, 
organisatoriskt och ekonomiskt.

För ärendet finns ”återrapport av uppdrag gällande kostutredning, organisation, bemanning 
och ekonomiska konsekvenser” som avser effektbeskrivning av kostorganisationen efter att 
socialnämnden övertog ansvaret i egen regi. Denna rapport godkändes av kommunstyrelsen 
2018-01-10 § 2. I denna återrapportering återges nuvarande organisation och framtida 
alternativ och effekter. Inget är beslutat i socialnämnden. Utsago ger en riktning på vilka 
kommande politiska beslut som behöver ett ställningstagande.

Förvaltning redogör i Utredning - återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen, daterad 2018-08-09.

Socialchefen har sammanställt en redovisning över antal portioner/kostnader som lämnas ut 
under sammanträdet till ledamöterna.

Beslutsunderlag
 Utredning - återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen
 Återrapportering av förtydligande kring kostutredningen

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§104

Borttagen på grund av sekretess (SN 2018/111)

Paragrafen är justerad
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§105

Flytt av arbetsutskottets sammanträde i oktober 2018.

Beslut

Arbetsutskottets sammanträde i oktober äger rum den 11 oktober i enlighet med fastställd 
sammanträdesplan.

Sammanfattning

Arbetsutskottet beslutade på sitt sammanträde 2018-07-12 § 89 att flytta arbetsutskottets 
sammanträde i oktober till den 9 oktober.

Det visar sig nu att kommunledningen ändrat de chefsdagar som var anledning till flytt av 
sammanträdet, varför arbetsutskottet i oktober ska vara den 11 oktober, i enlighet med 
fastställd sammanträdesplan.

Paragrafen är justerad
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§106

Information från förvaltningen

Sammanfattning

Verksamhetschef för äldreomsorgen  informerar om följande:

 Sommaren har avlöpt väl. I veckan har samtliga vikarier bjudits in till en återträff för 
att reflektera över sommaren som gått.

 Trots den ihängande värmen har personal och brukare haft det bra under sommaren. Man 
har även tagit ett större ansvar för brukare inom hemtjänsten för att minimera värmen i 
deras boende samt uppmuntrat till vätskeintag.

Paragrafen är justerad
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§107

Övrigt

Sammanfattning

Pelle Philip (C) väcker följande frågor:

 Inrättande av Hälsocentral i Vaggeryds kommun. En presentation av Hälsocentralen i 
Värnamo har skickats ut till ledamöterna. Ledamöterna diskuterar ärendet och konstaterar 
att det inte ligger inom socialnämndens uppdrag utan ärendet får väckas i kommunstyrelsen.

 Vidare föreslår Pelle att förvaltningen verkar för att det sker en större dialog mellan klienter 
som är färdigbehandlade för sitt missbruk och  näringslivet. Han menar att den kontakten 
saknas idag, och att den är nödvändig för att klienten ska komma tillbaka till en meningsfull 
sysselsättning. Ledamöterna diskuterar även denna fråga och kommer fram till att 
kommunen har den funktionen genom Arbetsmarknadsenheten.

 

Paragrafen är justerad
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