
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden 2019-01-24

Underskrifter Sekreterare ............................................
Ewa Carlsson

Ordförande ............................................ ............................................
Ann-Katrin Löfstedt

Justerande ............................................ ............................................
Sofia Isaksson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-24

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Socialkontoret, Skillingaryd

............................................ Underskrift
Ewa Carlsson

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus  kl. 14:00-17:20

Beslutande ledamöter Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Pelle Philip (C), Sofia 
Isaksson (KD), Ann-Christin Holmgren (L), Thomas Strand 
(S), Fredrik Nord (C), Gunilla Otterberg (M) §§6-7, Ulla-Carin 
Djerf (MP), Katarina Samuelsson (M) §§8-13, Solweig 
Antonsson (S)  ersätter Anette Peterson (S), Brahim Peci (S), 
Jan-Erik Aronsson (SD) §§6-11, Jan Sjögren (SD) §§12-13

Ej tjänstgörande ersättare Hillevi Andersson (C)
Britt Johansson (M) §§6-7
Katarina Samuelsson (M) §§6-7
Jan Sjögren (SD) §§6-11
Kenneth Bergqvist (S) §§6-7
Emma Evaldsson (KD)

Övriga närvarande Lotta Damberg (Socialchef)
Ewa Carlsson  (Sekreterare)
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Jörgen Hansson (Ekonomichef) §7
Sanja Matic  (Ekonom) §7

Utses att justera Sofia Isaksson

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Skillingaryd ,  2019-01-30   00:00

Protokollet omfattar §§6-13
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§6 Politikerns roll i socialnämnden
§7 Information från ekonomichefen

§8 Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med 
arbetsnamn ”Mejeriet”.

§9 Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden
§10 Redovisning av delegationsbeslut
§11 Delgivningar, meddelanden
§12 Information från förvaltningen
§13 Övrigt
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Politikerns roll i socialnämnden
Sammanfattning
Ordföranden beskriver med hjälp av en Power Point arbetet i socialnämnden.
Vidare konstaterar hon att äldreomsorgsplanen gäller fram till och med 2020 och att arbetet 
med att ta fram en funktionsrättsplan pågår på förvaltningen.
Nämnden får också ta ställning till om det ska tas fram ytterligare planer, som t ex plan för 
barn och unga, och för missbruk. Det finns ett alkoholpolitiskt program som antogs av 
kommunfullmäktige 1998-01-26.
Inför dagens möte har ordföranden skickat ut ett antal frågor till ledamöter och med hjälp av 
dessa presenterar sig samtliga ledamöter.
 
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Information från ekonomichefen
Sammanfattning
Ekonomichef Jörgen Hansson tillsammans med Sanja Matic ekonom redogör för kommunens 
budget- och uppföljningsprocess. Fr o m 2019 tillhör Sanja Matic den centrala 
ekonomienheten men har uppdraget kvar som ekonom mot socialnämnden.
Ekonomichefen beskriver hur ekonomens roll förändras från att vara kamrer till att vara en 
analytiker, pedagog och coach till cheferna. Cheferna har ett ekonomisk ansvar att bedriva 
verksamhet inom de ekonomiska ramar/ersättningar som beslutats, bedriva kontinuerligt 
effektiviserings- och utvecklingsarbete samt följa upp, analysera och rapportera.
Vaggeryds kommun har även fastställt riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk 
hushållning.
Budgetprocessen inför 2020 ser ut enligt nedan:
2019-03-05               Erhåller förvaltningen beräkningsunderlaget
2019-03-15               Budgetdialog med socialnämnden
2019-05-09               Slutdialog
2019-06-24               Kommunfullmäktige antar strategisk plan och budget för år 2020 - 2022.
 
 

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd 
med arbetsnamn ”Mejeriet”. (SN 2019/019)
Beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att Mejeriet godkänns som namn på det nya 
vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd.

Sammanfattning
I samband med att arkitekten tar fram förslag på fasad och fasadbeklädnad av den nya 
byggnaden i centrala Skillingaryd som kommer att innehålla vård-och omsorgsboende, 
trygghetsboende, personallokaler, aktiviteter och restaurang är det av vikt om byggnadens 
namn kan få en väl genomtänkt placering på fasaden.
Därför är det av stor vikt att namnfrågan fastställs.

Byggnaden har under framtagandets tid gått under arbetsnamnet ”Mejeriet”.

För att göra en omvärldsanalys har Socialförvaltningen haft kontakt med Kultur och fritids 
förvaltning för att få råd, de i sin tur kontaktade Östbo Historiska Sällskap och bad dem lämna 
förslag till Socialförvaltningen.

Kultur och fritidsförvaltningen har beslutanderätt för namnsättning av nya gator, kvarter, torg 
och andra allmänna platser samt remissinstans vid ändringar av befintliga gatu- och 
kvartersnamn.

Byggnaden är nu placerad i kvarteret Gästgivaren på plats har ett Mejeri tidigare legat.

Östbo Historiska sällskap lämnar förslag på namnet Mejeriet.

Beslutsunderlag
 §10 Sn au  Namnförslag till det nya vård- och omsorgsboendet i Skillingaryd med 

arbetsnamn ”Mejeriet”.
 Förvaltningens förslag till beslut
 Östbo Historiska sällskapets yttrande

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§9

Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden (SN 2018/134)
Beslut
Socialnämndens beslutar att  socialnämndens sammanträde den 26 september 2019 ändras till 
den 3 oktober 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen påtalar behov av ändring av sammanträdesdag för socialnämnden i september 
månad 2019. Anledningen är att det kolliderar med socialchefsdagarna som äger rum 25 – 27 
september 2019.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att  socialnämndens sammanträde den 
26 september 2019 ändras till den 3 oktober 2019.

Beslutsunderlag
 §11 Sn au  Ändring av sammanträdesdag för socialnämnden
 Förvaltningens förslag till beslut

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Redovisning av delegationsbeslut (SN 2019/002)
Beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.
 

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut redovisas :
Sol och LSS beslut
Uppdragstagare
Familjerätt
Övriga beslut IFO
Socialnämndens arbetsutskott 2018-12-20 och 2019-01-17.

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Delgivningar, meddelanden (SN 2019/009)
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande delgivningar anmäls:
 
Protokoll

1.       Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 157, Återrapportering av förtydligande 
gällande kostorganisationen.

2.       Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 159, Programbudget för år 2019 med plan 
2020 – 2022

3.       Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 16, Taxor 2019
4.       Kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 165, Central ekonomifunktion – uppdrag i 

SPB 18-20.
 

Domar
5.       Förvaltningsrättens Dom 2018-12-14 , mål nr 5142-18, överklagat beslut om 

ekonomiskt bistånd.
6.       Förvaltningsrättens Dom 2018-12-20 , mål nr 5895-18, överklagat beslut om 

ekonomiskt bistånd.
7.       Förvaltningsrättens Dom 2019-01-11 , mål nr 4691-18, överklagat beslut om 

ekonomiskt bistånd.

 

Beslutsunderlag
 Förteckning till nämnden

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Information från förvaltningen (SN 2018/005)
Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Socialchefen lämnar följande information:

 Regionen genom Kommunal utveckling bjuder in till en utbildningsdag i ämnet " 
Politikerrollen inom social/omsorgsnämnder" . Utbildningen äger rum den 12 mars 
2019, på Elite Stora hotellet, Jönköping. Inbjudan kommer att läggas ut i gruppen 
Socialnämnden på intranätet, intresserade anmäler sig till nämndsekreteraren så görs 
en samlad anmälan.

 Sjukfrånvaron för hela 2018 redovisas och för kommunen i sin helhet är det 5,95 % 
medan socialförvaltningen har 7,37%.

 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Socialnämnden 2019-01-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Övrigt
Sammanfattning
Följande frågor har anmälts:

 Ann-Christin Holmgren (L) ställer frågan om hur verksamheten på Stjärnfabriken 
ligger till i förhållande till tidplanen. Sedan en vecka tillbaka är brukarna hemma från 
sin dagliga verksamhet. Planerad inflyttning är satt till den 4 februari, men det har 
framkommit att det är framflyttat till den 18 februari 2019. Brukarna har inte fått 
någon ny information. Socialchefen tar med sig frågan till förvaltningen, hon känner 
inte till att inflyttningsdag är framflyttad.

 Ann-Christin Holmgren (L) ställer vidare frågan om ärendegången gällande 
stimulansmedel till habiliteringsersättning. Socialchefen redogör över hanteringen och 
socialnämnden har enhälligt fattat ett beslut om att bidraget använts till att ersätta 
samtliga brukare för heldagar. Detta till en kostnad om ca 30 tkr.

 Ulla-Carin Djerf (MP) ställer frågan om de delgivningar som delges socialnämnden, 
hon önskar ta del av dem i förskott. Idag skickas en förteckning ut om vilka 
delgivningar som finns, och en pärm sätts på sammanträdesbordet med möjlighet för 
ledamöterna att titta i under mötets gång. Socialchefen tar med frågan till presidiet.

Paragrafen är justerad
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