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Plats och tid

Sessionssalen, Skillingehus kl. 14:00-16:40

Beslutande ledamöter

Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Sofia Isaksson (KD)
§§59-63, Ann-Christin Holmgren (L), Hillevi Andersson (C)
ersätter Pelle Philip (C), Britt Johansson (M) ersätter Gunilla
Otterberg (M), Thomas Strand (S), Fredrik Nord (C), UllaCarin Djerf (MP), Brahim Peci (S), Jan-Erik Aronsson (SD),
Anette Peterson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Kristin Stark (MP)
Solweig Antonsson (S)
Jan Sjögren (SD)
Kenneth Bergqvist (S)
Emma Evaldsson (KD)
Övriga närvarande

Ulrika Svensson (Enhetschef barn och unga ) §§59-60
Lotta Johansson (Socialsekreterare) §§59-60
Eva Nilsson (Enhetschef barn och unga ) §§59-60

Underskrifter Sekreterare ............................................
Ewa Carlsson
Ordförande ............................................
Ann-Katrin Löfstedt

............................................

Justerande

............................................

............................................
Thomas Strand

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden (SN)

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret, Skillingehus Skillingaryd

Underskrift

............................................
Ewa Carlsson

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-09-03

Socialnämnden (SN)

Lotta Damberg (socialchef)
Ewa Carlsson (sekreterare)
Lisbet Bärenholdt (ekonom ) §61
Utses att justera

Thomas Strand

Justeringens plats och tid

Elektronisk , 2019-09-06 00:00

Protokollet omfattar

§§59-66

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL

Socialnämnden (SN)

Mötesdatum
2019-09-03

ÄRENDELISTA
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66

Justerandes sign

Godkännande av dagordning
Information/utbildning från myndighetsenheten
Ekonomisk information
Delgivningar, meddelanden
Information från förvaltningen
Delegation med anledning av avtalssamverkan, familjerätt.
Tillägg samt revidering av gällande delegationsordning
Övrigt

Utdragsbestyrkande
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§59

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns efter att punkt nr 3 strukits.

Sammanfattning
Ordföranden informerar om att ärende 3, information om grönstrukturplan, stryks från dagens
sammanträde pga sjukdom. Ärendet kommer på socialnämnden den 3 oktober 2019 istället.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§60

Information/utbildning från myndighetsenheten
Sammanfattning
Ulrika Svensson, Eva Nilsson,enhetschefer barn och unga samt Lotta Johansson,
socialsekreterare vuxen informerar om handläggning av ärenden inom socialtjänstens område.
De inleder med att presentera organisationen inom myndigheten som är uppdelad på vuxen
med en enhetschef och 8 handläggare samt barn och unga med 2 enhetschefer och 14
handläggare.
En genomgång görs av flödesschema för handläggningen och vilka möjligheter socialtjänsten
har i förhållande till de lagar som styr verksamheten.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§61

Ekonomisk information (SN 2019/007)
Beslut
Lämnad redovisning godkänns.

Sammanfattning
Ekonom Lisbet Bärenholdt redovisar ekonomiskt utfall för perioden januari - juli månad 2019
som visar positivt resultat på 752 tkr inkl. EKB-verksamheten.
Totalt uppvisar EKB-verksamheten ett negativt resultat på - 2 302 tkr.
Lisbeth kommenterar utfall på programnivå.

Beslutsunderlag


Uppföljning januari - juli 2019

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§62

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

Sammanfattning
Följande delgivningar delges:
Protokoll
1. Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 75 Budgetuppföljning för Vaggeryds
kommun per april 2019.
2. Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 69 Motion – kolonilotter i Skillingaryd.
3. Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 76 Strategisk plan och budget 2022 – 2022.
4. Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 77 Taxor 2020.
Domar
5. Förvaltningsrätten i Jönköping, 2019-06-24 Mål nr 5111-18, avslag på
överklagat beslut om avgift för vård och omsorg.
6. Förvaltningsrätten i Jönköping, 2019-06-28, Mål nr 255-19, avslag på
överklagat beslut om bistånd till hemtjänst.
7. Förvaltningsrätten i Jönköping, 2019-07-04, Mål nr 2217-19, avslag på
överklagat beslut på SoL- boende.
8. Förvaltningsrätten i Jönköping, 2019-06-24. Mål nr 2447-19, bifall till
överklagat beslut om bistånd i form av plats på särskilt boende.
Socialchefen kommenterar de olika domarna.

Beslutsunderlag


Förteckning delgivningar

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§63

Information från förvaltningen (SN 2019/005)
Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Socialchefen informerar om följande:







Formellt beslut har tagits av styrgruppen gällande införandet av Combine som är
förvaltningens nya verksamhetssystem. Familjerätt och försörjningsstöd är de som
först går in i systemet.
Förändringen på demensverksamhet har genomförts 1 september 2019 och innebär att
dagverksamheten har verksamhet måndag - fredag mellan klockan 09:00 och 15:00.
Inom särskilda boende finns 12 beslut som inte är verkställda. Förvaltningen har tre
månader på sig att verkställa besluten. Och just nu finns 3 lediga platser.
Förvaltningen har tittat på den införda avgiftens påverkan på hemsjukvården, Idag är
det en stabil inskrivning och jämnare arbetsbelastning. Kommunen har större
påverkansmöjlighet.
En incident med verksamhetssystemet Magna Cura har inträffat på helgen då det
stängdes ner under 2 timmar. Kontakt togs med It enheten som kunde åtgärda
problemet.
Socialnämndens sammanträde har flyttats från 26 september till den 3 oktober 2019.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§64

Delegation med anledning av avtalssamverkan, familjerätt. (SN
2018/027)
Beslut
Socialnämnden godkänner att följande punkter delegeras till värdkommunen Värnamo och
anställda socialsekreterare/chefer inom familjerätten:
avsnitt 3, utlämnande av uppgift/allmän handling 3.1
avsnitt 10, familjerätt 10.1.1 -10.1.19
- punkten 10.1.3 kompletteras med laghänvisning 2 kap §1, 4-6 och 8
- lägg till, beslut om att inte inleda utredning om faderskap gällande ensamkommande barn,
11 kap1 § SoL, delegat samordnare
avsnitt 15, anmälan till överförmyndare 15.1 och 15.2.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2019-05-29 § 48 att ingå avtalssamverkan med GnVV kommuner
om en gemensam familjerätt placerad i Värnamo kommun.
Socialnämnden är fortsatt ansvarig för sin verksamhet och behöver delegera vissa uppgifter
till handläggare anställda i värdkommunen som är Värnamo.
Följande punkter i gällande delegationsordning behöver delegeras:
avsnitt 3, utlämnande av uppgift/allmän handling 3.1
avsnitt 10, familjerätt 10.1.1 -10.1.19
- punkten 10.1.3 kompletteras med laghänvisning 2 kap §1, 4-6 och 8.
- lägg till, beslut om att inte inleda utredning om faderskap gällande ensamkommande barn,
11 kap1 § SoL, delegat samordnare
avsnitt 15, anmälan till överförmyndare 15.1 och 15.2.

Expedieras till
Värnamo kommun

Beslutsunderlag




§95 Sn au Delegation med anledning av avtalssamverkan, familjerätt.
Förvaltningens förslag till beslut, familjerätt
Delegationsordning gällande , revidering t o m 2018-11-22

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§65

Tillägg samt revidering av gällande delegationsordning (SN
2018/027)
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på ny delegation med anledning av ny lag
om tobak och liknande produkter (2018:2088), samt ändringar i gällande delegationsordning.

Sammanfattning
Med anledning av ny lag om tobak och liknade produkter (2018:2088) finns behov av
delegation på vissa ärenden. Dessutom har det framkommit sedan senaste revideringen att
vissa förtydliganden behöver göras i gällande delegationsordning.
Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt kommunallagen 7 kap. 5-8 §§.
En ny lag om tobak och liknande produkter (LTLP) trädde ikraft 2019-07-01. Kortfattat
innebär lagförändringen att det istället för att det räcker att anmäla tobaksförsäljning till
kommunen, krävs att en handlare beviljas ett av kommunen utfärdat tobakstillstånd för att få
sälja sådana varor. Prövningen av en handlares rätt till tobakstillstånd överensstämmer i stora
delar med den prövning som görs av frågan om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Även
den tillsyn som kommunen ska utföra över beviljad tobaksförsäljning överensstämmer med
den som i dagsläget genomförs av beviljade serveringstillstånd.
Därför följer nedanstående förslag socialnämndens delegation för handläggning och tillsyn
över serveringstillstånd.
Följande delegationsordning föreslås gällande LTLP :
Beslut att inte lämna uppgifter ur allmän handling eller att lämna ut en allmän handling med
förbehåll, 30 kap. 20 § OSL, delegat myndighetschef
Beslut att förlänga handläggningstiden med högst 4 månader, när det är nödvändigt på grund
av utredningen, 4 kap. 1 § förordning (2019:223) om tobak och liknade produkter, delegat
myndighetschef
Bevilja/avslå försäljningstillstånd för detalj- respektive partihandlare, 5 kap 3 § 2 st. , delegat
arbetsutskott.
Bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo, 5 kap § 9, delegat arbetsutskott
Beslut att meddela sanktioner enligt 7 kap. 9 , 12 -15 §§, delegat arbetsutskott
Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens begäran/ eller försäljningsverksamheten
upphört eller av att ett nytt tobakstillstånd meddelats för samma försäljningsställe, 7 kap 10 §

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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p1, delegat alkoholhandläggaren
Återkallelse av tobakstillstånd i övriga fall, 7 kap 10 § p 2-4, delegat arbetsutskottet
Beslut om varning, 7 kap 11 §, delegat arbetsutskott
Beslut om begäran av upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för
myndighetens tillsyn, 7 kap 17 §, delegat myndighetschef

Övrig revidering av gällande delegationsordning
Under avsnitt 6
- punkt 6.5.2 föreslås ny lydelse enligt följande: beslut om bistånd i form av akutplacering av
vuxna på HVB samt familjehem, 4 kap 1 § SoL, delegat AU, anmärkning , kan AU:s beslut
inte avvaktas får MC fatta beslut fram till nästkommande AU
- punkt 6.5.3 föreslås ny lydelse enligt följande: beslut om bistånd åt barn och ungdom i form
av vård (omplacering/placering) i hem för vård eller boende, 4 kap 1 § SoL, delegat AU,
anmärkning , kan AU:s beslut inte avvaktas får MC fatta beslut fram till nästkommande AU.

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag på
ny delegation med anledning av ny lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), samt
ändringar i gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag



§96 Sn au Tillägg samt revidering av gällande delegationsordning
Revidering av delegationsordning för socialnämnden

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Övrigt
Sammanfattning
Myndighetschefen informerar om ett klagomål från anhörig som lett till en IVO anmälan.
IVO har avslutat ärendet och har påtalat vissa brister som myndighetschefen redogör för.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

