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Plats och tid

Skypemöte, Skillingehus kl. 14:00-17:00

Beslutande ledamöter

Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Ann-Christin Holmgren
(L), Hillevi Andersson (C) ersätter Pelle Philip (C), Britt
Johansson (M) ersätter Anette Peterson (S), Thomas Strand
(S), Fredrik Nord (C), Gunilla Otterberg (M), Brahim Peci (S),
Kristopher Pihlgren (MP), Emma Evaldsson (KD)

Övriga närvarande

Lotta Damberg (Socialchef)
Ewa Carlsson (ekreterare)

Utses att justera

Thomas Strand

Justeringens plats och tid

Digital signering , 2020-11-24 00:00

Protokollet omfattar

§§74-80

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

2020-11-19

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret , Skillingehus, Skillingaryd

Underskrift

............................................
Ewa Carlsson
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ÄRENDELISTA
§74
§75
§76
§77
§78
§79
§80

Justerandes sign

Godkännande av dagordning
Programbudget 2021
Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun
Remiss, Motion Tillitsbaserad hemtjänst
Motion - Tillsätt oberoende covid-19 granskning lokalt i Vaggeryds kommun.
Svar på granskning av LSS-verksamhet
Information från förvaltningen

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Socialnämnden (SN)

2020-11-19

§74

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om dagordningen kan godkännas.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§75

Programbudget 2021 (SN 2020/008)
Beslut
Socialnämnden godkänner förslag till disponering av 2021 års programbudget, samt en ny
programindelning enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Ekonom Sanja Matic presenterar förvaltningens förslag till disposition av 2021 års
driftsbudget för socialnämnden.
Totalt har socialnämnden en ram på 265 105 tkr. Det resurstillskott som socialnämnden fått
är enligt nedan:
1. Aktuell budget 2020
2. Resursfördelningsmodeller (ÄO H-tjänst o
IFO)
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser
7. Rättelser
8. Effektivitet 2021
9. Budget 2021

251 280
3 740
137
1 810
0
10 138
0
-2 000
0
265 105

Socialchefen kommenterar den textmässiga delen i programbudget för 2021.
Utöver tilldelade medel i programbudget tillkommer ca 5 000 tkr till äldreomsorgen i form av
statliga riktade medel med inriktning mot kvalitetsförbättringar inom området. Arbetsutskottet
kommer i december månad lämna förslag till socialnämnden om hur dess medel ska
användas.

Beslutsunderlag



Programbudget 2021_Socialnämnd 201119
§127 Sn au Programbudget 2021

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§76

Utmaningsrätt för Vaggeryds kommun (SN 2020/114)
Beslut
Socialnämnden anser att det utifrån ett ekonomiskt perspektiv förmodligen inte är försvarbart
att införa utmaningsrätt, jämfört med hur många avtal det leder till. Detta mot bakgrund av
andra kommuners erfarenheter om att det leder till ökade administrativa resurser för
hanteringen av utmaningsrätten.

Protokollsanteckning
Thomas Strand (S) framför från S-gruppen att man även utifrån kvalitetsskäl inte vill införa
utmaningsrätt.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i beslut 2020-09-09 § 160 remitterat förslag om utmaningsrätt för
Vaggeryds kommun för yttrande innan beslut fattas. Förslaget är en del av femklöverns
programförklaring och omfattar följande delar: omfattning av utmaningsrätt, mottagare av
utmaning, ansvar för beredning och beslut.
Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller förvärvande av verksamhet som bedrivs
i offentlig regi. Utmaningsrätt kan införas i en kommun, ett landsting eller i en region och har
till syfte att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten inom offentlig verksamhet.
All offentlig verksamhet kan utmanas, förutom myndighetsutövning, strategiska
ledningsfunktioner eller vad som enligt lag måste utföras av kommunens egna medarbetare.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag




§128 Sn au Förslag om utmaningsrätt för Vaggeryds kommun
Förvaltningens tjänsteskrivele 2020-10-28
SV: Kommunstyrelsens beslut 2020-09-09, §160 (2/2)

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§77

Remiss, Motion Tillitsbaserad hemtjänst (SN 2020/075)
Beslut
Socialnämnden avstyrker motionen, socialnämndens ambition är att utveckla en modell med
rambeslut som är i linje med motionärens intentioner.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2020-03-01
med följande förslag:
För att ge förutsättningar till en bättre arbetsmiljö för personal i hemtjänsten föreslås:
- att en utredning görs där arbetsmodellen "Fri tid" bedöms utifrån Vaggeryds kommuns
förutsättningar.
- att den fackliga organisationen som företräder de anställda inom hemtjänsten ska delta i
utredningen.
-att utredningen kan föreslå att ett pilotprojekt genomförs inom lämpligt geografiskt område
inom hemtjänsten.
Kommunledningskontoret har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande senast
2020-11-30.
Socialnämndens svar på motionen är att man idag utgår från beviljad tid och saknar digitala
lösningar i dagsläget för att övergå till utförd tid.
Socialnämnden kommer fortsättningsvis att utgå från s.k. rambeslut (efter att erforderligt
beslut fattats) vid beviljade av hemtjänst. Vilket medför att brukaren då i möjligaste mån kan
bestämma vad som ska utföras och fördela timmarna över en längre period, utifrån
hemtjänstbeslutet tillsammans med hemtjänsten.

Förslag till beslut

Expedieras till
Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag





§129 Sn au Remiss, Motion Tillitsbaserad hemtjänst
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-28
Följebrev till motion
Motion tillitbaserad hemtjänst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§78

Motion - Tillsätt oberoende covid-19 granskning lokalt i Vaggeryds
kommun. (SN 2020/100)
Beslut
Socialnämnden ställer sig inte bakom motionens förslag om en lokal granskning. Det pågår en
nationell fördjupad granskning beställd av regeringen till IVO (inspektionen för vård och
omsorg). Granskningen innefattar såväl nationell, regional och lokal nivå där vi är föremål för
händelser kopplade till smittotalen av personer inom vård och omsorg i Vaggeryds kommun.
Att i pågående pandemi genomföra ytterligare en lokal granskning känns ovidkommande.
Den nationella granskningen är en viktig del i den samlade utvärderingen.

Reservationer
Emma Evaldsson (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Thomas Axelsson (KD) har lämnat in en motion med följande förslag:
Att Kommunfullmäktige omedelbart tillsätter en oberoende granskning hur hantering av tester
och kommunikation av smittspridning av Covid-19 har skett inom kommunen. Dessutom en
genomlysning av de åtgärder som vidtagits.
Motionen har remitterats till kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, socialnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast den 3
december 2020.
Förvaltningens förslag till remissyttrande:
Socialnämnden ställer sig inte bakom motionens förslag om en lokal granskning. Det pågår en
nationell fördjupad granskning beställd av regeringen till IVO (inspektionen för vård och
omsorg). Granskningen innefattar såväl nationell, regional och lokal nivå där vi är föremål för
händelser kopplade till smittotalen av personer inom vård och omsorg i Vaggeryds kommun.
Att i pågående pandemi genomföra ytterligare en lokal granskning känns ovidkommande.
Den nationella granskningen är en viktig del i den samlade utvärderingen.

Yrkanden
Emma Evaldsson (KD) yrkar bifall till motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och Emma
Evaldsson (KD) förslag, och ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets
förslag antas.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag





§130 Sn au Motion - Tillsätt oberoende covid-19 granskning lokalt i Vaggeryds kommun.
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-28
Remiss, Motion tillsätt oberoende covid.19 granskning lokalt i Vaggeryds kommun (1/2)
Remiss, Motion tillsätt oberoende covid.19 granskning lokalt i Vaggeryds kommun (2/2)

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§79

Svar på granskning av LSS-verksamhet (SN 2019/129)
Beslut
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns.

Sammanfattning
Deloitte AB har i egenskap av sakkunniga åt kommunens revisorer under år 2019 genomfört
en granskning avseende LSS-verksamheten i Vaggeryds kommun.
Eter genomförd granskning lämnades ett antal rekommendationer enligt följande:
Tillse att medvetenhet och kompetens höjs vad gäller LSS-utjämningen genom en särskild
kompetenshöjande aktivitet inom förvaltningen.
Tillse att uppföljningen av LSS-verksamheten bedrivs fortlöpande även ur ett
kvalitetsperspektiv.
Säkerställa att uppföljningen av privata utförare utförs enligt avtalsvillkoren för att
kvalitetssäkra de beslutade insatserna.
Ta initiativ till införandet av ett nytt resursfördelningssystem för LSS-verksamheten.
Tillsätta en arbetsgrupp med samtliga berörda kompetenser för genomgång av RS samt
statistik för år 2018 (= med underlaget för 2020 års LSS-utjämning).
Skapa en årlig rutin för genomgång av underlaget för LSS-utjämningen.
Revisorerna genomför nu en uppföljning, om socialnämnden följt de rekommendationer som
lämnats.
Socialchefen redogör för förslag till yttrande.

Expedieras till
Revisorerna i Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag





Förvaltningens förslag till svar
§131 Sn au Svar på granskning av LSS-verksamhet
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Uppföljning av revisionsrapport (2/4)

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§80

Information från förvaltningen (SN 2020/006)
Sammanfattning
Socialchefen lämnar följande information:
 Corona, just nu ingen smitta i verksamheten. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt
arbete. Förvaltningen har stort problem med personaltillsättning. Totalt har 13
personal varit smittade i vår verksamhet, och två (2) vistats på sjukhus. Bemanningen
är just nu det största problemet. Kommunerna i GGVV har ungefär samma läge.
Däremot är det just nu hög smittspridning inom höglandet.
 Hemtjänsten har fått en resursförstärkning genom Kultur- och fritidsnämnden som
innebär att Tommy Wallin tillfälligt går in som chef för hemtjänsten i Skillingaryd.
Detta eftersom delar av hans ordinarie verksamheter är nedstängda.
 Mejeriet, vård och omsorgsboendet har 10 platser belagda och öppnar upp ytterligare
10 platser 2021. Rekrytering av personal till detta pågår. LSS-boendet har en (1) plats
belagd och ytterligare en (1) på väg. Så f.n. tre (3) platser lediga.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

