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Plats och tid

Nämndrummet, Skillingehus kl. 14:00-15:45

Beslutande ledamöter

Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Pelle Philip (C),
Thomas Strand (S), Fredrik Nord (C), Gunilla Otterberg (M),
Brahim Peci (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Anette Peterson (S),
Kristopher Pihlgren (MP), Emma Evaldsson (KD), Ted
Engdahl (L) ersätter Ann-Christin Holmgren (L)

Ej tjänstgörande ersättare Hillevi Andersson (C)
Britt Johansson (M)
Övriga närvarande

Lotta Damberg (Socialchef)
Ewa Carlsson (sekreterare)
Maria Nordgren (Myndighetschef) §§81-82

Utses att justera

Jan-Erik Aronsson

Justeringens plats och tid

Digital signering , 2020-12-18 00:00

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

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

Justerande

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

............................................
Jan-Erik Aronsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden (SN)

Sammanträdesdatum

2020-12-17

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret , Skillingehus, Skillingaryd.

Underskrift

............................................
Ewa Carlsson
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Godkännande av dagordning
Riktlinjer för myndighetsutövning, våld i nära relation
Ansökan om föreningsbidrag för år 2021
Årlig uppräkning av hyror i gruppbostäder, LSS
Information från förvaltningen
Anmälningar för kännedom
Övrigt
Avslutning

Utdragsbestyrkande
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§81

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av Jan-Erik Aronssons frågor.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om dagordningen kan godkännas.
Jan-Erik Aronsson (SD) anmäler tre frågor under övrigt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§82

Riktlinjer för myndighetsutövning, våld i nära relation (SN 2020/134)
Beslut
Riktlinjer för myndighetsutövning, våld i nära relation godkänns. Riktlinjerna gäller t o m
2021. Därefter följs de upp årligen med start 2022, och revideras vid behov.

Sammanfattning
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa tydlighet och samsyn i arbetet som rör
socialförvaltningens myndighetsövning gällande våld i nära relation. Riktlinjerna ska
säkerställa rättssäkerhet och likabehandling och fungera som vägledning i det praktiska
arbetet.
Målsättningen är en god, jämlik, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig socialtjänst i
Vaggeryds kommun som helhet.
Utgör övergripande och grundläggande utgångspunkter avseende verksamheters arbete med
våld i nära relationer för att förebygga, kartlägga och motverka våld i nära relationer.
Riktlinjerna anger även mål för att utveckla och kvalitetssäkra det arbete som bedrivs i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS
2014:4).
Alla personer anställda inom Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun är ålagda att följa
gällande riktlinjer.
Riktlinjerna skall fungera som ett styrdokument och stöd för handläggarna vid utredning,
bedömning och beslut.

Beslutsunderlag




§142 Sn au Riktlinjer för myndighetsutövning, våld i nära relation
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26
Förslag till riktlinjer

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§83

Ansökan om föreningsbidrag för år 2021 (SN 2020/121)
Beslut
Socialnämnden beviljar Värnamo kvinnojour föreningsbidrag med 25 tkr för år 2021, samt
avslår ansökan om föreningsbidrag med 140 tkr för år 2021.

Reservationer
S-gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning
Värnamo kvinno- och tjejjour har varit verksamma sedan 1985 och är en ideell förening,
politiskt och religiös obunden. För närvarande har de 85 betalande stödmedlemmar.
Värnamo kvinnojour erbjuder:
- akutboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn från hela landet,
- ger stöd och råd till våldsutsatta inom GGVV i, under eller efter ett uppbrottsskede,
personliga, per telefon eller mejl. Det förekommer även att anhöriga kontaktar oss för att få
råd om hur en man på bästa sätt kan stödja en anhörig som lever i en våldsam relation,
- fortsatt kontakt efter ett uppbrott genom olika aktiviteter, hjälp med att skapa nya nätverk
- vara ett kunskapsstöd för socialtjänst och andra instanser i samhället inom ämnet våld i nära
relationer och heders relaterat våld inom GGVV.
Kvinnojouren har en jourtelefon som är tillgänglig för stödsökande 365 dagar per år.
Föreningen har två anställda och 15 jourkvinnor som deltar i arbetet på ideell basis.
Verksamheten består av tre huvudområden: akutboende, öppen verksamhet och utåtriktad
verksamhet.
Verksamheten har under Convid-19 fungerat i princip som tidigare, vi har gjort placeringar i
det skyddande boendet, genomfört fysiska möten med distansering och följt FOHM:s
riktlinjer, Externa stödsamtal har skett via telefon, någon ökning av stödsamtal.
Inför verksamhetsåret 2021 söker kvinnojouren även 90 tkr från Gnosjö kommun (beviljat
37,5 för 2020) samt 450 tkr från Värnamo kommun (beviljat 342 tkr för 2020).
Förvaltningen har under år 2019 använt Värnamo kvinnojour för akutplaceringar vid två
tillfällen. Ena tillfället en kvinna med två barn under 2 månader och andra tillfället en kvinna
med två barn i två nätter. Vid dessa tillfällen tecknas avtal med kvinnojouren. Under 2020 har
ingen placering ägt rum.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden beviljade 25 tkr i föreningsbidrag för 2020.
2018-06-28 § 53 beslutade socialnämnden att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om
att en översyn genomförs över vilka intresseorganisationer som får kommunala bidrag och på
vilka grunder det beviljas eller avslås (utöver de som kultur- och fritidsnämnden beviljar)
samt ta fram en strategi på övergripande nivå.
Kommunledningskontorets ledningsgrupp har haft uppe ärendet på sin agenda i augusti 2018
och uppdragit till ekonomichefen att göra en ekonomisk kartläggning. Kartläggningen visade
att det är mycket liten summa som används för bidrag, varför framtagande av strategi sköts på
framtiden pga. av andra prioriteringar.

Yrkanden
Thomas Strand (S) föreslår att Värnamo kvinnojour beviljas föreningsbidrag med 140 tkr.
Emma Evaldsson (KD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut och ställer förslagen mot varandra och
finner att socialnämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag som innebär att
bidrag beviljas med 25 tkr.

Votering
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för Thomas Strand (S) förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet, omröstning 1.
Socialnämnden beslutar med 8 ja-röster mot 3 nej-röster att bifalla arbetsutskottets förlag.

Expedieras till
Värnamo Kvinnojouren

Beslutsunderlag




§143 Sn au Ansökan om föreningsbidrag för år 2021
Förvaltnngens tjänsteskrivelse 2020-11-04
Ansökan om föreningsbidrag för 2021

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§84

Årlig uppräkning av hyror i gruppbostäder, LSS (SN 2019/155)
Beslut
En uppräkning av hyror i gruppbostäder, LSS sker årligen motsvarande kommunens
självkostnadspris för respektive gruppbostad.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade 2019-12-19 § 104 att godkänna förvaltningens förslag om
hyresrevidering för hyra i gruppbostäder att träda ikraft 2020-01-01. Utgångspunkten för den
revideringen var förvaltningens självkostnadspris för respektive gruppbostad under 2019.
Förvaltningen efterlyser nu en princip för en årlig höjning, för att undvika att hyressättningen
i gruppbostäderna inte följer kostnadsutvecklingen. Därför föreslår förvaltningen en höjning
motsvarande den faktiska kostnaden. Hyrestaket är sedan tidigare beslutat till max 5 300
kronor vilket innebär att hyran reduceras om kommunens självkostnadspris överstiger den
summan/månad.

Expedieras till
Verksamhetschef IFO/FO
Avgiftshandläggaren

Beslutsunderlag



§144 Sn au Årlig uppräkning av hyror i gruppbostäder, LSS
Årlig uppräkning av hyresnivåer

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§85

Information från förvaltningen (SN 2020/006)
Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Socialchefen lämnar följande information:
 Ekonomi. Förvaltningen redovisar plus ca 1. 2 mkr per november 2020. Då har
tillförts ca 10.6 mnkr i statsbidrag för Covid-19. Socialchefen kommenterar de största
avvikelserna. Förvaltningen har återsökt ca 2,7 mnkr för november månads kostnader
men vet inte i dagsläget hur mycket det ger i bidrag. En redovisning görs över länets
kommuner, vad de sökt i bidrag och vad de erhållit. Sjukstatistik redovisas.
 Pågående pandemi: Just nu har vi två smittade i vår verksamhet i ordinärt boende. I
GGVV är det relativt lugnt men man kan se en ökning av smitta i Vaggeryds kommun.
På höglandet i Eksjö/Nässjö är det en extrem spridning. Även Jönköping har en stor
spridning av smittan. Sjukhusplatserna är i princip slut, har andra platser att erbjuda så
saknas personal. Fler inlagda på sjukhus idag än i våras, dock inte på IVA.
I vår verksamhet håller Covid-teamet igång och så fort vi misstänker smitta har vi full
utrustning.
Vaccinet är klart och godkänt för leverans den 23 december 2021. Vi kommer att
vaccinera våra brukare inom särskilda boende, samt de brukare som har insats från
både hemtjänst och hemsjukvård.
 Julledigt. Under helgerna kommer det alltid att finnas chef i beredskap samt att
verksamhetscheferna finns tillgängliga. Sjukfrånvaron är fortsatt hög (ca 13%).
Statsbidrag har erhållits med ca 266 tkr för att erbjuda personal krishantering pga den
uppkomna pandemin.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§86

Anmälningar för kännedom
Beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälningar
 SN 2020/065-8
Kommunstyrelsen bifaller delvis motionen
 SN 2020/009-21
Förvaltningsrättens dom 2020-11-16, Mål nr 1222-20 Överklagat
beslut om kontaktperson
Paragrafen är justerad
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§87

Övrigt
Sammanfattning
Jan-Erik Aronson (SD) ställer följande frågor:
1. Furugården och enhet Granen, hur kan underhållet av den enheten vara så eftersatt.
Varför har inte problemen åtgärdats när de uppstått?
Socialchefen svarar att det nu har ställts på sin spets när Brandskyddet inte blir
godkänt och det finns behov av nya dörrar. Förvaltningen har inte för avsikt att flytta
tillbaka till lokalerna förrän detta är åtgärdat.
Ordföranden arbetar aktivt med frågan.
2. Biståndsbedömning till särskilt boende: Har bedömningen ändrat när det gäller beslut
om särskilt boende pga. att vi har så många trygghetsboenden i kommunen?
Socialchefen svarar att vi inte har ändrat några kriterier, just nu har vi särskilda
boendeplatser som täcker vårt behov. Men man kan se att man i större utsträckning
klarar sig längre hemma innan det blir aktuellt med särskilt boende. Vilket medför att
man är sjukare när man väl flyttar in. Framtiden pekar dock på ett större behov av
platser. År 2030 beräknas det vara 450 personer fler som är 80 år och äldre än idag.
3. Kontaktpolitiker: Varför har vi inte uppdrag som kontaktpolitiker ut mot olika
verksamheten. Idag känner vi inte verksamheten lika väl. Jan-Erik har haft kontakt
med andra politiker i andra kommuner där det finns kontaktpolitiker och fungerar bra.
Ordföranden kommenterar att det pga. pandemin inte genomförts några
kontaktpolitikerdagar detta år. Planen var ju annars att två dagar skulle genomförts.
Ordföranden tar med sig synpunkterna för diskussion i presidiet under januari månad 2021.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§88

Avslutning
Sammanfattning
Ordföranden riktade ett varmt tack till samtliga ledamöter, ordinarie som ersättare, för det
politiska året 2020.
Ett år där det mesta kretsat kring pandemin och dess stora påverkan på hela
socialförvaltningens samtliga verksamheter.
Ett stort tack även till nämndsekreteraren och socialchefen för ett mycket gott samarbete.
Med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt år!
Thomas Strand (S) framför på nämndens vägnar ett tack till ordföranden som på ett
förträffligt sätt lett arbetet under det gångna året.
Ett tack framförs även till förvaltningen samtidigt som han önskar alla en God jul och ett Gott
nytt år.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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