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Plats och tid

Sessionssalen, Skillingehus kl. 14:00-15:40

Beslutande ledamöter

Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Pelle Philip (C), AnnChristin Holmgren (L), Hillevi Andersson (C) ersätter Thomas
Strand (S), Britt Johansson (M) ersätter Brahim Peci (S),
Fredrik Nord (C), Gunilla Otterberg (M), Solweig Antonsson
(S) ersätter Peter Fransson (S), Jan-Erik Aronsson (SD),
Kristopher Pihlgren (MP), Klas Nilsson (KD) ersätter Emma
Evaldsson (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Jan Sjögren (SD)
Alex Johansson (M)
Övriga närvarande

Lotta Damberg (Socialchef)
Ewa Carlsson (Nämndsekreterare)
Liv Svensson (Verksamhetshef, ÄO) §§65-66
Tomas Dalteg (Verksamhetschef stab) §67
Anna Seidemar (Enhetschef) §67

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

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

Justerande

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

............................................
Hillevi Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden (SN)

Sammanträdesdatum

2021-08-26

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret , Skillingehus, Skillingaryd

Underskrift

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

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
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Socialnämnden (SN)
Utses att justera

Hillevi Andersson

Justeringens plats och tid

Digital justering , 2021-09-01 00:00

Protokollet omfattar

§§65-69

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§65
§66
§67
§68
§69

Justerandes sign

Godkännande av dagordning
Information från verksamhetscheferna
Begäran om komplettering gällande ärendet ”Granskning av avgiftshantering”
Information från förvaltningen
Övrigt

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden (SN)

2021-08-26

§65

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av två punkter under övrigt.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om dagordningen kan godkännas och anmäler en övrig fråga.
Britt Johansson (M) anmäler en information under övrigt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§66

Information från verksamhetscheferna (SN 2021/006)
Sammanfattning
Liv Svensson, verksamhetschef äldreomsorgen informerar om följande:
 Ledamot Ann-Christin Holmgren (L) har efterfrågat information om de boende som
finns i kommunen på Storgatan och Karlavägen som inte drivs av kommunen.
Boendet på Storgatan drivs som vuxenboende för personer med
funktionsnedsättningar av Migrationsverket. Tidigare har någon boende haft insats i
form av omvårdnad och som ersatts av Migrationsverket. Idag bor 2 personer på
boendet och ingen har insats från Vaggeryds kommun.
Boendet på Karlavägen drivs av Solhaga Gruppen AB och är ett boende för särskild
service för personer med utvecklingsstörningen eller psykiskt funktionshinder. Idag är
5 personer skrivna boendet, och inte heller där har någon hjälp från Vaggeryds
kommun.
 Hemtjänsten har börjat förbereda sin flytt av verksamhetslokal från Ringvägen till
Furugården. Det innebär att daglig verksamhet för dementa, Asken flyttas till
nuvarande Navets lokaler (dagverksamhet för pensionärer). Dagverksamhet Navet
kommer att inrymmas i f.d. länkarnas lokal på Östergatan i Vaggeryd. Hyresvärden
håller på att anpassa bostaden för att passa målgruppen. Förvaltningen beräknar en
kostnad för ladd stolpar för hemtjänstens bilar till ca 215 tkr samt övrigt 83 tkr. På
Asken kommer visst underhåll att genomföras.
På korttidsenheten Granen pågår renoveringen som verksamheten kommer att flytta
tillbaka inom kort.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§67

Begäran om komplettering gällande ärendet ”Granskning av
avgiftshantering” (SN 2020/026)
Beslut
Förvaltningens förslag till svar godkänns.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning av
avgiftshanteringen inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun.
I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens sammanfattning finns
iakttagelser och rekommendationer.
Revisorerna önskar socialnämndens svar på granskningsrapportens rekommendationer samt
vilka åtgärder som eventuellt ska vidtas senast den 1 april 2021.
Socialnämnden godkände förvaltningens yttrande 2021-03-26 § 28 som innehöll kommentarer
till de rekommendationer som lämnats.
I skrivelse daterad 2021-06-07 begär kommunens revisor en komplettering gällande deras
rekommendation ” att nämnden ska se över möjligheten att tillämpa maxtaxa tills brukaren
har visat att de sökt bostadstillägget”.
Förvaltningen lämnar förslag till svar i tjänsteskrivelse 2021-06-22.

Expedieras till
Kommunens revisorer

Beslutsunderlag





Begäran om komplettering gällande ärendet, Granskning av avgiftshantering, socialnämndens
arbetsutskott
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Begäran om komplettering - granskning av avgiftshantering
Granskningsrapport

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§68

Information från förvaltningen (SN 2021/006)
Sammanfattning
Socialchefen lämnar följande information:


Sommaren har fungerat väl, har varit extra ansträngt inom hemtjänsten under 1:a
perioden. En del avhopp från vikarier som erhållit annat arbete. Nu är samtlig
ordinarie personal på plats igen .
 Covid, ingen smitta i verksamheten sen tre veckor tillbaka, dock finns det en ökad
smittspridning i samhället. Socialchefen presenterar en regional lägesbild från 202108-24. Smittan är högre nu än det var i samma vecka år 2020. Det är hög smitta bland
yngre. Två doser till äldre räcker inte, så snart klartecken ges kommer en tredje dos att
ges. Verksamheten använder fortfarande skyddsutrustning vid vårdnära arbete.
Ledningsgruppen har beslutat att öppna upp förvaltningens restauranger och öppen
verksamhet för äldre 1 oktober 2021.
 Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förvaltningen och uppgick till 10,07% i juni månad
(10.24 i april).
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Socialnämnden (SN)

2021-08-26

8 (8)

§69

Övrigt
Sammanfattning


Ledamöterna Gunilla Otterberg (M) och Britt Johansson (M) informera om ett projekt
benämnt "Tillsammans mot ensamhet". Projektet drivs av pensionärsföreningarna i
Skillingaryd som fått statliga medel med 70 tkr. Projektet beviljades medel under år
2020 men har pga. pandemin först nu kunnat startas upp. Syftet är att anordna olika
aktiviteter en gång per månad. Första träffen som ägde rum i Missionskyrkan lockade
28 personer, näst står en hemlig resa på programmet. Projektet ska återredovisas till
Socialstyrelsen när det är slutfört, och man hoppas på att det ska leda till någon form
av gemensam fortsättning. Annonsering har skett med inbjudan dessutom har
hemtjänstpersonal lämnat ut information till sina brukare.
 Ledamot Fredrik Nord (C) ställer frågan till ordföranden varför inte SN träffas fysiskt
när andra nämnder och styrelser gör detta. Ordföranden förklarar att eftersom augusti
nämnden enbart hade ett besluts ärende beslutades att enbart köra digitalt möte. Beslut
huruvida september möte kommer att genomföras är ännu inte taget.
 Ordföranden informerar om ett arbetsmiljöärende i del av Mejeriet. Arbetsutskottet har
sammanträtt varje vecka under 5 veckor, och nu sammanträder man varannan vecka.
Det är viktigt att trygga arbetsmiljön för alla personalkategorier. Man har även
förstärkt vissa åtgärder samt upprättat en handlingsplan för detta. Beslut som
förvaltningen har tagit har överklagats till förvaltningsrätten där det nu utreds.
 Den 22 september bjuder socialstyrelsen in till en digital konferens "Aktuellt inom
socialtjänsten". Inbjudan vänder sig till socialnämnden och förvaltningen kommer att
skicka ut en inbjudan där man anmäler sig till nämndsekreteraren.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

