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Plats och tid

Stiftsgården Tallnäs, Skillingaryd kl. 14:00-17:30

Beslutande ledamöter

Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Pelle Philip (C), AnnChristin Holmgren (L), 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)

Ej tjänstgörande ersättare Hillevi Andersson (C)
Britt Johansson (M)
Solweig Antonsson (S)
Jan Sjögren (SD)
Kenneth Bergqvist (S)
Mathias Pettersson (L)
Övriga närvarande

Lotta Damberg (Socialchef)
Ewa Carlsson (nämndsekreterare)
Markus Redman (Områdeschef) §§97-98

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

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

Justerande

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

............................................
Pelle Philip

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Socialnämnden (SN)

Sammanträdesdatum

2019-12-19

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Socialkontoret , Skillingehus, Skillingryd

Underskrift

............................................
Ewa Carlsson
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Jessika Holmkvist (Verksamhetschef IFO/FO) §§97-98
Jörgen Hansson (Ekonomichef) §99
Maria Nordgren (Myndighetschef) §§100-103
Utses att justera

Pelle Philip

Justeringens plats och tid

Digital signering , 2019-12-20 00:00

Protokollet omfattar

§§97-107

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÄRENDELISTA
§97
§98
§99
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107

Justerandes sign

Godkännande av dagordning
Utbildning/information öppenvård IFO samt social omsorg
Ekonomisk information
Ersättning hemtjänst, lagen om valfrihetssystem (LOV) år 2020
Godkännande av förfrågningsunderlag, LOV
Revidering av gällande delegationsordning
Revidering av riktlinjer för handläggning inom LSS (Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade
Revidering av hyra i gruppbostäder, LSS
Delgivningar, december 2019
Information från förvaltningen
Övrigt

Utdragsbestyrkande
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§97

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns med tillägget under punkten övrigt med ett ärende gällande särskilt
boende.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om dagordningen kan godkännas.
Thomas Strand anmäler ett ärende gällande särskilt boende.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§98

Utbildning/information öppenvård IFO samt social omsorg
Beslut
Socialnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning
Markus Redman, områdeschef för IFO:s öppenvård informerar om sina verksamheter.
De områden Markus ansvarar för är: Familj och ungdomsteam, Familjecentral. Särskild
undervisningsgrupp, Fältare, Ungdomsmottagning och Mötesplats.
Markus presenterar antal årsarbetare inom öppenvården som från 2014-07-14 (7,8 åa) till
dags datum ökat till 14,1 åa. Hans uppdrag med verksamheten är ett nära ledarskap, utveckla
och förbättra öppenvård, förbättra arbetsmiljö och minska antalet placeringar.
Markus redogör även över social omsorg, då områdeschefen för området Monika Tengbro
inte hade möjlighet att närvara på dagens möte. Verksamheten består av en servicebostad
med 7 platser samt stöd i egen boende enligt SoL-beslut (f n ca 50 uppdrag).
De Power point presentationer som redovisas kommer att läggas ut i Socialnämndens grupp
på intranätet.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§99

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

Sammanfattning
Ekonomichef Jörgen Hansson redovisar utfall per november månad för socialnämnden som
visar positivt utfall med 2.8 mnkr. Den prognos som lämnades i T2 visade + 3.6 mnkr, vilket
motsvarar en skillnad på 0.8 mnkr.
Ekonomichefen redovisar och kommenterar de program med störst avvikelse.
En redovisning över prognoserna i länets kommuner lämnas.
Slutligen redovisas kommunen i sin helhet med prognoser för de olika nämnderna.

Beslutsunderlag


Ekonomirapport till SN 191212

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§100

Ersättning hemtjänst, lagen om valfrihetssystem (LOV) år 2020 (SN
2019/151)
Beslut
Socialnämnden beslutar att uppräkning av LOV-ersättningen för år 2020 sker med 2,6 % i
enlighet med socialnämndens beslut om avgiftsmodell.

Reservationer
SD och S serverarar sig mot beslut med motiveringen att man föreslår att man ska följa KPI
istället för OPI när det gäller avgiftsmodell.

Sammanfattning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom
hemtjänsten. Externa leverantörer kan ansöka om att bli godkända som utförare av
biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende service och omvårdnad, både i tätort och på
landsbygd.
Socialnämnden beslutade 2019-10-24 § 79 att socialnämndens avgifter fortsättningsvis
regleras enligt omsorgsprisindex (OPI). Uppräkningen är 2,6 %.
Förvaltningen föreslår att ersättning till LOV utförare följer socialnämndens avgiftsmodell.

Yrkanden
Thomas Strand (s) yrkar att man ska följa KPI istället för OPI när det gäller avgiftsmodell.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut dels arbetsutskottets förslag och
Thomas Strands (S) förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottets
förslag antas.

Expedieras till
LOV utförare i Vaggeryds kommun

Beslutsunderlag




§140 Sn au Ersättning hemtjänst, lagen om valfrihetssystem (LOV) år 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Lov taxa hemtjänst 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§101

Godkännande av förfrågningsunderlag, LOV (SN 2019/154)
Beslut
Socialnämnden beslutar att förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för bedrivande av
hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) godkänns.

Sammanfattning
Från och med 2010-05-01 tillämpar socialnämnden fritt val inom hemtjänsten.
Detta innebär att de personer i kommunen som har rätt till hemtjänst har rätt att välja en
leverantör som kommunen har godkänt.
Alla leverantörer som önskar delta i valfrihetssystemet ska ha rätt att ansöka om godkännande
som leverantör för att blir auktoriserad. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i
förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1§ LOV, ska
godkännas av kommunen.
Förvaltningen har reviderat förfrågningsunderlag som ligger till grund för att bli auktoriserad.
Myndighetschefen redogör över de förändringar som gjorts.

Beslutsunderlag




§141 Sn au Godkännande av förfrågningsunderlag, LOV
Förvaltningens förslag till beslut
Förfrågningsunderlag LOV 191202

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§102

Revidering av gällande delegationsordning (SN 2018/027)
Beslut
Reviderad delegationsordning godkänns.

Sammanfattning
Socialnämnden antog 2018-02-26 § 18 en ny delegationsordning, vilken därefter reviderats
vid några tillfällen.
Förvaltningen har nu gjort den årliga uppföljningen vilket inneburit en del förändringar
gällande delegaterna, dessutom har några nya punkter tillkommit.
Delegationsordningen har förändrats enligt nedan.
När det gäller delegering till myndighetschef har det ändrats till delegat verksamhetschef.
Nya punkter som tidigare inte varit med är:
Beslut att ej inleda utredning under pågående insats, delegat socialsekreterare
Beslut om särskilda kostnader vid beviljad kontaktperson/familj, delegat socialsekreterare upp
till 2 000 kronor, därutöver enhetschef.
Utse adoptionsutredare, delegat enhetschef
Övriga förändringar:
Punkt 2.4 – 2.6, kompletterats med delegat ordförande (om beslut ej kan avvaktas)
Punkt 3.2 ändrat delegat från socialsekreterare till enhetschef
Punkt 3.8 tagit bort delegat socialsekreterare
6.1.4 och 6.2.5 Ny punkt.
Punkt 6.1.8 – 6.1.11, 6.5.2 – 6.5.3 ändrat delegat från myndighetschef till arbetsutskott
Punkt 6.7.2 kompletterats med delegat arbetsutskott
Punkt 8.2.5 – 8.2.6 ändrat delegat från socialsekreterare till enhetschef
Punkt 11.1.3 ändrat delegat från samordnare till enhetschef
11.1.7 Ny punkt
Punkt 12.1.5 – 12.1.6 ändrat delegat från enhetschef och myndighetschef till arbetsutskott
Punkt 12.1.13 ändrat delegat från socialsekreterare till enhetschef
Punkt 13.12 kompletterats med delegat verksamhetschef
Myndighetschefen redogör över de förändringar som gjorts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§145 Sn au Revidering av gällande delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut
Reviderad Delegationsordning december 2019

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§103

Revidering av riktlinjer för handläggning inom LSS (Lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (SN 2018/105)
Beslut
Socialnämnden beslutar att förvaltningens förslag till revidering av riktlinjerna godkänns.
Riktlinjerna följs upp efter 2 år eller revideras vid behov.

Sammanfattning
Socialnämnden antog 2018-06-28 § 52 riktlinjer för handläggning inom LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Riktlinjerna ska följas upp och revideras när det finns
behov.
Förvaltningen har gjort en uppföljning av riktlinjerna som innebar några smärre förändringar
och förtydliganden.
Myndighetschefen redogör för de ändringar som ägt rum.

Expedieras till
Myndighetsenheten

Beslutsunderlag




§143 Sn au Revidering av riktlinjer för handläggning inom LSS (Lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade
Förvaltningens förslag till beslut
Reviderade riktlinjer för handläggning LSS

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§104

Revidering av hyra i gruppbostäder, LSS (SN 2019/155)
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag om hyresrevidering för hyra i
gruppbostäder.

Reservationer
S och SD reserverar sig mot beslutet och hänvisar till inlämnad skriftlig reservation 2019-1024, gällande taxor och avgifter för socialnämnden under 2020..

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag på hyressättning inom omsorgens gruppbostäder att
gälla fr.o.m. 2020-01-01.
Utgångspunkten har varit kommunens självkostnadspris för respektive gruppbostad. Hyran
sätts för den enskilde utifrån lägenhetsyta, gemensamhetsutrymme och socialnämndens
beslutade max hyra.
Förvaltningen har rådgjort med kommunens fastighetsenhet gällande kommunägd
gruppbostad. Där ligger anskaffningsvärdet till grund för hyressättning samt är en lagstadgad
rätt att påföra administrationskostnad på 7 % tillagd. Sedan behandlingen i arbetsutskottet har
socialförvaltningen redogjort över de ekonomiska konsekvenserna för den enskilde i bilaga
till tjänsteskrivelsen.
Följande hyror förslås höjas utifrån 2019 års nivå.
Gruppbostad Kvm
Nuvarande Höjning

Ny hyra

Smedjegatan

59,1
59,9

4850
4850

104
171

4954
5021

Östra Allé

40,2
43,1
44,6

3154
3381
3499

381
409
423

3535
3790
3922

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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45,6

2967
3132

451
450
259
274
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5300
5300
3226
3406

Yrkanden
Ordföranden föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Strand (S) föreslår att ingen höjning av hyresnivåerna äger rum under 2020 samt att
hyreshöjning sker först 2021 och då succesivt över tid.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Thomas
Strands förslag och ställer förslagen mot varandra och finner att förvaltningens förslag antas.

Votering
Omröstning begärs. Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag.
Nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag




Bilaga till tjänsteskrivelse 191210
§142 Sn au Revidering av hyra i gruppbostäder, LSS
Förvaltningens förslag till beslut

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§105

Delgivningar, december 2019 (SN 2019/009)
Beslut
Delgivningen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande anmäls:
Dom
1. Förvaltningsrätten i Jönköping Dom 2019-11-25, mål nr 4281-19, Överklagat bistånd om
ekonomiskt bistånd avslås.

Beslutsunderlag


Förslag till beslut

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§106

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

Sammanfattning
Socialchefen informerar om följande:






Myndighetschef Maria Nordgren har sagt upp sig och gör sin sista arbetsdag 7 januari
2020. Annons har varit ute men ledningen väljer att gå ut med ny annons då man inte
anser att man fått in sökande med rätt kompetens. Under tiden rekrytering pågår
kommer uppgifterna att fördelas på övriga verksamhetschefer.
Den 12 februari 2020 kommer det att hållas ett förstärkt arbetsutskott för diskussion
om kommande verksamhetsår.
Just nu pågår arbete med framtagande av verksamhetsberättelser på förvaltningen.
Resultatet från senaste medarbetarenkäten har kommit och förvaltningen kommer att
redogöra för resultatet under januari månad 2020.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§107

Övrigt
Sammanfattning
Thomas Strand (S) ställer frågan om det uttalats begränsningar på förvaltningen om att fatta
beslut om särskilt boende.
Socialchefen känner inte till detta men tar med frågan till förvaltningen. Uppdraget på
förvaltningen är att handlägga samtliga ärenden skyndsamt. Socialchefen kommer att
återkoppla skriftligt till ledamöterna. Just nu har man 15 personer med beslut som ej
verkställts. Förvaltningen har avsatt ett rum till växelvård på korttidsenheten vilket betyder att
den kan tillgodose 4 platser om växelvård per månad. Förvaltningen har även en strategi där
man vakans håller någon plats för akuta behov som kan uppstå under jul och nyårshelgerna.
Ordföranden informerar om viktiga datum och tider i början av nya året:
2019-01-16 ordinarie arbetsutskott mellan 08:00 - 12:00
2019-01-22 SKR:s webbutbildning om barnkonvention mellan 09:00 - 16:00
2019-02-05 SKR:s webbutbildning mellan 09:00 - 16:00
2019-02-06 Socialnämndens sammanträder kl. 14:00
Dessutom planerar förvaltningen för verksamhetsbesök, förmodligen kommer vårens besök
att äga rum i mars. Årshjulet för socialnämnden är ännu inte klart.
Vice ordföranden Thomas Strand (S) tackar ordföranden för ett gott ledarskap under året och
önskar Gud Jul och Gott Nytt År.
Ordföranden tackar socialnämnden för det gångna året och önskar alla en God Jul och Gott
Nytt År.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

