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Sammanträdesdatum:    Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-05 1(23) 

Utdragsbestyrkande

ANSLAG / BEVIS 

Organ Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2017-10-05 Paragrafer 223 - 244 

Anslaget sätts upp 2017-10-12 Anslaget tas ner    

Förvaringsplats för 
protokollet Socialkontoret, Skillingaryd 

Underskrift 

Ewa Carlsson 

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, klockan 09:00 – 16:55 

Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande 
Peter Fransson (S) 
Ann-Christin Holmgren (L) 
Pelle Philip (C) 
Bengt Sandahl (S), tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande Ewa Carlsson, nämndsekreterare 
Lotta Damberg, socialchef 
Sanja Matic, ekonom  
Meena Lago, enhetschef barn och unga 
Märta Johansson, socialsekreterare 
Adna Zulum, socialsekreterare 

Utses att justera Ann-Christin Holmgren Paragrafer 223  - 
244 
Sekretess §§ 223-239 

Justeringens plats   
och tid 

Socialkontoret 2017-10-11 

Underskrifter 
Sekreterare  

Ewa Carlsson 

Ordförande 

Ann-Katrin Löfstedt 

Justerande 

Ann-Christin Holmgren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-05 § 240 2017/008 19 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Programbudget 2018 

Arbetsutskottets beslut  
Lämnad information godkänns. Ärendet lämnas utan beslut i sak till 
socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomen redogör för förvaltningens förslag till programbudget 2018 
(utkast). Socialnämndens budgetram inför 2018 utgör 238 856 tkr  och ser ut 
enligt nedan; 

Driftbudgetram 2017 (tkr) 241 708 
Resursfördelning -725 
Politiska prioriteringar 5 254 
Rättelser -130 
Krav effektivitet -7 251 
Budget 2018 (tkr) 238 856 

Ekonomen presenterar förvaltningens förslag till programbudget för 2018 på 
delprogramnivå. Förvaltningen är inte klar med fördelningen inför 2018 
varför en del förändringar kommer att ske inför presentationen i 
socialnämnden.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-05 § 241 2016/075    20 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Återrapportering av uppdrag från socialnämnden 
att utreda möjligheten att ordna boende till de som är i 
asylprocessen och fyller 18 år. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden   
Alla ungdomar som enligt Migrationsverket fyllt 18 år, övergår till 
Migrationsverkets ansvar, efter individuell prövning av huruvida behov av 
vård föreligger. 

Reservation 
Peter Fransson (S) och Bengt Sandahl (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2017-09-04 att ge förvaltningen i uppdrag att 
utreda möjligheten att ordna boende till de som är i asylprocessen och fyller 
18 år. 
Verksamhetscheferna för myndighet och FO/IFO redogör för ärendet och 
förvaltningens förslag. 

Förslag under sammanträdet 
Peter Fransson (S) föreslår att ungdomar i asylprocessen som fyller 18 år 
ska erbjudas bostad genom Vaggeryds kommuns försorg i de lokaler som nu 
HVB Berget lämnar. 

Ordföranden föreslår att förvaltningens förslag antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 
beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25. 

Protokollsanteckning 
S-gruppen ser allvarligt på att beslutsunderlaget till detta ärende innehöll 
felaktiga uppgifter om kostnaden för att ordna boende på Berget samt om 
statsbidragets storlek. Vi är besvikna på att förvaltningen inte har ansträngt 
sig för att hitta alternativa boendelösningar. Vad gäller juridiken i 
sammanhanget så tycker vi att det faller på sin egen orimlighet att det skulle 
vara olagligt att genomföra något som staten ger kommunerna bidrag för. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-05 § 242 21 

Justering   Exp Utdragsbestyrkande 

Återrapportering av uppdrag från kommunfullmäktige 
– Kostutredningen, bemanningsbehov, ekonomiska
konsekvenser m.m. 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden   
Förvaltningens förslag till återrapportering godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen återremitterade rubricerade ärende till socialnämnden 
2016-11-09 § 201 för att få svar på helheten. 
2010 beslutade kommunfullmäktige att ge barn – och utbildningsnämnden 
och socialnämnden i uppdrag att utreda tillagning och distribution inom 
kostverksamheten i Vaggeryds kommun, kommunfullmäktige anslog medel 
för utredning av konstorganisationen. 

En Kostutredning gjordes 2012 på uppdrag av kommunledningskontoret och 
sammanställdes av Dining Development 2012. 

Kommunstyrelsen remitterar 2013-05-02 Kostutredningen inklusive 
föreliggande pm. som innehåller förslag på strategi kring underhåll av 
kommunens kök och kvalitetshöjande åtgärder från fastighetschef och 
kostchef, till barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Vård och omsorgsförvaltningen fick under Socialnämndens sammanträde 
2013-03-07 i uppdrag att sammanställa en rapport över förvaltningens syn 
på kostproduktionen, som utmynnade i en utredning ”Kostproduktion”. 

Socialnämnden godkänner 2013-08-29 förvaltningens förslag till remissvar 
om Kostutredningen 2012 och kommunledningskontorets promemoria samt 
kostproduktionsförslag. 

Socialnämnden godkänner 2016-09-22 § 85 förvaltningens återredovisning 
av arbetet med Kostutredningen    

Beslutsunderlag 
Förvaltningens utredning 2017-09-27. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 
finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-05 § 243 2017/099 22 

Justering   Exp. Utdragsbestyrkande 

Ansökan om föreningsbidrag 2017 Bris region väst 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Socialnämnden beslutar att bevilja Bris region Väst föreningsbidrag med 
6 000 kronor för år 2017.  

Sammanfattning av ärendet 
Föreningen Bris (Barnens rätt i samhället) ansöker om bidrag med 33 240 
kronor. 
Bris är en modern barnrättsorganisation som står upp för var varje barns rätt 
till psykisk hälsa. Stödverksamhetens erbjudande har breddats och fler barn 
får kunskap, råd och stöd av Bris. Bris har stärkt sin samverkan med andra 
aktörer i samhället. Bris nätverk har etablerats i våra regioner och är en 
attraktiv mötesplats för barnets rättigheter. Det månatliga givande från 
privatpersoner har ökat markant. Bris uppfattas som barnens röst i 
samhället. 

Under hösten 2016 startade Bris en ny verksamhet – Bris nätverk. Det är en 
del av deras utåtriktade arbete och är uppbyggt utifrån Bris fem regioner. 
Alla som brinner för barnrätt ges genom Bris nätverk möjlighet att möta 
likasinnade, skapa dialog och samverkan mellan professionella från olika 
delar av samhället; den ideella, privata eller offentliga sektorn, Syftet är att 
stärka barnets rättigheter genom bland annat en mobilisering av 
lokalsamhället. 

Nämnden har tidigare år lämnat ett bidrag med 6 000 kronor, men efter 
kontakt med kommunerna i GGVV visar det sig att ingen annan kommun i 
GGVV gett något bidrag till Bris. 
Förvaltningen föreslår att ansökan om bidrag avslås. 

Förslag under sammanträdet 
Peter Fransson (S) föreslår att Bris region Väst beviljas ett bidrag med 6 000 
kronor, liksom tidigare år. 

Ordföranden föreslår att ansökan avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet 
beslutat enligt Peter Franssons förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-09-28 
Verksamhetsberättelse Region Väst 2016, Bris verksamhetsplan, aktiviteter 
och budget 2017 samt Bris målsättningar 2018. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-10-05 § 244 2017/161 23 

Justering   Exp. Utdragsbestyrkande 

Preliminär plan för sammanträden 2018 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Upprättad sammanträdesplan antas, efter komplettering av sammanträde för 
socialnämnden i januari månad 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2018 har uppgifter 
begärts om socialnämndens sammanträden under nästa år.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-12. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 
finner det antaget. 
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