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ÄRENDELISTA

§108 Information från myndighet
§109 Borttagen på grund av sekretess
§110 Borttagen på grund av sekretess
§111 Borttagen på grund av sekretess
§112 Borttagen på grund av sekretess
§113 Borttagen på grund av sekretess

§114
Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation med anledning av ny 
organisation av ekonomiskt bistånd m.m.

§115 Ekonomisk information
§116 Delårsbokslut
§117 Rapport om avvikelser inom Socialförvaltningen, första halvåret 2018
§118 Förenklat beslutsfattande
§119 Habiliteringsersättning 2018
§120 Preliminär plan för sammanträden 2019
§121 Information från förvaltningen
§122 Kontaktpolitikerdag
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§108

Information från myndighet

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Handläggare (missbruk), Lotta Johansson informerar om de placeringar vuxna som varit 
under 2018.

Ledamöterna diskuterar problematiken med att få ut personerna i arbetslivet efter en 
behandlingsvistelse.

Myndighetschefen informerar om ett arbete i en tidigare kommun hon arbetat i som kallades 
växla bidrag. Vilket byggde på ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och 
socialförvaltningen och där den enskilde fick "praktikplats" och lön utbetalades i form av 
försörjningsstöd. Detta var ett sätt att etablera en kontakt i arbetslivet och som i bästa fall 
ledde till ett arbete för den enskilde.

Paragrafen är justerad
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§109

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§110

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§111

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§112

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§113

Borttagen på grund av sekretess

Paragrafen är justerad
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§114

Ändring av Socialnämndens reglemente samt delegation med 
anledning av ny organisation av ekonomiskt bistånd m.m. (SN 
2018/052)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till ändring av 
socialnämndens reglemente samt delegation godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 68 om ändrad organisation av ekonomiskt 
bistånd m.m.

 

Med anledning av organisatorisk flytt av ekonomiskt bistånd m.m. behöver socialnämndens 
reglemente och delegationsordning revideras. Följande frågor som socialnämnden ansvarat 
för flyttas bort från nämndens reglemente:

Ekonomiskt bistånd
Budget och skuldsanering
Dödsboanmälningar

När det gäller delegationsordningen tas den delegationen bort från socialnämndens 
delegationsordning som gäller handläggning av försörjningsstöd punkt 6.2.1 – 6.2.14, 6.2.17
- 6.2.18 samt punkt 14.1.6 Dödsboanmälan

I samband med detta görs även en redaktionell ändring gällande personuppgiftslagen/GDPR.

Verksamheten övergår till kommunstyrelsens ansvarsområde 2018-11-19.

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-04

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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§115

Ekonomisk information (SN 2018/007)

Beslut

Lämnad information godkänns

Sammanfattning

Utifrån det försämrade resultatet som presenterades för socialnämnden i augusti diskuteras 
den ekonomiska situationen.

Ekonomen redovisar ekonomin för ensamkommande barn. Eventuellt finns det ytterligare 
kostnader att återsöka när det gäller försörjningsstöd. Det är ovisst om vi erhåller bidrag från 
migrationsverket för allt vi återsökt hittills när det gäller placeringar.

Inom delprogram 776 och 773 finns ett stort överskridande och förvaltningen kommer att ta 
fram handlingsplaner för att komma tillrätta med detta.

Arbetsutskottet diskuterar även om det finns åtgärder att vidta när det gäller taxor och avgifter 
inför 2019.

 

 

Beslutsunderlag
 Startegisk plan och budget 2019 - 2021(87643) (0)_TMP
 Riktlinjer för ekonomistyrning - Antagna av kommunfullmäktige 2018-06-25 § 

109.docx(86343) (0)_TMP

Paragrafen är justerad

12 / 23



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§116

Delårsbokslut (SN 2018/007)

Beslut

Lämnad information godkänns och presenteras även för socialnämnden som har att godkänna 
delårsbokslutet.

Sammanfattning

Förvaltningen håller på att sammanställa delårsbokslutet och eftersom ekonomisystemet ännu 
inte har stängt för perioden finns inga ekonomiska uppgifter att redovisa.

Socialchefen redovisar måluppfyllelsen så här långt för de 10 övergripande mål som nämnden 
antagit för 2018. Resultaten ser lite olika ut och redovisas i en färgskala där grön är lika med 
att målet är uppfyllt och där röd är inte uppfyllt och delvis uppfyllt gul.

Grönt redovisas på följande mål: verksamheten ska inom ansvarsområdet verka för att 
möjliggöra enskilda barn och ungdomars förutsättningar att lämna skolan med godkända 
betyg, politik och medarbetare ska vara aktiva i utvecklande samverkan gällande kommunala 
och regionala intressen, verksamheten ska verka för ett rikt och varierat samarbete med 
föreningsliv, möjlighet till alternativ driftsform ska utredas vid utveckling av verksamheten, 
medborgarens delaktighet och självständighet ska uppmuntras genom öppen dialog.

Gult redovisas på följande mål: verksamheten ska möta medborgarens behov och bedrivas 
utifrån gällande lagstiftning med god kvalité, verksamheten ska genom utbyte utöka andelen 
miljöfordon, roll- och ansvarsfördelning mellan politik, förvaltning och medarbetare ska vara 
tydlig och logisk, budgetförutsättningar samt konsekvenser för politiken ska vara välgrundade 
genom tjänstemannaberedning.

Röd redovisas på följande mål: verksamheten ska underlätta för externa tjänsteföretag att 
genomföra ett kvalitativt arbete.

Delårsbokslutet ska lämnas in till ekonomienheten senast 2018-09-20.
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Paragrafen är justerad
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§117

Rapport om avvikelser inom Socialförvaltningen, första halvåret 
2018 (SN 2018/018)

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Socialchefen informerar om förvaltningens arbete med patientsäkerhetsberättelse med 
inriktning på kvalitet.

Rapporten avser första halvåret 2018 och kommer att presenteras och redovisas direkt i 
socialnämnden.

 

 

Beslutsunderlag
 Förvaltningens t jänsterskrivelse 2018-09-03

Paragrafen är justerad
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§118

Förenklat beslutsfattande (SN 2018/135)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förenklat beslutsfattande gällande 
trygghetslarm, rådgivning och samtalsstöd, riktat till personer 65 år och äldre införs.

Sammanfattning

Ny bestämmelse om förenklat beslutfattande om hemtjänst för äldre trädde i kraft den 1
juli 2018. Till bakgrund för den nya bestämmelsen ligger regeringens proposition
2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre.
Den nya bestämmelsen innebär att socialnämnden får en befogenhet att erbjuda
hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning.
Bestämmelsen är frivillig för kommunen att tillämpa.

Syftet med bestämmelsen
Den nya bestämmelsen syftar till att ge de kommuner som så önskar möjlighet
att bevilja äldre kvinnor och män insatser inom äldreomsorg på ett enklare
sätt och med större utrymme för delaktighet. Det blir möjligt för kommunen
att tona ner på ett resurskrävande inledande utredningsarbete till
förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet och effektivitet.
Ett annat syfte är att öka den äldres rätt till självbestämmande och delaktighet,
genom att den äldre personen ges större möjlighet att välja mellan de
insatser som erbjuds och hur de praktiskt ska genomföras.
Lagen syftar också till att förstärka inslagen av förebyggande insatser genom
att generella hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede, vilket regeringen
bedömer också kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande
äldreomsorg (Socialstyrelsens meddelandeblad Nr 3/2018)

4 kap. 2 a § socialtjänstlagen (2001:453)
Socialnämnden får utan föregående behovsprövning erbjuda hemtjänst till äldre personer.
Ett sådant erbjudande förutsätter att den äldre personen har informerats om:

1. i vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet av insatserna,
på vilket sätt kommunen följer upp insatserna, och
2. rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 1 §.
3. Kommunen ska följa upp insatserna med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas
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kvalitet enligt 3 kap. 3 § och värdegrunden i 5 kap. 4 §.

Tillämpning av förenklat beslutsfattande är reglerat.

Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-05
 Socialstyrelsens meddelandeblad nr 3 2018

Paragrafen är justerad

17 / 23



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-09-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§119

Habiliteringsersättning 2018 (SN 2018/083)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskottet förslår socialnämnden:

1. Tidigare beslut om hel och halvdags ersättning avseende habiliteringsersättning tas bort
2. Heldagsersättning utges till samtliga enligt schablon.
3. Förvaltningen får i uppdrag att se över om ersättningen kan beräknas månadsvis i stället för 

ett dagsbelopp.

Sammanfattning

Habiliteringsersättning är en ersättning som en person som deltar i daglig verksamhet kan få. 
Habiliteringsersättningen är inte reglerat i lag, förordning eller föreskrift men är ett sätt att 
stimulera den enskilde att delta i verksamheten (se prop. 1992/93:159 s. 90).

• I 87 procent av kommunerna har deltagare i daglig verksamhet fått habiliteringsersättning 
(se Socialstyrelsens öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015).

• Ca 65 personer uppbär habiliteringsersättning i Vaggeryds kommun(2018-09-05).

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 350 000 000 kronor i statsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna under 2018. Syftet med statsbidraget är att införa eller 
höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS 
(habiliteringsersättning).

Kommunerna kan rekvirera högst det belopp som framgår av Socialstyrelsens 
fördelningsnyckel för ändamålet.

Medlen kan användas under hela 2018. Ingen information om fortsatta bidrag ges.

Yrkanden

Ann-Christin Holmgren (L) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över om ersättningen 
kan beräknas månadsvis i stället för ett dagsbelopp.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan anta förvaltningens förslag till beslut med Ann-
Christin Holmgrens (L) tilläggsförslag och finner det antaget.
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Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-06

Paragrafen är justerad
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§120

Preliminär plan för sammanträden 2019 (SN 2018/134)

Beslut

Socialnämndens arbetsutskottet föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till 
sammanträdestider godkänns.

Sammanfattning

För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2019 har uppgifter begärts om 
socialnämndens sammanträden under nästa år.

Följande sammanträdesdagar föreslås:

Månad Arbetsutskott Socialnämnd

Januari 17 10 och 24

Februari 14 27 (onsdag)

Mars 14 28

April 11 25

Maj 16 29 (onsdag)

Juni 12 (onsdag) 27

Juli 4 -

Augusti 15 29

September 12 26

Oktober 10 24

November 7 21

December 5 19
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Beslutsunderlag
 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-05

Expedieras till 

Kommunledningskontoret

Paragrafen är justerad
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§121

Information från förvaltningen

Beslut

Lämnad information godkänns.

Sammanfattning

Verksamhetschef för IFO/FO informerar om följande:

4. Förvaltningen har gjort en förfrågan till fastighetsenheten vad gäller införande av bredband i 
samtliga verksamheter inom funktionshinderomsorgen. När det gäller den nya Stjärnfabriken 
kommer det att ingå från början.

5. Arbetet med den nya lokalen för daglig verksamhet följer tidsplanen och beräknad inflyttning 
är 15 december 2018. Då sker inflyttning på nedre botten, 2:a våningen färdigställts något 
senare. Områdescheferna inom funktionshinderomsorgen ingår i arbetsgruppen som 
tillsammans med arkitekt Dan Johansson tagit fram hur lokalerna ska användas. När det 
gäller utomhusmiljön har frågan väckts, men det arbetet är ännu inte påbörjat.

6. Frågeställning har framförts när det gäller resor till och från den nya verksamheten 
(Stjärnfabriken), och det kommer att fungera likadant som idag. Det innebär att man får 
betala sina arbetsresor eller åka kollektivt.

Socialchefen informerar om följande:

 Verksamhetschefen för äldreomsorg kommer att tillsammans med områdeschefer delta i en 
ledarutbildning.

 Personalen inom myndighetsenheten kommer att delta i årets Socionomdagar som äger rum 
21 - 22 november 2018 i Stockholm

 En områdeschef har varslats om uppsägning och har efter överenskommelse med 
arbetsgivaren avslutat sin tjänst.

 Personalen på Stationsgatans gruppbostad har tillsammans med 4 brukare varit på en 
semesterresa i Kroatien.

 

Paragrafen är justerad
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§122

Kontaktpolitikerdag

Beslut

Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden att kontaktpolitikerdagen i oktober ställs 
in.

Sammanfattning

Enligt tidigare beslut ska en kontaktpolitikerdag genomföras i oktober månad. Eftersom det 
varit valår och man inte vet socialnämndens sammansättning inför nästa år föreslår 
ordföranden att kontaktpolitikerdagen i oktober ställs in.

Socialchefen förslår en utbildninsplan för ledamöter under en mandatperiod som innebär 
följande:

 

År 1 Ingen kontaktpolitikerdag - utbildning för nya ledamöter

År 2 2 kontaktpolitikerdagar

År 3 2 kontaktpolitikerdagar

År 4 1 kontaktpolitikerdag

 

Paragrafen är justerad
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