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Kallelse/föredragningslista

1. Informationssäkerhet Annika Lagerqvist 14:10

2. Nedläggning av faderskapsutredning  

3. Begäran om entledigande av vårdnadshavare  

4. Handläggningstider - utredningstider för barn och 
unga (SN 2018/124)

Maria Nordgren 

5. Uppdaterad delegationsordning för sydvästra 
Smålands socialjour (SN 2018/123)

 

6. Ekonomisk information (SN 2018/007) Sanja Matic 

7. Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
Restaurang Götaström AB (SN 2018/118)

Ewa Carlsson 

8. Fribrev om projektet VISAM (SN 2018/116) Lotta Damberg 

9. Medborgarförslag- fler alternativa driftsformer inom 
barn- och äldreomsorg (SN 2018/086)

Lotta Damberg 

10. Återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen (SN 2011/165)

Lotta Damberg 

11. Motion - korttidsboende på Talludden (SN 2018/087) Lotta Damberg 

12. Delgivningar, meddelanden (SN 2018/009)  

13. Anmälan av delegationsbeslut  

14. Information från förvaltningen Lotta Damberg 
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Handläggningstider - utredningstider för barn 
och unga 

SN 2018/124
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§97

Handläggnings- och utredningstider, barn och unga (SN 2018/124)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att redovisningen godkänns samt att 
ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Sammanfattning
Socialnämndsledamöterna Sofia Isaksson (KD) och Emma Evaldsson (KD) har inkommit 
med en begäran om utredning och handlingsplan för barn och ungas utredningar, då det 
framkommit att Vaggeryds kommun brister på denna punkt enligt KD som vill ha en 
redovisning på att gällande lagstiftning följs gällande utredningstider.
Vaggeryds kommun följer lagen om utredningstid under 2018. Det är endast några enstaka 
utredningar som överstiger 4 månaders gränsen. Dessa är identifierade och åtgärdade eller 
kommer att åtgärdas.

Beslutsunderlag
 Handläggnings- och utredningstider barn och unga
 Brister gällande handläggningstider - utredningstider för barn och unga

Expedieras till 
Sofia Isaksson och Emma Evaldsson (KD).
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-08-09                 Sida 1 av 2

Dnr SN 2018/124
Socialförvaltningen 

Till  Socialnämndens arbetsutskott 

Handläggnings- och utredningstider, barn och unga 

Förslag till beslut
Redovisningen godkänns och ärendet läggs till handlingarna utan vidare åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndsledamöterna Sofia Isaksson och Emma Evaldsson (KD) har inkommit med en 
begäran om utredning och handlingsplan för barn och ungas utredningar, då det framkommit 
att Vaggeryds kommun brister på denna punkt enligt KD som vill ha en redovisning på att 
gällande lagstiftning följs gällande utredningstider.

Ärende
Vaggeryds kommun följer lagen om utredningstid under 2018.
Det är endast några enstaka utredningar som överstigit 4 månaders gränsen. Dessa är 
identifierade och åtgärdade eller kommer att åtgärdas.

Utdrag ur socialtjänstlagen kap 11

2 § Särskilda regler för barnavårdsutredningar
Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får 
nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de 
kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada 
eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna i ärendet.

Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det 
särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

Situationen på utredningsenheten barn och unga har tidigare varit kaotisk med avsaknad av 
handläggare och chefer. Konsulter har då varit inhyrda. Nu har personalsituationen förändrats 
till det positiva och vi är nu stolta över att kunna informera om att vi håller våra 
utredningstider och någon handlingsplan finns således ej skäl att upprätta. 

Beslutet ska skickas till
Sofia Isaksson och Emma Evaldsson (KD).

Handläggare
Maria Nordgren
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-08-09                    Sida 2 av 2

Dnr SN 2018/124

Myndighetschef
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Uppdaterad delegationsordning för sydvästra 
Smålands socialjour

SN 2018/123
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§100

Sydvästra Smålands socialjour – revidering av delegationsordning 
(SN 2018/123)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att reviderad 
delegationsordning för Sydvästra Smålands socialjour godkänns.

Sammanfattning
I delegationsordning för kommungemensam socialjour har felaktigheter identifierats. 
Felaktigheten ligger under punkt 16 ”beslut om att begära polishandräckning” utifrån 43§ 2p. 
LVU. Här finns en text under ”anmärkning” som lyder ”förordande se bifogad bilaga”. Den 
bilaga som denna anmärkning hänvisar till finns inte. Det är förvaltningens bedömning att den 
inte heller fyller något praktiskt syfte, då delegation enligt delegationsordningen ges till 
medarbetare inom socialjouren att fatta beslut om polishandräckning, under förutsättning att 
rekvisit för detta är uppnådda. Därför bör texten under ”anmärkning” under punkt 16 i 
delegationsordningen helt tas bort.

Beslutsunderlag
 Sydvästra Smålands Socialjour - revidering av delegationsordning
 Uppdaterad delegationsordning gemensam socialjour

Expedieras till 
Sydvästra Smålands socialjour.

Page 1 of 1Page 9 of 52



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-08-09                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/123
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden 

Sydvästra Smålands socialjour – revidering av 
delegationsordning

Förslag till beslut
Reviderad delegationsordning för Sydvästra Smålands socialjour godkänns.

Sammanfattning av ärendet
I delegationsordning för kommungemensam socialjour har felaktigheter identifierats. 
Felaktigheten ligger under punkt 16 ”beslut om att begära polishandräckning” utifrån 43§ 2p. 
LVU. Här finns en text under ”anmärkning” som lyder ”förordande se bifogad bilaga”. Den 
bilaga som denna anmärkning hänvisar till finns inte. Det är förvaltningens bedömning att den 
inte heller fyller något praktiskt syfte, då delegation enligt delegationsordningen ges till 
medarbetare inom socialjouren att fatta beslut om polishandräckning, under förutsättning att 
rekvisit för detta är uppnådda. Därför bör texten under ”anmärkning” under punkt 16 i 
delegationsordningen helt tas bort.

Beslutet ska skickas till
Sydvästra Smålands socialjour.

Handläggare
Maria Nordgren

Myndighetschef 
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2018-06-19

Delegeringsordning för kommungemensam socialjour. 
Gemensam delegeringsordning för socialjouren i Värnamo, Vaggeryd, Gislaved, Gnosjö, Ljungby, 
(Alvesta), Markaryd, Älmhult, Uppvidinge, Lessebo och Tingsryd.

 Beslut som fattas med stöd av delegation av socialsekreterare i den kommungemensamma 
socialjouren gäller som regel i avvaktan på nästkommande vardag/arbetsdag. 

 Beslut som fattas med stöd av delegation av socialnämndens ordförande eller annan ledamot som 
nämnden förordnat avser situationer då socialnämndens beslut inte kan avvaktas.

 Beslut som fattats av delegat skall anmälas till socialnämnden i ansvarig kommun enligt 
gällande lagstiftning och riktlinjer. 

Socialtjänstlagen

N: r Ärende Lagrum Delegat Anmärkning, 
1 Beslut i fråga om ekonomiskt 

bistånd till försörjningsstöd och 
livsföring i övrigt vid akut behov

4 kap. 1 § 
SoL

Socialsekreterare i 
socialjouren 

Bistånd avser att täcka de 
mest akuta och elementära 
behov fram till nästa 
kontorsdag då ärendet kan 
handläggas i 
hemkommunen.

Behov som avses är t.ex. 
husrum, mat, billigast 
möjliga transport till 
hemkommun etc.

2 Beslut om bistånd i form av 
tillfällig vistelse i hem för vård eller 
boende vid akut vårdbehov

- avseende barn och 
ungdom

- avseende vuxna

4 kap. 1 § 
SoL och 
6 kap 1 §

Socialsekreterare i 
socialjouren

Beräknad varaktighet högst 
två veckor

3 Beslut om bistånd i form av 
placering i jourhem, familjehem 
eller annat enskilt hem vid akut 
vårdbehov

- avseende barn och 
ungdom

- avseende vuxna

4 kap. 1 § 
SoL och 
6 kap 1 §

Socialsekreterare i 
socialjouren

Beräknad varaktighet högst 
två veckor

4 Beslut om tillfällig placering på 
skyddat boende

5 Kap 11§ 
SoL

Socialsekreterare i 
socialjouren 
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5 Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 § 
SoL

Socialsekreterare i 
socialjouren

6
Beslut om polisanmälan angående 
vissa brott mot underårig samt 
vissa grövre brott

12 kap.
 10 § SoL

Socialsekreterare i 
socialjouren

Gäller i akuta fall om det 
inte kan vänta tills 
ordinarie kontor öppnar.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
7 Beslut om omedelbart 

omhändertagande av ungdom 
under 20 år 

6 § 1-2 st. 
LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

Beslutet skall skrivas under 
av beslutsfattaren. 
Muntliga beslut får endast 
förekomma i sådana akuta 
situationer när underskrift 
absolut inte kan avvaktas. 
Sådana beslut måste 
skrivas under i direkt 
anslutning till beslutet – 
vid första möjliga tillfälle. 

8 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 6 § LVU 
skall upphöra

9 § 3 st. 
LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

9 Beslut om hur vården skall ordnas 
och var den unge skall vistas under 
vårdtiden

11 § 1 och 
3 st. LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

10 Beslut om hur den unges umgänge 
med vårdnadshavare och föräldrar 
skall utövas 

- När överenskommelse inte 
kan nås med 
vårdnadshavare

- I avvaktan på nämndens 
beslut

14 § 2 st. 1 
p. LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat
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11 Beslut om att den unges vistelseort 
inte skall röjas för föräldern eller 
vårdnadshavaren i avvaktan på 
nämndens beslut.

14 § 2 st. 2 
p. LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

12 Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud

27 § 1-2 st. 
LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

13 Beslut om den unges umgänge med 
förälder eller andra vårdnadshavare 
efter beslut om flyttningsförbud 
eller tillfälligt flyttningsförbud när 
överenskommelse inte kan nås. 

31 § LVU Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

14 Beslut om läkarundersökning, att 
utse läkare samt plats för 
läkarundersökningen

32 § 1 st. 
LVU

Socialsekreterare i 
socialjouren

15 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra 
läkarundersökning

43 § 1 p. 
LVU

Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

16 Beslut att begära polishandräckning 
för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande med stöd av 
LVU samt återkallande av 
polishandräckning

43 § 2 p. 
LVU

Socialsekreterare i 
socialjouren
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Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM
17 Beslut om att inleda utredning om 

det finns skäl för tvångsvård
7 § LVM Socialsekreterare i 

socialjouren 

18 Beslut om läkarundersökning samt 
att utse läkare för undersökningen

9 § LVM Socialsekreterare i 
socialjouren

Beslut om 
läkarundersökning skall 
fattas om sådan inte är 
uppenbart obehövlig.

19 Beslut om ansökan om inskrivning 
på hem för vård eller boende

- SIS-institution

12 och 19 
§§ LVM
3 kap 10 § 
SoF

Socialsekreterare i 
socialjouren

20 Beslut om omedelbart 
omhändertagande av missbrukare

13 § LVM Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

21 Beslut om att omedelbart 
omhändertagande enligt 13 § LVM 
skall upphöra

18 b § LVM Socialnämndens 
ordförande

Ersättare: Annan 
ledamot som 
nämnden förordnat

22 Beslut om att begära 
polishandräckning för att föra en 
missbrukare till beslutad 
läkarundersökning eller för att 
genomföra beslut om vård eller 
omhändertagande

45 § 1-2 p. 
LVM

Socialsekreterare i 
socialjouren
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Ekonomisk information

SN 2018/007
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Ekonomiuppföljning
Januari - Juli

2018

Socialnämnd 

Den 30 augusti 2018
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Socialförvaltning
Januari – Juli 2018
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Socialförvaltning
Januari – Juli 2018
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Socialförvaltning 
Januari – Juli 2018

Page 19 of 52



Socialförvaltning 
Januari – Juli 2018
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Socialförvaltning
Januari – Juli 2018
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Ensamkommande barn
Januari – Juli 2018
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Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 
till Restaurang Götaström AB

SN 2018/118
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Fribrev om projektet VISAM

SN 2018/116
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§99

Fribrev angående projektet VISAM Arena (SN 2018/116)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena.

Sammanfattning
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att ge utvecklingschefen för 
Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena samt att rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena och att rekommendera länets 
kommuner att anta ovanstående förslag till beslut.
 

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut
 Kommungemensamt fribrev

Expedieras till 
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Page 1 of 1Page 25 of 52



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-06-29                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/116
Socialförvaltningen

Till  Socialnämnden

Fribrev angående projektet VISAM Arena

Förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående projektet 
VISAM Arena.

Sammanfattning av ärendet
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att ge utvecklingschefen för 
Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett kommungemensamt fribrev angående 
projektet VISAM Arena samt att rekommendera länets kommuner att anta fribrevet. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena och att rekommendera länets 
kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag 
Kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena

Beslutet ska skickas till
Kommunal utveckling, Region Jönköpings län

Handläggare
Lotta Damberg

Socialchef
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2018-05-18      

  

 

Region Jönköpings län Telefon: 072-6724293 Organisationsuppgifter  

Kommunal utveckling E-post: ola.gotesson@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 

Box 1024 Hemsida: www.regionjonkoping.se Orgnr: 232100-0057 

551 11   Jönköping     

     

   

Region Jönköpings län  

Kommunal utveckling 

Ola Götesson 

072-5724293 

ola.gotesson@rjl.se 

 

Jönköpings läns kommuner  

Fribrev  
Avser innovationer och kommersialiserbara vård- och omsorgsrelaterade varor och 

tjänster som medarbetare inom Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av 

projektet VISAM Arena. 

 Kommunerna i Jönköpings län avsäger sig alla framtida anspråk på idé eller 

kommersialiserad produkt som utvecklats inom ramen för VISAM Arena vilket ägs 

och drivs av Almi Företagspartner i Jönköping AB. 

 

 Innovatören kommer med sin idé till VISAM Arena som privatperson men också 

som anställd i någon kommun i Jönköpings län. Innovatören uppmanas att driva sitt 

projekt på fritid. 

 

 Kommunerna i Jönköpings län kommer inte att kräva ekonomisk ersättning eller 

hävda rätt till någon form av ägande. 

 

 Innovatören äger rätt att utan anställande kommuns tillåtelse eller inblandning, sälja 

eller överlåta sin idé eller dess utvecklade form till tredje part. 

Kommunerna i Jönköpings län ser att det generösa förhållningssättet på sikt skapar 

mervärde för kommunerna som arbetsgivare samt tillför nytta och högre effektivitet 

inom berörda verksamheter. Av denna anledning beslutade Primärkommunalt 

samverkansorgan den 17 maj 2018 att ge utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling i uppdrag att formulera ett kommungemensamt fribrev angående projektet 

VISAM Arena samt att rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.  

 

Jönköping den 29 maj 2018 

 

Ola Götesson 

Utvecklingschef 

Kommunal utveckling 

Page 27 of 52



9 

Medborgarförslag- fler alternativa driftsformer 
inom barn- och äldreomsorg 

SN 2018/086
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§101

Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- 
och äldreomsorg. (SN 2018/086)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att medborgarförslaget avslås med 
hänsyn till att socialnämnden arbetar med frågan när det är aktuellt för utveckling av 
verksamhet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har översänt ett medborgarförslag inlämnat av Stefan Ottosson 
2018-04-16, med begäran om socialnämndens yttrande. Förslaget innebär:

1. att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens äldreboenden till 
alternativ utförare.

2. att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till en eller flera 
alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan kommunal och alternativ driftsform.

Socialnämnden begärs att yttra sig i ärendet senast 3 september 2018.

Socialnämnden hänvisar till den av Kommunfullmäktige satta politiska inriktningen för 
kommunens nämnder, bolag och förvaltningar genom mål för åren 2015-2018. Ett av målen är 
”Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa 
driftsformer prövas”.

Socialnämnden har i mål för 2018 brutit ned målet till att ”Möjlighet till alternativ driftsform 
ska utredas vid utveckling av verksamhet”.

Socialförvaltningen har till uppgift att vid utveckling av verksamhet pröva förslag om 
alternativ driftform. Våra särskilda boenden Furugården och Sörgården är idag inte aktuella 
för några genomgripande förändringar. Hösten 2018 startas byggnationen av det nya särskilda 
boendet, Mejeriet i Skillingaryd. Det förväntas vara klart våren 2020. Socialförvaltningen 
påbörjar hösten 2018 arbetet med Budget 2020. Förvaltningen kommer då att utreda och 
pröva alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på Mejeriet, eftersom en utveckling 
av våra verksamheter planeras.

Beslutsunderlag
 Yttrande medborgarförslag - fler alternativa drifsformer inom barn- och 

äldreomsorgen
 Medborgarförslag - fler alternativa driftsformer inom barn- och äldreomsorg
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Kommunledningskontoret
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-08-09                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2018/086
Socialförvaltningen 

Till  Socialnämnden 

Yttrande medborgarförslag - Fler alternativa driftsformer inom barn- 
och äldreomsorg.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänsyn till att socialnämnden arbetar med frågan när det är 
aktuellt för utveckling av verksamhet

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret har översänt ett medborgarförslag inlämnat av Stefan Ottosson 
2018-04-16, med begäran om socialnämndens yttrande. Förslaget innebär:

1. att påbörja processen med att överlåta driften av ett av kommunens äldreboenden till 
alternativ utförare.

2. att påbörja processen med att överlåta driften av kommunala förskolor till en eller flera 
alternativa utförare så att en bättre balans uppnås mellan kommunal och alternativ driftsform. 

Socialnämnden begärs att yttra sig i ärendet senast 3 september 2018.

Socialnämnden hänvisar till den av Kommunfullmäktige satta politiska inriktningen för 
kommunens nämnder, bolag och förvaltningar genom mål för åren 2015-2018. Ett av målen är 
”Mångfalden i de kommunala verksamheterna kan utvecklas genom att alternativa 
driftsformer prövas”. 

Socialnämnden har i mål för 2018 brutit ned målet till att ”Möjlighet till alternativ driftsform 
ska utredas vid utveckling av verksamhet”. 

Socialförvaltningen har till uppgift att vid utveckling av verksamhet pröva förslag om 
alternativ driftform. Våra särskilda boenden Furugården och Sörgården är idag inte aktuella 
för några genomgripande förändringar. Hösten 2018 startas byggnationen av det nya särskilda 
boendet, Mejeriet i Skillingaryd. Det förväntas vara klart våren 2020. Socialförvaltningen 
påbörjar hösten 2018 arbetet med Budget 2020. Förvaltningen kommer då att utreda och 
pröva alternativ driftsform för vård och omsorgsboendet på mejeriet, eftersom en utveckling 
av våra verksamheter planeras.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Handläggare
Lotta Damberg

Socialchef
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Återrapportering av förtydligande gällande 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§103

Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen (SN 
2011/165)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att godkänna förvaltningens 
återrapportering.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 2 uppdragit till Socialnämnden att återkomma med ett 
förtydligande om vilka effekterna blir genom den nya organisationen jämfört med den gamla, 
organisatoriskt och ekonomiskt.

För ärendet finns ”återrapport av uppdrag gällande kostutredning, organisation, bemanning 
och ekonomiska konsekvenser” som avser effektbeskrivning av kostorganisationen efter att 
socialnämnden övertog ansvaret i egen regi. Denna rapport godkändes av kommunstyrelsen 
2018-01-10 § 2. I denna återrapportering återges nuvarande organisation och framtida 
alternativ och effekter. Inget är beslutat i socialnämnden. Utsago ger en riktning på vilka 
kommande politiska beslut som behöver ett ställningstagande.
Förvaltning redogör i Utredning - återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen, daterad 2018-08-09.
Socialchefen har sammanställt en redovisning över antal portioner/kostnader som lämnas ut 
under sammanträdet till ledamöterna.

Beslutsunderlag
 Utredning - återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen
 Återrapportering av förtydligande kring kostutredningen

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2018-08-09                 Sida 1 av 1

Dnr SN 2011/165
Socialförvaltningen 

Till  Socialnämnden 

Återrapportering av förtydligande gällande kostorganisationen

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens återrapportering. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2018-01-10 § 2 uppdragit till Socialnämnden att återkomma med ett 
förtydligande om vilka effekterna blir genom den nya organisationen jämfört med den gamla, 
organisatoriskt och ekonomiskt.

För ärendet finns ”återrapport av uppdrag gällande kostutredning, organisation, bemanning 
och ekonomiska konsekvenser” som avser effektbeskrivning av kostorganisationen efter att 
socialnämnden övertog ansvaret i egen regi. Denna rapport godkändes av kommunstyrelsen 
2018-01-10 § 2. I denna återrapportering återges nuvarande organisation och framtida 
alternativ och effekter. Inget är beslutat i socialnämnden. Utsago ger en riktning på vilka 
kommande politiska beslut som behöver ett ställningstagande.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Handläggare
Lotta Damberg
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Datum Sida
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Till Socialnämnden

Utredning - återrapportering av förtydligande gällande 
kostorganisationen 

Våren 2020 planeras ett nytt vård och omsorgsboende vara klart och i 
samband med byggnationen planeras också en enhet för tillagning av mat 
till socialnämndens omsorgstagare i  anslutande lokaler. Tankar finns att 
tillagning ska ske till omsorgstagare i södra kommundelen. Enheten 
förbereds för att kunna hantera tillagning av matlåda för de omsorgstagare 
som har beslutad insats. Enheten kommer att servera lunch i restaurangen 
för allmänheten, överensstämmande med serveringen på Furugårdens 
restaurang Linnéa. Delar av enheten kan komma att avknoppas och drivas i 
alternativ driftsform.

Inför budgetår 2020 har inte arbetet i Socialnämnden påbörjats utan 
beräknas ske under höst 2018/vinter 2019.

Indikation på budgetförutsättning 2020 har tilldelats nämnden i 
styrdokumentet strategisk plan och budget 2019-2021.
Planerade budgetförutsättningar för socialnämnden år 2020 är 253 018 tkr. 
Andelen individer i åldern 80 + beräknas att öka för år 2020, samt att 
nämnden ser en fortsatt ökning av insatser inom LSS-området vilket innebär 
att volymökningar av omsorgsinsatser måste prioriteras. Viktigt är därmed 
att kostverksamheten bedrivs så effektivt som möjligt framöver. 

Socialnämndens kostorganisation har satt en inriktning ”att sträva efter att 
utveckla måltidsverksamheten till en effektiv, jämställd och 
målgruppsanpassad verksamhet, med fokus på upplevelse och kvalité.
Områdeschef för kost/ dietist, övrig måltidspersonal samt 
hälsosjukvårdsorganisationen samverkar för att införliva den politiska 
inriktningen. Verksamheten utgår från socialstyrelsens 
vägledningsdokument ”Näring för god vård och omsorg” som stöd i 
verksamhet och som underlag till politikers beslutsfattande i ett annars 
svårbegripligt område gällande specialkoster och konsistensanpassning för 
socialnämndens omsorgstagare.
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Aktuell organisation

Furugården: 100 % Kökschef/kock och 700 % Ekonomibiträden 
Sörgården 250 % Ekonomibiträden
Jupiter 0,92 % Ekonomibiträden
Totalt, 9,92 årsarbetare, fördelat på 12 personer, 10 st. tillsvidaretjänster och 
2 visstid. 

Ekonomi
Aktuell organisation tillagar 250 lunchportioner samt 130 middagar till 
omsorgstagare. Tillagning och servering till allmänheten i restaurangen 
prognostiseras och uppskattas allt eftersom. All produktion och distribution 
av mat finansieras genom att socialnämnden eftersträvar att tillämpa 
principen självkostnadspris. Kostnaden per portion, idag 75 kr är beräknad 
utifrån att täcka personalkostnader, hyror, distribution och råvarukostnader. 
Omsorgstagare med beslut om kost via socialnämnden med låg inkomst 
subventioneras via förbehållsbelopp som är statligt reglerat. Övriga 
restaurangbesökare erhålls 10:e lunchen gratis.
Ett 40-tal personer har beslut om matlåda som distribueras till hemmet och 
även där tillämpas självkostnadspris utifrån vad kommunen betalar till 
leverantören idag 60 kr/ portion+ 150 kr för distribution/ månad. Även här 
tillämpas subventionering via förbehållsbelopp.
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Till socialnämndens regi har politiken tillskjutit 700 tkr för 2018. Vilket har 
inneburit kvalitetshöjande effekter. 

Förslag organisation 2020
Alternativ 1

Furugården: 100 % Kökschef/kock och 300 % Ekonomibiträden 
Sörgården 150 % Ekonomibiträden
Mejeriet 100 % Kock och 350 % ekonomibiträden
Totalt, 10 årsarbetare
Ekonomi 

Förslag för organisation i kommunal regi förväntas tillaga omkring 250 
lunchportioner samt 130 middagar till omsorgstagare. Tillagningskök 
planeras på Furugården för den norra kommundelen och Mejeriet för den 
södra. Servering till allmänheten i restaurangerna på Furugården och 
Mejeriet. Jupiters mottagningskök stängs ned och lunchgäster välkomnas till 
Mejeriet. 
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Ekonomi

För all produktion och distribution av mat föreslås fortsatt finansiering 
genom att tillämpa principen självkostnadspris. Kostnaden per portion, 
förväntas höjas något i takt med ökade produktionskostnader ännu finns 
inga hyreskostnader framtagna för Mejeriets restaurang för att 
socialnämnden ska kunna göra beräkningar. Dagens 75 kr kan rimligtvis bli 
80-85 kr. Kostnaden för en måltid kommer fortsättningsvis av förvaltningen 
föreslås vara beräknad utifrån självkostnadspris. Omsorgstagare med beslut 
om kost via socialnämnden med låg inkomst subventioneras via 
förbehållsbelopp som är statligt reglerat. Övriga restaurangbesökare erhålls 
10:e lunchen gratis. Fortsatt beräknas att ett 40-60 tal personer har beslut om 
matlåda. 

Mejeriet kommer att vara förberett för att kunna tillaga matlådor i egen regi. 
Mejeriet blir den enhet som tillagar matlådor för hela kommunen. Detta för 
att utrymmet finns för förvaring av kylda matlådor innan distribution. 
Förvaringsutrymme finns inte på Furugården och kan inte tillämpas utan en 
utbyggnad. Tillskott i socialnämndens budget är nödvändig för investeringar 
som av de maskiner och inventarier som krävs för att kyla ned, packa och 
förvara mat. Socialnämnden har haft flera alternativ på bordet gällande 
tillagning i egen regi samt distribution. Uteslutet är leverans av varm mat ur 
hälsosynpunkt och nämndens ansvar för patientsäkerhet. Hur ofta 
distribution sker påverkar den totala kostnaden samt miljön. Idag är 
kostnaden 60 kr/ portion + 150 kr för distribution/ månad. Priset per matlåda 
höjs i takt med leverantörens indexregleringar. Socialförvaltningen gjorde 
en beräkning inför budget 2019 och får fram att matproduktionen och 
distributionen på ett liknande sätt som idag behöver täckas av ett 
självkostnadspris. Uppskattat är att den enskildes kostnad per matlåda blir 
densamma eller något högre i egen produktion beroende på 
distributionsalternativ.  Även här tillämpas subventionering via 
förbehållsbelopp.
Ursprungsbemanning beräknas täcka personalbehovet på nya enheten 
Mejeriet.
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Förslag organisation 2020
Alternativ 2

Förslag för organisation i kommunal regi förväntas tillaga omkring 125 
lunchportioner samt 65 middagar till omsorgstagare. Tillagningskök samt 
servering till allmänhet planeras på Furugården för den norra kommundelen. 
Mejeriet kommer att producera kosten för den södra kommundelen samt 
produktion och distribution av biståndsbedömda matlådor. Mejeriet drivs i 
privat regi. Jupiters mottagningskök stängs ned och lunchgäster välkomnas 
till Mejeriet. 

Ekonomi 

För all produktion och distribution av mat föreslås fortsatt finansiering 
genom att tillämpa principen självkostnadspris. Kostnaden per portion, 
förväntas höjas något i takt med ökade produktionskostnader. Mejeriets 
kostenhet och servering drivs i egen regi där vi betalar för de produkter och 
tjänster som nämnden behöver för att förse södra kommundelens 
omsorgstagare.
Dagens 75 kr i serveringen på Furugården kan rimligtvis bli 80-85 kr. 
Kostnaden för en måltid kommer fortsättningsvis av förvaltningen föreslås 
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vara beräknad utifrån självkostnadspris. Omsorgstagare med beslut om kost 
via socialnämnden med låg inkomst subventioneras via förbehållsbelopp 
som är statligt reglerat. Övriga restaurangbesökare erhålls 10:e lunchen 
gratis. Fortsatt beräknas att ett 40-60 tal personer i hela kommunen ha beslut 
om matlåda och produktionen och distributionen av den tillhandahålls av 
Mejeriets leverantör. 

Vid alternativ driftsform av restaurangen på Mejeriet beräknas 
socialförvaltningen få en övertalighet på ca 4,5 årsarbetare. 

Lotta Damberg
Socialchef
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Vaggeryds kommun
Socialförvaltningen

2018-08-21

Beskrivning av ekonomiska konskekvenser vid förändrad kostorganisation inom socialförvaltningen

Beskrivning 2013 2015 2017 2018 2020 2020 2020
Kommunal regi Kommunal regi Privat regi

Intäkter, tkr 6 890 6 711 6 170 4 748
Kostnader, tkr 10 066 10 036 9 497 9 670
Totalt -3 176 -3 325 -3 327 -4 922
Budget, netto 2 466 3 217 3 601 4 382
Resultat -710 -108 274 -540
Kostnad, frukost 
kvällsmat Säbo*) 3 000 3 000 2 800 2 900
Antal portioner/år 152 000 151 000 129 000 124 000 146 000 88  000 58 000
Antal matlådor externt Ingår ovan Ingår ovan 6 200 6 200 7 000 0 7 000
Kostnad/portion **) 46,48 46,59 51,91 54,59 ? ? ?

Statistik
Svinn(15% enl kost
ekonomiskt underlag 1 500 1 500 1 400 1 450 15% 15% 15%
Besökare, ca 30 30 30 15
Antal årsarbetare 6,65 6,65 7 10 10 5,5

*) Totalt antal boendeplatser. Fördelning av kostnaden helinackordering 3 900 kr/månad, per dag 130 kr, varav frukost och mellanmål motsvarar
30 % tillsammans enligt konsumentsverkets beräkningsregler.
**) Kostnad minus frukost/kvällsmat 

Intäkerna har minskat från 2013 till 2018, medan kostnadsbudgeten har ökat. Förändringen av kostorganisationen, dvs. att ha en egen kostorganisation i    
Socialnämnden hade inte syftet (enligt tidigare utredning) att bli mer kostnadseffektiv utan att kvaliteten skulle öka.
När kostnad för frukost och kvällsmat räknats av (uppskattad) kvarstår porttionspriset för lunch och middag.
Antal portioner varierar genom åren främst beroende på successiv nedläggning av boendeplatser. Detta i avvaktan på att platserna återskapas
på Mejeriet.
Antal besökande matgäster har minskat från ett 30-tal under åren till ett 15 tal i dagsläget på Furugården.
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Motion - korttidsboende på Talludden 

SN 2018/087
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§102

Remissyttrande – korttidsboende Talludden (SN 2018/087)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott förslår socialnämnden att motionen avslås.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har inlämnat en motion daterad 2018-04-20 med 
förslag at kommunfullmäktige så snart som möjligt ger socialnämnden i uppdrag och 
förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta korttidsboendet på Furugården till Talludden.
Kommunledningskontoret har överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande som ska 
vara inlämnat senast 2018-09-03.
Socialnämndens uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov utifrån socialtjänstlagen. En 
insats som kan ges efter att en ansökan gjorts samt att denna ansökan har biståndsprövats 
gentemot lagstiftningen. Korttids inom äldreomsorgen är vård och omsorgsboende en kort tid 
s.k. korttidsboende.  Vistelsetid på en korttidsenhet är generellt uppskattat till max 14 dagar 
utifrån insatsens syfte. Vanligt är växelvård som insats dvs. att bo hemma med hemtjänst 
mestadels men att får vård och omsorg på ett boende under ett antal tillfällen i månaden. I 
Vaggeryds kommun har vi korttidsenhet Granen som har 12 platser och Asken har 4 platser. 
Beläggningsgrad varierar och vi har som målsättning att erbjuda enkelrum. I skrivandets stund 
har vi 3 platser lediga.

2013-01-01 skedde kommunaliseringen av hemsjukvården vilket betyder att vi sedan dess 
ansvarar för ett större område av sjukvårdsinsatser än innan kommunaliseringen. Det har 
inneburit att kommunen numera sköter sjukvård i hemmet förutom sjukvård på våra vård och 
omsorgsboenden och gruppbostäder. Kompetensen vi tillhandahåller sträcker sig till 
sjuksköterskenivå. Vem som har rätt till sjukvård i hemmet bedöms i varje enskilt fall av våra 
sjuksköterskor vid ett hembesök. KomHem- avtalet reglerar gränsen för när en enskild anses 
ha rätt till sjukvård i hemmet eller när den enskilde hänvisas till att besöka en vårdcentral.

Brister inom sjukvården har uppmärksammats nationellt. Däribland ses brister i 
kommunikation och överenskommelser mellan huvudmän. Av vikt är att förstå att sjukvård i 
Vaggeryds kommun bedrivs av två huvudmän, regionen och kommunen. Ibland bedriver vi 
sjukvård som överlappar varandra och därmed behövs överenskommelser för att reglera våra 
insatser, vem gör vad och hur gör vi tillsammans. Senaste att träda i kraft är Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  Lagen definierar att en 
överenskommelse om hur samarbetet kring utskrivningar ska tas fram. Så är gjort mellan 
Region Jönköpings län samt länets samtliga kommuner. Detta för att förbättra vården för den 
enskilde. Överenskommelsen bygger på stora delar av hur vården ska se ut nu och i framtiden 
utifrån statens offentliga utredningar, SOU 2016:2 effektiv vård, Göran Stjernstedt. Kort 
sammanfattat är inriktningen att individer inskrivna på sjukhus tidigare ska gå hem från 
inrättningen efter behandling för att få sin vård i hemmet. Rapporten visar att i hemmiljö 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

återhämtar sig individer snabbare. Syftet med vår överenskommelse mellan region och 
kommunerna i länet är att hemgången ska vara trygg och du ska få den vård du behöver, när 
du behöver, där du behöver den.  
Socialnämnden har inget behov av att använda lokalerna där det tidigare varit ett HVB-
boende för ensamkommande barn. Socialförvaltningen har avslutat hyreskontraktet med 
fastighetsenheten. Förvaltningen bedömer antalet korttidsplatser vara tillräckligt nu och de 
närmsta 4 åren uppskattas inget behov av att utöka antalet korttidsplatser. Inte heller anser 
förvaltningen att det är lämpligt med ett vård och omsorgsboende på Talludden ur 
organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv och hänvisar till tidigare avslagna motioner 
gällande samma syfte.

Att vårdcentralen ligger dörr i dörr har en ringa betydelse för den vård den enskilda 
kommunmedborgaren får eftersom det är kommunen och inte regionen som ansvarar för 
sjukvårdsinsatserna på korttidsenheten. Det är viktigt att korttidsenheten finns nära 
kommunens hälso- och sjukvårdpersonal som finns på Furugården

Beslutsunderlag
 Motion- korttidsboende på Talludden
 Remissyttrande - korttidsboende Talludden

Expedieras till 
Kommunledningskontoret
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Dnr SN 2018/087
Socialförvaltningen 

Till  Socialnämden 

Remissyttrande – korttidsboende Talludden 

Förslag till beslut
Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeledamoten Lennart Karlsson (-) har inlämnat en motion daterad 2018-04-20 med 
förslag at kommunfullmäktige så snart som möjligt ger socialnämnden i uppdrag och 
förutsättningen till att påbörja arbetet att flytta korttidsboendet på Furugården till Talludden.
Kommunledningskontoret har överlämnat motionen till socialnämnden för yttrande som ska 
vara inlämnat senast 2018-09-03. 

Ärende
Socialnämndens uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov utifrån socialtjänstlagen. En 
insats som kan ges efter att en ansökan gjorts samt att denna ansökan har biståndsprövats 
gentemot lagstiftningen. Korttids inom äldreomsorgen är vård och omsorgsboende en kort tid 
s.k. korttidsboende.  Vistelsetid på en korttidsenhet är generellt uppskattat till max 14 dagar 
utifrån insatsens syfte. Vanligt är växelvård som insats dvs. att bo hemma med hemtjänst 
mestadels men att får vård och omsorg på ett boende under ett antal tillfällen i månaden. I 
Vaggeryds kommun har vi korttidsenhet Granen som har 12 platser och Asken har 4 platser. 
Beläggningsgrad varierar och vi har som målsättning att erbjuda enkelrum. I skrivandets stund 
har vi 3 platser lediga. 

2013-01-01 skedde kommunaliseringen av hemsjukvården vilket betyder att vi sedan dess 
ansvarar för ett större område av sjukvårdsinsatser än innan kommunaliseringen. Det har 
inneburit att kommunen numera sköter sjukvård i hemmet förutom sjukvård på våra vård och 
omsorgsboenden och gruppbostäder. Kompetensen vi tillhandahåller sträcker sig till 
sjuksköterskenivå. Vem som har rätt till sjukvård i hemmet bedöms i varje enskilt fall av våra 
sjuksköterskor vid ett hembesök. KomHem- avtalet reglerar gränsen för när en enskild anses 
ha rätt till sjukvård i hemmet eller när den enskilde hänvisas till att besöka en vårdcentral. 

Brister inom sjukvården har uppmärksammats nationellt. Däribland ses brister i 
kommunikation och överenskommelser mellan huvudmän. Av vikt är att förstå att sjukvård i 
Vaggeryds kommun bedrivs av två huvudmän, regionen och kommunen. Ibland bedriver vi 
sjukvård som överlappar varandra och därmed behövs överenskommelser för att reglera våra 
insatser, vem gör vad och hur gör vi tillsammans. Senaste att träda i kraft är Lag (2017:612) 
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  Lagen definierar att en 
överenskommelse om hur samarbetet kring utskrivningar ska tas fram. Så är gjort mellan 
Region Jönköpings län samt länets samtliga kommuner. Detta för att förbättra vården för den 
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Dnr SN 2018/087

enskilde. Överenskommelsen bygger på stora delar av hur vården ska se ut nu och i framtiden 
utifrån statens offentliga utredningar, SOU 2016:2 effektiv vård, Göran Stjernstedt. Kort 
sammanfattat är inriktningen att individer inskrivna på sjukhus tidigare ska gå hem från 
inrättningen efter behandling för att få sin vård i hemmet. Rapporten visar att i hemmiljö 
återhämtar sig individer snabbare. Syftet med vår överenskommelse mellan region och 
kommunerna i länet är att hemgången ska vara trygg och du ska få den vård du behöver, när 
du behöver, där du behöver den.  
Socialnämnden har inget behov av att använda lokalerna där det tidigare varit ett HVB-
boende för ensamkommande barn. Socialförvaltningen har avslutat hyreskontraktet med 
fastighetsenheten. Förvaltningen bedömer antalet korttidsplatser vara tillräckligt nu och de 
närmsta 4 åren uppskattas inget behov av att utöka antalet korttidsplatser. Inte heller anser 
förvaltningen att det är lämpligt med ett vård och omsorgsboende på Talludden ur 
organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv och hänvisar till tidigare avslagna motioner 
gällande samma syfte. 

Att vårdcentralen ligger dörr i dörr har en ringa betydelse för den vård den enskilda 
kommunmedborgaren får eftersom det är kommunen och inte regionen som ansvarar för 
sjukvårdsinsatserna på korttidsenheten. Det är viktigt att korttidsenheten finns nära 
kommunens hälso- och sjukvårdpersonal som finns på Furugården.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Handläggare
Lotta Damberg

Socialchef 
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Delgivningar
2018-08-30

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde
2018-08-30 § 

Protokoll
1. Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 104, Motion – friskvårdspeng för personer med 

funktionsvariation.
2. Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 106, Parlamentariska gruppens förslag till 

förändringar inför mandatperioden 2019 – 2022.
3. Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 107, Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per 

april 2018.
4. Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 109, Riktlinjer för ekonomistyrning och god 

ekonomisk hushållning.
5. Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 110, Stategisk plan för budget 2019-2021.

Domar
6. Förvaltningsrättens Dom 2018-07-25 , mål nr 1887-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
7. Förvaltningsrättens Dom 2018-07-31 , mål nr 1783-18, överklagat beslut bistånd i form av 

särskilt boende.
8. Förvaltningsrätten Dom 2018-08-15 , mål nr 2877-18, överklagat beslut om ekonomiskt 

bistånd.
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