
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 1(11) 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 

 

 

 

 

 

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, klockan 14:00-  18:00 

 
Beslutande Ann-Katrin Löfstedt, (M), ordförande 

Peter Fransson, (S) 

Gunilla Otterberg, (M) 

Kristin Stark, (Mp) 

Pelle Philip, (C) 

Anette Pettersson, (S) 

Maria Ottosson, (KD) 

Fredrik Nord, (SD) 

Malin Claesson, (S) 

Ann-Christin Holmgren, (L) 

Sofia Isaksson, (KD) 

Bengt Sandahl, (S) 

Lennart Karlsson (V), tjänstgörande ersättare 

 
Övriga närvarande Ewa Carlsson, nämndsekreterare 

Lotta Damberg, socialchef  

Sanja Matic, ekonom 

Yvonne Frank-Ljungberg, projektledare 

Monika Johansson, dietist 

Jessika Holmkvist, verksamhetschef 

Maj-Britt Johansson, (S) ersättare 

Kenneth Bergqvist, (S) ersättare 

Inger Strandlund, (S) ersättare 

Linnea Graab, (M) ersättare 

 
Utses att justera Bengt Sandahl Paragrafer 1 - 8 

 
Justeringens plats   
och tid 

Socialkontoret 2016-02-08 

 
Underskrifter  

Sekreterare   
 

 

                     Ewa Carlsson 

  
Ordförande  

  Ann-Katrin Löfstedt 

  
Justerande 

 

 

  Bengt Sandahl 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum:    Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 2(11) 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

  

 

ANSLAG / BEVIS 
 

 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2017-02-02 Paragrafer 1 - 8 
 

Anslaget sätts upp 2017-02-09      Anslaget tas ner 2017-03-03 

 
Förvaringsplats för 
protokollet Socialkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Ewa Carlsson  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 1 2017/007 3 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Ekonomisk information 

Socialnämndens beslut 
Lämnad information godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsekonomen redovisar preliminärt ekonomiskt utfall för helår 

2016 som visar ett positivt resultat på ca 200 tkr. Ekonomen redovisar och 

kommenterar resultatet på de olika delprogrammen. 

Resultatet inklusive verksamheten med ensamkomman barn visar ca +15.6 

mkr. 

Sjukstatistik samt verksamhetsstatistik redovisas. 

Vidare redogör ekonomen för förändring av delprogram inför budget 2017 

som är en följd av förvaltningens nya organissation. 

Kristin Stark (MP) efterlyser den statistik som tidigare redovisat när det 

gäller försörjningsstöd. 

Ekonomen svarar att man haft problem med statistiken då den inte visar rätt 

resultat i verksamhetssystemet, men att förvaltningen jobbar med frågan.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 2 2011/040 4 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Rätt att fatta beslut i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser 
 
Socialnämndens beslut 
Annie Vuong ges rätt att fatta beslut som socialsekreterare inom 

försörjningsstöd i enlighet med gällande delegationsbestämmelser. 

 
Sammanfattning 
Annie Vuong anställdes i kommunen 2016-10-17 som socialsekreterare 

inom försörjningsstöd. Arbetsuppgifterna består av att handlägga 

ekonomiskt bistånd. Annie har flera års erfarenhet från arbete i andra 

kommuner med samma arbetsuppgifter.  

 

Annie har satt sig in i socialnämndens delegationsbestämmelser. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-01-24 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 3 2016/179 5 

  

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Kostnad för resa till och från korttidstillsyn och 
korttidsverksamet  
 
Socialnämndens beslut  

1. Beslut från 1996-01-11 § 9 gällande kostnadsansvar för resor mellan 

korttidshem/korttidstillsyn och hemmet upphävs fr. o m 2017-04-01. 

2. Kostnadsansvar för resorna övertas av föräldrarna fr.o.m. 2017-04-

01. 

 
Reservation  
Fredrik Nord, (SD) och Ann-Christin Holmgren (L) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Genom beslut i socialnämnden den 11 januari 1996, § 9, har beslut tagits 

som innebär att socialnämnden tar på sig att ansvara för kostnader för resor 

mellan korttidshem/korttidstillsyn och hemmet.  Som skäl för att införa 

sådan ersättning angavs att det ansågs följa av kammarättspraxis.  

 

Förvaltningen har föreslaget att nämnden ska upphäva sitt beslut utifrån att 

det inte finns vare sig lagligt stöd eller stöd i praxis för att anse resor mellan 

sociala verksamheter och hemmet som något socialnämnd har att ansvara 

för. 

Socialnämnden beslutade 2016-12-15 att återremittera ärendet för vidare 

handläggning till förvaltningen. 

Förvaltningen redogör nu för ärendet på nytt i tjänsteskrivelse 2016-12-29. 

 

Förvaltningen har samverkat med FUB som även inkommit 

med en skrivelse  2017-01-23 som verksamhetschefen redogör för. 

 
Beslutsunderlag 
Skrivelser från FUB 2017-01-23.  

Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-29. 

Ekonomisk redogörelse 2016-12-15. 

Kompletterande skrivelse från förvaltningen 2016-12-12. 

Socialnämndens arbetstutskott 2016-12-01 § 377.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-23. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Nord (SD) föreslår att resorna även fortsättningsvis ska vara 

avgiftsfria för den enskilde. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 3 2016/179 6 

  

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

 

Pelle Philip (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 4 2016/146 7 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Beskrivning av behov i vård och omsorgsboende, 
Mejeritomten, Skillingaryd 

Socialnämndens beslut 
1. Förvaltningens presentation av rumsbeskrivning för vård och

omsorgsboende på Mejeritomten, Skillingaryd godkänns.

2. Socialnämnden förutsätter att det förs en dialog med nämnden i det

fortsatta arbetet med byggnation på Mejeritomten, Skillingaryd

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att beskriva funktionskrav på utrymme, 

inredning, utrustning och teknik som är viktiga i det nya planerade vård- och 

omsorgsboendet på Mejeritomten i kv. Gästgivaren, Skillingaryd.  

Yvonne Frank Ljungberg som varit projektledare har i ett s.k. rumsprogram 

beskrivet de behov som förvaltningen ser. Detta är ett underlag för 

kommande planering och projektering avseende nybyggnation.  

Arkitekten och byggherre ansvara för att säkerställa att gällande lagstiftning, 

byggnormer och tillgänglighet följs. Tanken är att dessa krav skall kunna 

omsättas i ett byggnadsprogram och i projektering. Det är inte tänkt att vara 

en handling för en entreprenad men den kan vara en god hjälp vid tidig 

kalkylering.  

Tanken med Rumsprogrammet är, att det ska användas som ett levande 

dokument. Länkar, referenser, teknik och övrigt idag gällande rutiner, 

föreskrifter och lagar förändras ständigt, varför dokumentet måste 

uppdateras vid användning i andra projekt.  

Beslutsunderlag  
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12, § 22 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-05  

Vård- och omsorgsboende Mejeriet kv. Gästgivaren, Skillingaryd, januari 

2017 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden bifaller arbetsutskottets förslag och 

finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 5 8 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Kravspecifikation för upphandling av matlådor 

Socialnämndens beslut 
1. Förfrågningsunderlaget för upphandling av matlådor godkänns.

2. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att tillaga

samtliga måltider i Furugårdens kök och presenterar utredningen

innan 9 månader av avtalstiden löpt ut.

Sammanfattning av ärendet 
Monika Johansson, dietist redogör för förvaltningens framtagande av 

förfrågningsunderlag inför upphandling av matlåder inom vård och omsorg. 

Underlaget har justerats efter de direktiv arbetsutskottet lämnat. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Lennart Karlsson (V) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 

möjligheten att tillaga samtliga måltider i Furugårdens kök och presentera 

innan avtalstiden om ett år upphör i övrigt bifall till avtalsskrivning på ett år. 

Socialnämnden ajournerar sig för diskussion i partigrupperna. 

Förslag till beslut på sammanträdet. 
Peter Fransson (S) föreslår i enlighet med Lennart Karlssons (V) förslag 

bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att förvaltningen får i uppdrag 

att undersöka möjligheten att tillaga samtliga måltider i Furugårdens kök 

och presenterar innan avtalstiden om ett år upphör. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott 2017-01-12 § 23 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämnden kan bifalla arbetsutskottets förslag 

med Peter Franssons (S) tilläggsyrkande och finner det antaget. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 6 2017/009 9 

Justering Exp Utdragsbestyrkande 

Delgivningar 

Socialnämndens beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar anmäls (bilaga SN § 6). 



Delgivningar 
2017-02-02 

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde 
2017-02-02  § 6 

  Protokoll 

1. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 135 Motion – ensamkommande barns ålder

2. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 141 socialnämndens återrapportering av uppdrag

från kommunfullmäktige – Beskriva det bedömda framtida vårdbehovet inom

kommunens södra kommundelar.

3. Kommunfullmäktige 2016-11-28 § 134 Motion – utveckling av trygghetsboende och

särskilt boende.

Dom 

4. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2016-11-29, mål nr 2588-16, 3265-16

Överklagat beslut om försörjningsstöd.

5. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2016-12-22, mål nr 5043-16, bifaller överklagat

beslut om vård på behandlingshem.

6. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2016-12-30, mål nr 4047-16 överklagat beslut

om bistånd till socialt kontrakt.

7. Förvaltningsrätten, Jönköping 2016-12-30, mål nr 5870-15 överklagat beslut om

personlig assistans.

8. Förvaltningsrätten, Jönköping 2017-01-03, mål nr 3469-16 upphäver nämndens

beslut och visar målet åter till nämnden för ny beräkning av ekonomsikt bistånd.



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 7 2017/002 10 

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Socialnämndens beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

 

Anmälan enligt Lex Maria, 2017-01-04 

Ekonomiskt bistånd. 

Övriga beslut IFO. 

Anställande av personal Nr 1 - 10 

Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-24, 2016-12-23,  

2017-01-12 

Bostadsanpassningsbidrag 2016-12-12 – 2017-01-22 

Pensionärsrådets protokoll 2016-12-05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Sammanträdesdatum:     Dnr Sida: 

Socialnämnden 2017-02-02 § 8  11 

     

 

 

 

 

Justering    Exp. Utdragsbestyrkande 
 
 

  

 

 

 

Övrigt 
 

Sammanfattning av ärendet 

 Socialchefen informerar om det ansträngda läget på förvaltningen. 

Myndighetschefen är fortsatt sjukskriven, varför den konsult som 

anlitades som enhetschef på vuxna nu istället har uppdraget som 

myndighetschef. Ytterligare en konsult har anlitats för uppdraget 

som enhetschef för vuxna. 

 Ann-Christin Holmgren (L) ställer frågan varför man har tagit bort 

mellanmålet på daglig verksamhet från den 1 februari 2017. 

Socialchefen tar med frågan till förvaltningen då hon inte känner till 

ärendet.. 

 Lennart Karlsson(V) ställer frågan om förvaltningen känner till att 

det planeras flytt av ungdomsmottagningen från Skillingaryd till 

Värnamo. Socialchefen informerar om att frågan har varit uppe i 

PKS (primärkommunalt samverkansorgan) och att samtliga 

kommuner i länet reagerat på detta. 

 Linne Graab (M) ställer frågan varför det inte är någon facklig 

representant närvarande på Socialnämndens möte. Information ges 

att det är möjligt och att det vid tidigare tillfällen varit fackliga 

representanter från Kommunal närvarande. 

 Inger Strandlund (S) ställer frågan om det under årets sommarperiod 

kommer vara möjligt för 17-åringar att få anställning i kommunen 

(elever från vårdprogrammet på Fenix). Socialchefen informerar om 

det beror på hur många med behörighet som söker, de som är 17 år 

har begränsningar då de inte får arbeta på obekväm arbetstid och 

måste ha längre vila mellan passen än den som är behörig. 

 Under dagen har ledamöterna haft möjlighet att delta i den s.k. 

kontaktpolitikerdagen i verksamheten. De politiker som varit ute i 

verksamhet informerar kort om sina besök. Följande verksamheter 

har haft besök: Sörgården, Furugården, Östra Allégatans 

gruppbostad, Hemtjänst Vaggeryd, Socialpsykiatrin, Daglig 

verksamhet Fabriken, Mötesplats, Familj och ungdomsteamet, 

Nattpatrullen Vaggeryd samt demensvården. 
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