
MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum

Socialnämnden (SN) 2019-10-03

Underskrifter Sekreterare ............................................
Ewa Carlsson

Ordförande ............................................ ............................................
Ann-Katrin Löfstedt

Justerande ............................................ ............................................
Kenneth Bergqvist

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden (SN)

Sammanträdesdatum 2019-10-03

Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Socialkontoret, SKillingehus, Skillingaryd.

............................................ Underskrift
Ewa Carlsson

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus  kl. 14:00-17:15

Beslutande ledamöter Ann-Katrin Löfstedt (M) (ordförande), Pelle Philip (C), Sofia 
Isaksson (KD), Ann-Christin Holmgren (L), Hillevi Andersson 
(C) §71 §§67-70, §§72-74 ersätter Kristin Stark (MP), Thomas 
Strand (S), Fredrik Nord (C), Gunilla Otterberg (M), Brahim 
Peci (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Kenneth Bergqvist (S)  
ersätter Anette Peterson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Britt Johansson (M)
Katarina Samuelsson (M)
Solweig Antonsson (S)
Jan Sjögren (SD)
Emma Evaldsson (KD)

Övriga närvarande Lotta Damberg (Socialchef)
Ewa Carlsson (Sekreterare)
Liv Svensson (Verksamhetschef äldreomsorg) §§67-68, §72
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Marcus Phil (Områdeschef) §§67-68, §72
Hanna Grönlund (Detaljplanerare) §69
Madeleine Larsson  (Hållbarhetsstrateg) §69
Tomas Dalteg (Verksamhetschef staben) §70
Lisbet Bärenholdt (Ekonom) §71
Sanja Matic  (Ekonom) §71
Jessika Holmkvist (Verksamhetschef IFO/FO) §72

Utses att justera Kenneth Bergqvist

Justeringens plats och tid Digital signering ,  2019-10-09   00:00

Protokollet omfattar §§67-74
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ÄRENDELISTA

§67 Godkännande av dagordning
§68 Utbildning, verkställighet äldreomsorg
§69 Information om grönstrukturplan
§70 Socialnämndens mål för mandatperioden 2019 - 2022
§71 Ekonomisk information, delårsuppföljning
§72 Information från förvaltningen
§73 Delgivningar, meddelanden
§74 Övrigt
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§67

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns med tillägg av en övrigt fråga från Jan-Erik Aronsson (SD).

Sammanfattning
Ordföranden frågar om det finns några övriga frågor och Jan-Erik Aronsson, (SD)  anmäler en 
fråga om Stjärnfabriken.

Paragrafen är justerad
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§68

Utbildning, verkställighet äldreomsorg
Beslut
Socialnämnden tackar för lämnad information.

Sammanfattning
Liv Svensson, verksamhetschef äldreomsorg och Marcus Phil, områdeschef Furugården 
informerar om processen från beslut till verkställighet gällande särskilt boende.
Vid inflyttning utses en kontaktperson från personalen till varje boende samt görs en 
genomförandeplan tillsammans med den boende. Genomförandeplanen skrivs 2 ggr/år eller 
revideras när behov uppstår. Efter 1 - 2 månads boende genomförs ett uppföljningssamtal med 
den boende. Personal har ansvar för 1 -2 boende.
Furugården har precis startat upp boenderåd där de boende får föra fram sina önskemål, och 
det handlar ofta om önskemål om aktiviteter, maten, säkerhet samt tryggheten.
Områdeschefen har arbetsmiljöansvar för sin personal vilket ibland leder till att en viss 
ommöblering behöver ske i de enskildas lägenheter. Ofta har man för mycket möbler i sina 
lägenheter. Furugården tillhandahåller inte längre några förråd.
 
 

Paragrafen är justerad
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§69

Information om grönstrukturplan
Beslut
Socialnämnden tackar för lämnad information.

Sammanfattning
Madeleine Larsson, hållbarhetsstrateg och Hanna Grönlund, deltaljplanerare informerar om 
grönstrukturplanen som nu är ute på remiss.
En grönstrukturplan är en plan för beredskapsarbete, livsmedelsförsörjning, folkhälsan och 
livskvalitet. Det är en plan för den biologiska mångfalden och bevarandet av arter.
I slutändan vill vi alla att Vaggeryds kommun ska vara en trevlig plats att bo på, jobba i och 
besöka. Grönstrukturplanen är ett av de underlag som behövs för att planera en trivsam, 
funktionell och stabil kommun, både idag och i framtiden.
Planen har 8 st. underlagsrapporter där rapport nr 3 särskilt berör socialnämndens verksamhet 
"Befolkningens hälsa och gröna miljöer".
Inventering har gjorts på Sörgården och Furugården och där framkom synpunkter på vilka 
åtgärder som behöver göras. Det handlar bland annat om att skapa skuggiga miljöer när solen 
skiner, det behövs mera av växlighet samt inhägnad och ökad tillgänglighet.
Planen är ute på remiss under tiden 1/9 till 1/11 2019 och det är önskvärt att socialnämnden 
lämnar ett skriftligt svar främst gällande utvecklingsförslagen i huvuddokumentet samt över 
underlagsrapport 3.
Partigrupperna skickar sina förslag/synpunkter till nämndsekreteraren senast den 14 oktober 
2019 och förvaltningen sammanställer förslag till socialnämndens sammanträde 2019-0-10-
24.
 
 

 
 
 
 

Beslutsunderlag
 Underlagsrapport 3 Befolkningens hälsa och gröna miljöer remissutskick

Paragrafen är justerad
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§70

Socialnämndens mål för mandatperioden 2019 - 2022 (SN 2019/008)
Beslut
Förvaltningens förslag till målformulering antas.

Sammanfattning
Socialnämnden har i uppdrag att formulera och anta nya mål för mandatperioden 2019-2022. 
Målen ska utgå från kommunfullmäktiges övergripande mål och formuleras utifrån ett 
medborgarperspektiv. Arbetet med målformuleringen har föregåtts av
process;

• workshop i socialnämnden (2019-02-27) i vilket nämndens ledamöter gemensamt 
diskuterade och resonerade om vad som är/utgör kvalitet i verksamhetsområdena samt 
vilket/vad de ser som nämndens största utmaningar.
• förvaltningschef och verksamhetschefer sammanställde sedan och kategoriserade materialet 
från nämndens workshop i förhållande till de övergripande KF-målen.
• sammanställningen presenterades och diskuterades vid SNAU 2019-08-19.
Följande mål föreslår förvaltningen att socialnämnden antar för 2019 - 2022:
 
Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra
mål:
 
Vaggeryds kommun ska vara en plats….
 
med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen (KF-mål).
- Följa samhällsutvecklingen samt möta medborgarnas vård- och omsorgsbehov (SN-mål).
 
med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet (KF-mål).
- Stärka individer genom utvecklande sysselsättningar, internt och externt, med god 
kvalitet     (SN-mål).
 
med hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv för en god hälsa (KF-mål).
- Bidra till hållbarhet samt en god hälsa genom aktiviteter och  insatser som är 
förebyggande, tidiga och främjande (SN-mål).
 
som är attraktiv, trygg och tillgänglig  - där alla känner delaktighet och kan påverka (KF-mål).
- Öka tillgängligheten samt verka för att medborgarna upplever trygghet, delaktighet och 
självbestämmande i sin vardag (SN-Mål).
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
 §108 Sn au  Socialnämndens mål för mandatperioden 2019 - 2022
 Förvaltningens förslag till beslut
 Kort presentation av KF:s mål för mandatperioden

Paragrafen är justerad
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§71

Ekonomisk information, delårsuppföljning (SN 2019/007)
Beslut
Delårsbokslutet för 2019 godkänns.

Sammanfattning
Ekonom Lisbet Bärenholdt redovisar ekonomiskt utfall för perioden januari - augusti 2019, 
som visar ett positivt resultat med 3 594 tkr. Inför delårsbokslutet har väntade intäkter bokats 
upp för perioden. Lisbeth redogör för de största avvikelserna på progarnnivå.
 
Socialchefen redogör för måluppfyllelsen, prognosen är att  två av tre mål blir uppfyllt fullt ut. 
Målen följer inte tidsplanen fullt ut men mer än 50 % är uppfyllt på samtliga mål.
 

Beslutsunderlag
 §105 Sn au  Ekonomisk information, delårsuppföljning
 Delårsrapport augusti 2019

Paragrafen är justerad
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§72

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

Sammanfattning
Följande information lämnas från förvaltningen:

 Marcus Phil, områdeschef informerar om tidplanen för nedläggning av 2 avdelningar 
på Furugården. Den 13 september 2019 togs beslutet om att kastanjen 4 är den 
avdelningen som först ska avvecklas. Avvecklingen kommer att ske succesivt. 
Planeringen är att lägenhet som blir ledig kommer att hållas stängd. De som idag bor 
på Kastanjen 4 kommer att erbjudas intern förflyttning eller flytt till Sörgården då 
möjlighet finns, men om den enskilde vill bo kvar på Kastanjen 4 kommer hen att få 
det. Personalen som arbetar på enheten har ett stort värde för verksamheten och 
samtliga kommer att behålla sina tjänster i Vaggeryds kommun. I takt med att 
avvecklingen fortlöper kommer personalstyrkan utifrån bemanningskrav anpassas.

 Jessika Holmkvist, verksamhetschef för IFO/FO informerar om EKB verksamheten. 
Idag finns det 9 st. ungdomar i åldern 18 - 21 år i s.k.utsluss verksamheten och 1 
ungdom i stödboende. 3 personal på heltid är anställda, varav ett vikariat. Vikarie 
tjänsten slutar 2019-11-01 (beroende på om ungdom med utökat vårdbehov är kvar), 
och en personal slutar för annat arbete 2019-10-01.Förvaltningens planering innebär 
att man inte har någon personal kvar den 1 mars 2020 efter att den sista varslats. Då 
beräknas 5 ungdomar med uppehållstillstånd vara kvar.
Huset på Skogsvägen som tidigare används av EKB verksamheten kommer att säljas
av fastighetsenheten. De ungdomar som idag finns i verksamheten bor i hyrda 
lägenheter av VSBo.
Jessika meddelar att förvaltningen ligger 1 år före planerad avveckling av 
verksamheten, detta beroende på att ungdomar blivit väl integrerade i fritid och 
sysselsättning.

 Sanja Matic, ekonom lämnar en redovisning över de ersättningar som är möjliga att 
erhålla från migrationsverket.

 Resursenheten (Re), kommer att avvecklas. År 2010 konstaterades att kostnaden för 
timvikarier var för hög och Resursenheten startade upp sin verksamhet 2011. I enheten 
finns 20 fast anställd personal samt ett antal timvikarier. Förvaltningens målsättning är 
att nedläggning av enheten i nuvarande skepnad ska ge en besparing på 4.0 mkr. Linda 
Hilletofth är utsedd projektledare för avvecklingen och har genomfört en förstudie
som presenteras. Målet är att förändringen är genomförd senast 2020-01-01. En risk-
och konsekvensanalys är genomförd.
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Paragrafen är justerad
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§73

Delgivningar, meddelanden (SN 2019/009)
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande delgivningar delges:
Protokoll

1.      Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 § 145 Strategiskt 
utvecklingsprogram – ramar och upplägg.

2.      Kommunfullmäktige 2019-09-02 § 95 Val av ny ledamot i socialnämnden 
(fyllnadsval efter Ulla-Carin Djerf (MP)).

3.      Kommunstyrelsen 2019-09-11 § 172 Sammanträdesdagar 2020 och januari 
2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

 
Inbjudan 

4.      Inbjudan till föreläsning ”Slå inte den som ligger”, 2019-10-28 kl. 13-15 eller 
18-20, Aulan, Värnamo sjukhus. Inbjudan från socialdemokraterna Värnamo.
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Beslutsunderlag
 Delgivningar, meddelanden

Paragrafen är justerad
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§74

Övrigt
Sammanfattning

 Jan-Erik Aronsson, (SD) ställer frågan om det är krav på ombyggnad från 
socialnämnden som gjort att kostnaden för Stjärnfabriken blivit så stor. Socialchefen 
svarar att det inte är socialnämnden som har ansvaret för Stjärnfabriken, utan vi hyr 
det genom internkontrakt med fastighetsenheten. Dock känner hon till att det i 
förändringsarbetet uppstått åtgärder som  behövts åtgärdas men inte var kända när 
fastigheten inköptes.

 Ordföranden tackar Sofia Isaksson (KD) som efter 9 år i socialnämnden lämnar sitt 
uppdrag.

 
 
 

Paragrafen är justerad
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