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Mötesdatum
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ÄRENDELISTA

§110 Godkännande av dagordning
§111 Borttagen på grund av sekretess
§112 Borttagen på grund av sekretess
§113 Information från myndighetsenheten
§114 Ekonomisk information
§115 Programbudget 2020
§116 Avgifter inom Socialförvaltningen gällande år 2020
§117 Ansökan om föreningsbidrag 2020, Bris region väst
§118 Ansökan om föreningsbidrag 2020
§119 Preliminär plan för sammanträden 2020
§120 Information från förvaltningen
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Socialnämndens arbetsutskott 
(SNAU)

2019-10-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen godkänns.

Sammanfattning
Ordföranden frågar om det finns några övriga ärenden.
Inga övriga ärenden anmäls.

Paragrafen är justerad
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§111

Borttagen på grund av sekretess (SN 2019/035)
Paragrafen är justerad
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§112

Borttagen på grund av sekretess (SN 2019/035)
Paragrafen är justerad
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(SNAU)

2019-10-10
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§113

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

Sammanfattning
Myndighetschefen och arbetsutskottet har en dialog om vilken information man förväntas ta 
del av i arbetsutskottet. Myndighetschefen förordar att man gör upp en plan på årsbasis, där 
det framgår vilken information ska lämnas och när. Ordföranden återkommer efter att man 
diskuterat i presidiet.
Lotta Johansson, socialsekreterare i missbruk- och våld i näraärenden informerar om aktuella 
placeringar.
I våld i nära har två ärenden varit aktuella för placering men båda har upphört.
När det gäller missbruksplaceringar har en placering övergått till en annan vårdform och 
handhas nu av äldreomsorgen.
 

Paragrafen är justerad
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Socialnämndens arbetsutskott 
(SNAU)

2019-10-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§114

Ekonomisk information (SN 2019/007)
Beslut
Lämnad information godkänns.

Sammanfattning
Ekonom Lisbet Bärenhold lämnar ekonomisk redovisning för perioden januari - september 
månad 2019 som visar ett positivt resultat på 4 266 tkr.
Lisbet kommenterar avvikelser på programnivå.
 
 

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Socialnämndens arbetsutskott 
(SNAU)

2019-10-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§115

Programbudget 2020 (SN 2019/008)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att godkänna förvaltningens förslag till 
disponering av 2020 års budget.

Anteckning
Det antecknas till protokollet att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna inte deltar i 
beslutet. Båda kommer med ett särskilt yttrande till socialnämndens sammanträde.

Sammanfattning
Lisbet Bärenholdt presenterar förvaltningens förslag till disposition av 2020 års budget för 
socialnämnden.
Totalt har socialnämnden 250 500 tkr. Lisbet presenterar årets fördelning av budgetmedel 
"steg för steg" enligt följande:
Socialnämnden har tilldelats 1 900 tkr enligt resursfördelningsmodell, 1 225 tkr i central 
lönepott, ökade resurser med 6 200 tkr, rättelser med - 226 tkr samt effektivisering med - 2 
470 tkr.
Jan-Erik Aronsson (SD) vill ha en redovisning på program 770, socialförvaltningens 
administration.
 
 
 

Beslutsunderlag
 Budget 2020 på programnivå

Paragrafen är justerad
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§116

Avgifter inom Socialförvaltningen gällande år 2020 (SN 2019/008)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att avgifterna fortsättningsvis regleras 
enligt omsorgprisindex (OPI) årligen,
samt föreslår att förvaltningens förslag till avgifter för 2020 godkänns.

Reservationer
Socialdemokraterna  och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och kommer att 
lämna in skriftliga reservationer.

Sammanfattning
Socialnämnden tar ut olika avgifter för olika insatser i verksamheten. Den allmänna pris- och 
löneutvecklingen föranleder behov av att återkommande justera avgiftsbeloppen. För att 
underlätta avgiftsprocessen föreslår förvaltningen att avgifter regleras genom avgiftsindex. 
Underlag redovisar en generell uppräkning på ca 2,6 % utifrån nuvarande avgifter från 1 
januari 2020.
Omvårdnadsavgiften regleras enligt socialstyrelsen. Övriga avgifter föreslås regleras enligt 
omsorgsprisindex (OPI), vilket tar hänsyn till inflation och löneförändringar. OPI är framtaget 
av SKL och publiceras i december månad varje år. Vid införande av avgiftsreglering utifrån 
OPI föreslås det att detta görs genom ett genomsnittsvärde över de senaste fem åren (2015 - 
2019). För år 2020 beräknas genomsnittet till 2,6 procent. OPI föreslås bli standard för 
kommande års avgiftsreglering.
Förslaget innefattar även en ny egenvårdsavgift för kompressionsprodukter, vilken följer 
avtalet mellan Regionen och länets kommuner.

Ajournering
Arbetsutskottet ajournerar sig för överläggningar i partigrupperna.

Yrkanden
Ordföranden föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Thomas Strand (S) föreslår avslag på förvaltningens förslag och lämnar en skriftlig 
reservation.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
konstaterar att arbetsutskottet beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.

Votering
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång.
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Ja röst för förvaltningens förslag
Nej röst för Thomas Strands (S) förslag.
Arbetsutskottet beslutar med 3 ja röster mot 2 nej-röster i enlighet med förvaltningens förslag.
Omröstningsresultat enligt bilaga till protokollet. Bilaga 1.
 

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut
 OPI över tid
 Avgifter 2020

Paragrafen är justerad
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§117

Ansökan om föreningsbidrag 2020, Bris region väst (SN 2019/096)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskottet föreslår socialnämnden att avslå ansökan om bidrag från Bris 
region väst (barnens rätt i samhället), med 35 tkr.

Sammanfattning
Föreningen Bris (Barnens rätt i samhället) ansöker om bidrag med 35 tkr eller mer.

Bris vision är ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter 
tillgodoses.

Syftet med Bris är att stärka barnets rättigheter; genom att stödja barn utifrån barnets behov, 
mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. På så sätt 
skapas ett bättre samhälle för alla.

Syftet ska genomföras genom tre verksamhetsområden, stödja, mobilisera och påverka. Alla i 
Bris bär ansvaret att arbete för att stärka barnets rättigheter. Bris verksamhet förutsätter 
finansiering genom insamlade medel.

Bris är en av flera intresseorganisationer andra exempel är Jourhavande kompis, Hassela 
helpline, Nationella hjälplinjen, Brottsofferjouren och Kvinnofridslinjen. Samtliga är 
paraplyorganisationer. Utbetalning av bidrag till intresseföreningar ingår inte i det uppdrag 
socialnämnden har. De föreningar som verkar inom kommunen ansöker om föreningsbidrag 
via Kultur och fritidsförvaltningen.

2018-06-28 § 53 beslutade socialnämnden att tillskriva kommunstyrelsen med en begäran om 
att en översyn genomförs över vilka intresseorganisationer som får kommunala bidrag och på 
vilka grunder det beviljas eller avslås (utöver de som kultur- och fritidsnämnden beviljar) 
samt ta fram en strategi på övergripande nivå.

Kommunledningskontorets ledningsgrupp har haft uppe ärendet på sin agenda i augusti 2018 
och uppdragit till ekonomichefen att göra en ekonomisk kartläggning. Kartläggningen visade 
att det är mycket liten summa som används för bidrag, varför framtagande av strategi sköts på 
framtiden pga. av andra prioriteringar.
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Förvaltningen föreslår att socialnämnden inte beviljar ansökan om föreningsbidrag mot 
bakgrund av att det fortfarande inte finns någon strategi på övergripande nivå.

Expedieras till 
Bris

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut
 Ansökan om verksamhetsbidrag

Paragrafen är justerad
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§118

Ansökan om föreningsbidrag 2020 (SN 2019/120)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att beviljar Värnamo kvinnojour 
föreningsbidrag med 25 tkr för 2020, samt avslår ansökan om föreningsbidrag med 130 tkr för 
2020.

Sammanfattning
Värnamo kvinno- och tjejjour har varit verksamma sedan 1985 och är en ideell förening, 
politiskt och religiös obunden. För närvarande har de 85 betalande stödmedlemmar.
Värnamo kvinnojour erbjuder:
akutboende för våldsutsatta kvinnor och deras barn från hela landet,
ger stöd och råd till våldsutsatta inom GGVV i, under eller efter ett uppbrottsskede, 
personligen, per telefon eller mejl, det förekommer även att anhöriga kontaktar oss för att få 
råd om hur en man på bästa sätt kan stödja en anhörig som lever i en våldsam relation,
fortsatt kontakt efter ett uppbrott genom olika aktiviteter, hjälp med att skapa nya nätverk

Kvinnojouren har en jourtelefon som är tillgänglig för stödsökande 365 dagar per år.
Föreningen har två anställda och 15 jourkvinnor som deltar i arbetet på ideell basis.
Verksamheten består av tre huvudområden: akutboende, öppen verksamhet och utåtriktad 
verksamhet.

Inför verksamhetsåret 2020 söker kvinnojouren även 90 tkr från Gnosjö kommun (beviljat 
37,5 för 2019) samt 450 tkr från Värnamo kommun (beviljat 342 tkr för 2019).

Socialnämnden beviljade 25 tkr i föreningsbidrag för 2019.

Expedieras till 
Värnamo kvinnojour

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut
 Ansökan om föreningsbidrag för 2020
 Budget 2019

Paragrafen är justerad
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§119

Preliminär plan för sammanträden 2020 (SN 2019/106)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att förvaltningens förslag till 
sammanträdesplan godkänns.

Sammanfattning
För upprättande av en gemensam sammanträdesplan för 2020 har uppgifter begärts om 
socialnämndens sammanträden under nästa år.

Följande sammanträdesdagar föreslås:

 AU SN

Januari 16 -

Februari 13 6,27

Mars 12 26

April 16 29 (onsdag)

Maj 14 28

Juni 10(onsdag) 25

Juli 2 -

Augusti 13 27

September 10 24

Oktober 8 22

November 5 19

December 3 17

Januari 2021 14 28
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Förvaltningens förslag till beslut

Paragrafen är justerad
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§120

Information från förvaltningen (SN 2019/005)
Sammanfattning
Verksamhetschefen för staben informerar om det fortsatta arbetet med Tunstall som 
föranledde en Lex Sarah anmälan tidigare under året. Detta på grund av att trygghetslarmet 
hos en brukare inte fungerade.
Kontakt har tagits med kommunjuristen och ett avstämningsmöte kommer att hållas 21 
oktober 2019 med berörda tjänstemän.
Efter ovanstående incident har inga fler larmbrott aktualiserats.
Jan-Erik Aronsson (SD) önskar få ta del av planen hur förvaltningen agerar vid avbrott i 
larmkedjan.

Paragrafen är justerad
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Reservation från socialdemokraterna

Vi socialdemokrater reserverar oss mot Femklöverns förslag till taxor och avgifter för 2020 och 
framåt. Vi vill se en annan princip för debitering av taxor och avgifter.

Vi anser:

Att principen för årlig höjning ska följa konsumentprisindex (KPI).

Att taxehöjningen även ska gälla avgifter som rör tobak och alkohol.

Att taxan för tobakshantering undantas från höjning 2020, eftersom avgiften nyligen 
infördes.

Att vårdavgifter, hemtjänst, särskilda boende, dagverksamhet för dementa, boendestöd, 
LSS, hemsjukvård och pensionärer undantas från avgiftshöjning under 2020.

Vi kan konstatera att Femklövern valt att inte följa SKL:s rekommendation för löneuppräkning, utan 
föreslagit en mindre procentsats för löneuppräkning. Däremot vill Femklövern höja taxor och avgifter 
enligt SKL:s OPI-mått, som bygger på löneökningsutvecklingen.

Socialdemokraterna
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Voteringslista

Mötesdatum

Socialnämndens arbetsutskott (SNAU) 2019-10-10

Voteringslista: §116

Ärende: Avgifter inom Socialförvaltningen gällande år 2020,  SN 2019/008

Voteringslist(or)
Omröstning taxor och avgifter 2020
Ledamot Ja Nej Avstår
Pelle Philip (C), ledamot X
Ann-Katrin Löfstedt (M), ordförande X
Thomas Strand (S), vice ordförande X
Jan-Erik Aronsson (SD), ledamot X
Emma Evaldsson (KD), ersättare X
Resultat 3 2 0
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