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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

Plats och tid

Eklövet, Lenhovda, torsdagen den 6 september 2018 kl 13:00

Beslutande

Thomas Lindberg (C), Ordförande
Birger Johansson (S)
Lars-Erik Hammarström (S), 1:e vice
Peter Englén (S)
ordförande
Anna-Lena Rosander (V)
Eva Palmqvist (C)
Lisbeth Nilsson (V), tjänstgörande
Sofia Cronholm (C), tjänstgörande
ersättare för Matthias Sjöberg (MP)
ersättare för Frida Sundqvist Hall (C) Kerstin Ljungkvist (SD)
Sadiq Sahal (C)
Bjarne Svensson (S)
Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef, §§ 89-101
Marie Rosell, ekonom, § 90
Anna Maria Lindblom, psykiatrisjuksköterska § 89
Carina Asp, hälso- och sjukvårdschef, §§ 89-92
Anette Cronholm, tf vård- och omsorgschef, §§ 90-92
Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 89-92
Victoria Ljungren, socialsekreterare, §§ 95-97
Ida Sjöblom, socialsekreterare, §§ 95-97
Tiina Lilja, administrativt ledningsstöd

Tjänstepersoner

Övriga närvarande
Justerare

Lars-Erik Hammarström

Justeringens plats och tid Villagatan, Lenhovda 2018-09-18
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Tiina Lilja

§§ 89-101

Ordförande
Thomas Lindberg
Justerare
Lars-Erik Hammarström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget
publiceras
Förvaringsplats för
protokollet

2018-09-20

Datum då anslaget
avpubliceras

Villagatan, Lenhovda

Underskrift
Tiina Lilja

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

§ 89

Dnr 28072

Godkännande av dagordningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

§ 90

Dnr 2018-000105

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2018
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att granska
orsakerna till ökningen av försörjningsbidrag och att utreda och
presentera en omvärldsbevakning till nämndens sammanträde i
oktober.
2. Socialförvaltningen får i uppdrag att presentera kortidssjukfrånvaro
från kommunens samtliga särskilda boenden månatligen.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 8,9 miljoner kronor år
2018. Tidigare prognos har försämrats med 2,2 miljoner kronor.
Stimulansmedel har fördelats och använts i verksamheten, inom OF har
prognosen för korttidsboende för barn och unga, samt personlig assistans
försämrats med 620 tkr. Utbetalning av försörjningsstöd har ökat kraftigt
april-augusti. Prognosen baseras på budget 2018, utfall efter åtta månader
samt kända avvikelser. Inom socialförvaltningens verksamhetsområden
sker förändringar hela tiden, vilket kan påverka ekonomin i både positiv
och negativ inriktning.
Socialförvaltningens föreslår att Socialnämnden godkänner informationen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Lindberg (C) föreslår att socialnämnden ger socialförvaltningen i
uppdrag att granska orsakerna till ökningen av försörjningsbidrag och att
utreda och presentera en omvärldsbevakning till nämndens sammanträde
oktober. Thomas Lindberg (C) föreslår även att socialförvaltningen får i
uppdrag att presentera kortidssjukfrånvaro från kommunens samtliga
särskilda boenden månatligen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas
Lindbergs (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att socialnämndens beslutat i
enlighet med Thomas Lindbergs (C) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-09-03, ekonom och förvaltningschef
Ekonomisk uppföljning augusti 2018, 2018-09-03
Prognos uppföljning 2018
Verksamhetsnyckeltal socialnämnden 2018
Redovisning av resurspass
Presentation sjukfrånvaro statistik januari- augusti 2018, 2018-09-06

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
PwC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

§ 91

Dnr 2018-000268

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner planen för återrapportering av åtgärdsplanens
kostnadseffekter 2018.

Sammanfattning av ärendet
Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att
redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i
förhållande till budget 2018. Uppdraget var att återkomma till
kommunstyrelsen sista april 2018. Den 10 april 2018, § 47 upphävde
kommunstyrelsen uppdraget, § 28/2018, och uppdrog socialnämnden att till
kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 inkomma med en
redogörelse för vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att uppnå ett
nollresultat i förhållande till budget 2018.
I och med beslutet från kommunstyrelsen § 47/2018 gav socialnämnden
socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med
förslag på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar till
socialnämndens sammanträde i juni 2018.
På socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018, presenterade
socialförvaltningen en åtgärdsplan som antogs av socialnämnden, § 84/2018.
I beslutet gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag återrapportera
åtgärdplanens kostnadseffekter månatligen.
Socialförvaltningen har arbetat fram en plan för återrapportering av
åtgärdsplanens kostnadseffekter för år 2018.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner planen för
återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2018-08-27
Plan för återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2018-08-29

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

§ 92

Dnr 2018-000244

Finansiering av Hemgångsstödjande team
Socialnämndens beslut
1. Godkänna förvaltningens förslag av finansiering av
hemgångsstödjandeteam för 2018.
2. Uppdra åt förvaltningen att inarbeta budget för
hemgångsstödjandeteamet inom beslutad budgetram från och med
2019.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden beslutade i juni 2017, § 88, att permanenta ett
hemgångsstödjande team för vårdplanering. Av beslutet framgår att teamet
finansieras med stimulansmedel till och med 2017-12-31 och från och med
2018-01-01 inom befintlig budget.
Förvaltningen har beräknat behovet av antal årsarbetare för verksamheten
och verksamheten har startats upp den 1:a april 2018.
Utifrån bemanningskalkylen har ekonomiavdelningen räknat fram
budgetbehovet och utrett möjlig finansiering. Den totala kostnaden för
teamet beräknas till 6,9 miljoner kronor för helår. Under 2018 behövs
finansiering för 9 månader, 5 175 tusen kronor.

Finansieringsförlag, 9 månader 2018
Stimulansmedel
Resursfördelningssystem
Centrala löneökningsmedel
Nämndens oförutsett
Intäkter hemtjänst/särsk bo
Dagverksamhet/Gyllenbo
Summa finansiering

Justerandes signatur

Medel för ökad bemanning för 1,6
800 specialistundersköterska
Ekbacka har tidigare finansierats via
2 250 resursfördelningssystem
108 Ej utfördelade löneökningsmedel 2018
Befintliga budgetmedel används för finansiering av
632 teamet
Prognostiserat överskott används för finansiering av
900 teamet
Prognostiserat överskott används för finansiering av
485 teamet
5 175

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden:
1. Godkänner förvaltningens förslag av finansiering av
hemgångsstödjandeteam för 2018.
2. Uppdrar åt förvaltningen att inarbeta budget för
hemgångsstödjandeteam inom beslutad budgetram från och med
2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-08-29

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-09-06
Socialnämnden

§ 93

Dnr 2018-000266

Information länssamverkan Kronoberg
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett enhetligt underlag för alla
de länssamverkans projekt som socialnämnden ingått avtal med.

Sammanfattning av ärendet
Årsberättelse för Familjefrid Kronoberg 2017.
Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära
relationer. Oavsett vart man bor i länet ska möjligheten till professionellt
stöd och hjälp finnas och självklart kostnadsfritt för såväl våldsutsatt som
våldsutövare. I informationsunderlaget finns statistik fördelat på kön och
utsatt/utövare samt ekonomiredovisning och utmaningar framåt.
Årsredovisning gällande VoB (vård och behandling) Kronoberg 2017
Årsredovisningen ger en tillbakablick på 2017 års ekonomi och statistik.
VoB Syd driver behandlingshem, utredningshem (HVB), jourhem och
familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten
(SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning, behandling, integration
och konsultationer. VoB Syd drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte.
Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Kommunförbundet
Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne.
Statistik Barnahus för 2017
Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin
samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller
sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. I Kronobergs län ligger
vårt gemensamma Barnahus centralt i Växjö.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden noterar informationen till
protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-09-06
Socialnämnden

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Lindberg (C) yrkar att socialnämnden ger socialförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett enhetligt underlag för alla de länssamverkans
projekt som socialnämnden ingått avtal med.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas
Lindbergs (C) yrkande
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Thomas
Lindbergs (C) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-08-29
Årsberättelse Familjefrid 2017
Statistik Familjefrid 2017
Årsredovisning VoB 2017
Statistik från Barnahus 2017

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

§ 94

Dnr 2018-000016

Information från socialchef år 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
1. Budget
2. LOV
3. Personalsituation

Underlag
Information från socialchefen, 2018-09-06

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendet innehåller sekretessbelagda
uppgifter och visas därför inte i sin helhet

Ärendet innehåller sekretessbelagda
uppgifter och visas därför inte i sin helhet
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2018-09-06
Socialnämnden

§ 98

Dnr 2018-000238

Möte med Tychofondens styrelse
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2018-0613.

Sammanfattning av ärendet
Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han
testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av
ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt
testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda
Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det socialnämnden som ansvarar för
motsvarande verksamhet).
Tychofondens styrelse hade möte den 13 juni 2018 och beslutade om
utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner förslag enligt
Tychofondens protokoll 2018-06-13

Ekonomiska konsekvenser
Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för
socialnämndens budget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2018-06-13
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-08-23

Beslutet skickas till
Tychofonden, Bjarne Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-09-06
Socialnämnden

§ 99

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade kvartal två år 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO),
inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i
verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader.
Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap § 6 f samt LSS-beslut §
9 och § 28 f-g.
Kvartal två år 2018 finns det två ej verkställda gynnande beslut.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Individrapport, 2018-07-06 och 2018-08-07
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör, 2018-08-07

Beslutet skickas till
Kommunens revisor
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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2018-09-06
Socialnämnden

§ 100

Redovisning av delegationsbeslut år 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden (hädanefter nämnden) har delegerat rätten att fatta beslut i
vissa frågor till tjänstemän på socialförvaltningen. Nämnden ska av den
anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i
nämndens ställe.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen.
Ordförande finner att socialnämnden godkänt redovisningen.

Beslutsunderlag
Förteckning av delegationsbeslut, 2018-09-06

Beslutet skickas till
Förvaltningssekreterare

Justerandes signatur
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Socialnämnden

§ 101

Dnr 2018-000001

Meddelanden till Socialnämnden år 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet

Sammanfattning av ärendet
1. KF § 69/2018, Budgetförutsättningar
2. KS § 87/2018, Upphävande av överenskommelse mellan
kommunstyrelsen och socialnämnden om fördelning av arbetsuppgifter och
ansvar för gruppen nyanlända.
3. KF § 77/2018, Svar på motion om att se över utbetalning av
försörjningsstöd.
4. KF § 68/2018, Handlingsplan för intern kontroll
5. KF § 79/2018, Svar på motion om upphävande av LOV inom
äldreomsorgen
5. Information om tidigare placering.

Underlag
Förteckning över meddelande till socialnämnden, 2018-09-06

Justerandes signatur
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