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Socialnämnden
2018-11-28

§ 115
Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga
frågor
Socialnämnden beslutar
Tillägg av övriga frågor:



Birgitta Boo (S): Hemtjänstfrågor, frågor på tidningsartikeln
Anders Leijonhielm (-): Provanställning, Svenljunga verksamhetslokalers skötsel
av lokaler

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 116
Ekonomisk uppföljning samt information om
mindre revidering i verksamhetsplan för
socialnämnden 2019
Diarienummer: SOF-2017-144-042

Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen

Sammanfattning
Redovisning av ekonomiskt resultat efter 10 månader samt helårsprognos.
Förvaltningen har under året arbetat kontinuerligt ihop med nämnden för att ta fram
konsekvensbeskrivningar och riskanalyser för att prioritera rätt. Dessa prioriteringar
börjar nu bära frukt och kostnadsökningskurvan har planat ut.
För att förvaltningen ska klara prognostiserat plusresultat har det under året fattats en
rad beslut om minskning av verksamhet. Merparten av dessa beslut har tagits i
förvaltningen med politisk förankring. Sådana beslut har gällt restriktivare
biståndsbedömning och effektivare personalbemanning. Framförallt har äldreomsorgen
fortfarande för höga kostnader jämfört med budget medan Ifo och
funktionshinderverksamheten håller budgetramarna. Utifrån att kostnadsökningarna
avstannat och nämnden erhållit avsevärt mer intäkter från migrationsverket än
budgeterat, prognostiseras ett överskott på 4 mkr i slutet av året.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag
Tablå oktober 2018
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 117
Taxor och avgifter 2019
Diarienummer: SOF-2018-88-706

Socialnämnden besluta
Godkänner förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde för
2019. Socialnämnden överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för beslut.

Sammanfattning
Förslag till taxor inom socialnämndens ansvarsområde har upprättats av förvaltningen.
Ny taxa för lån av hjälpmedel kommer att införas från och med april månad 2019.
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna upprättade taxor.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 november 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Taxor inom socialnämndens verksamhetsområde 2019
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-14, § 1060

Beslutet expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 118
Ersättningar 2019
Diarienummer: SOF-2018-88-706

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden godkänner förslag till ersättningsnivåer för 2019.

Sammanfattning
Förslag till ersättningsnivåer inom socialnämndens ansvarsområde 2019 har upprättats av
förvaltningen.
Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden godkänner förslag till
ersättningsnivåer för 2019.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 november 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens ersättningsnivåer 2019
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-14, § 1061
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 119
Ansökan om bidrag till verksamheten 2019 från
BRIS
Diarienummer: SOF-2018-27-701

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden tilldelar Bris ett bidrag om 5 000 kronor för år 2019. Bidraget betalas ut
under förutsättning att Bris upprättar och lämnar en verksamhetsberättelse för år 2018.

Sammanfattning
En ansökan har inkommit till kommunen från föreningen Bris om bidrag för 2019 till
deras verksamhet.
Bris är en ideell organisation som i huvudsak vänder sig till barn och ungdom upp till 18
år. Via Barnens hjälptelefon kontaktar barnen anonymt BRIS i olika problem- och
krissituationer. BRIS har också en Vuxentelefon för föräldrar.
Förvaltningens förslag till beslut är att Socialnämnden tilldelar Bris ett bidrag om 5 000
kronor för år 2019.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 november 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan inkommen 2018-03-29
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-14, § 1062

Beslutet expedieras till
BRIS
Ekonomienheten
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 120
Ansökan om bidrag till verksamheten 2019 från
Kvinnojouren
Diarienummer: SOF-2018-29-700

Socialnämnden beslutar
Socialnämnden bifaller ansökan om bidrag och utbetalar 12 kr per kommuninvånare till
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemos verksamhet. Bidraget betalas ut under
förutsättning att kvinnojouren upprättar och lämnar en verksamhetsberättelse för år
2018.

Sammanfattning
Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemo bedriver en angelägen
verksamhet som fungerar som ett viktigt komplement till Socialtjänsten i
Svenljunga kommun.
Kvinnojourerna har ett för samhället viktigt uppdrag att stödja och skydda kvinnor och
barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld i nära relationer. Stödsamtal, praktisk
hjälp och skyddat boende ingår i stödet. Det förmodas att mörkertalet för våld i nära
relationer är högt, därför är kvinnojourernas utåtriktade verksamhet i form av information
på hemsidor, information i skolor och i olika grupper mycket viktigt.
Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden bifaller ansökan om bidrag och
utbetalar 12 kr per kommuninvånare till Kvinnojouren i Mark, Svenljunga och Tranemos
verksamhet. Bidraget betalas ut under förutsättning att kvinnojouren upprättar och
lämnar en verksamhetsberättelse för år 2018
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 november 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag 2019 från Kvinnojouren Mark, Svenljunga och Tranemo
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-14, § 1063

Beslutet expedieras till
Kvinnojouren
Ekonomienheten
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 121
Mötestider för arbetsutskott och socialnämnd 2019
Diarienummer: SOF-2018-29-700

Socialnämnden beslutar
Godkänner förslag till sammanträdestider 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider gällande arbetsutskott och
socialnämnd för året 2019. Tiderna är anpassade efter beslutade redovisningsdatum till
ekonomienhet och kommunfullmäktige
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslag till sammanträdestider 2019.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 november 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Sammanträdestider 2019
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-14, § 1064
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 122
Reviderad delegationsordning för socialnämnden
Diarienummer: SOF-2018-29-700

Socialnämnden beslutar
Godkänner upprättat förslag till reviderad delegationsordning och att tidigare beslutad
delegationsordning § 67/2018, upphör att gälla.

Sammanfattning
Ett förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden har upprättats gällande
beslut inom familjerätt, färdtjänst och personlig assistans. Föreslagna ändringar beskrivs i
förslag till reviderad delegationsordning
Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna förslag till reviderad delegationsordning.
Ärendet har beretts i arbetsutskottet den 14 november 2018. Arbetsutskottet föreslår att
nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning för socialnämnden daterad 2018-11-06
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-14, § 1065
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 123
Delegationsförteckningar
Socialnämnden beslutar
Socialnämnden godkänner redovisningen nedanstående beslut som har fattats med stöd
av delegation.

Beslutsunderlag
Redovisning av beslut som fattats genom delegering inom Individ- och familjeomsorgen,
Vård och Omsorg samt personalärenden.
Vidare redovisas Arbetsutskottets protokoll individärenden §§ 177-221 samt övriga
ärenden §§ 1056-1067 Redovisningsintervall: 2018-09-24-2018-11-25.
Ordförandebeslut

1 beslut.

Individ- och familjeomsorgen

499 beslut

Vård- och omsorg

848 beslut

LSS

45 beslut

Personalärenden

Rapportlista från personalenheten =4 beslut

Bostadsanpassningsärenden

0 beslut
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 124
Information från förvaltningen
Socialnämnden beslutar
Tackar för informationen.

Sammanfattning
Information om organisationsförändringar och rekryteringar.
Elisabeth Hindelius informerar om den undersökning som genomförts om var man önskar
få sitt äldreboende.
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 125
Förvaltningsrättsdomar
Socialnämnden beslutar
Godkänner redovisningen.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-11-12
Ärende: Ansökan om fastställande av omedelbart omhändertagande LVU
Beslut: Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-11-26
Ärende: Överklagan gällande avslag på ansökan om placering på behandlingshem
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-09-24
Ärende: Överklagan avslag ekonomiskt bistånd
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan
Beslut: Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-10-03
Ärende: Överklagan avslag ekonomiskt bistånd
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-10-25
Ärende: Överklagan avslag korttidsvistelse och ledsagarservice
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-10-26
Ärende: Överklagan avslag ekonomiskt bistånd
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan
Förvaltningsrätten i Jönköping
Datum: 2018-10-26
Ärende: Överklagan avslag bistånd hemtjänst
Beslut: Förvaltningsrätten avslår överklagan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
14 (16)

Socialnämnden
2018-11-28

§ 126
Inkomna meddelanden
Socialnämnden beslutar
Inga inkomna meddelanden finns att redovisa.
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Socialnämnden
2018-11-28

§ 127
Övriga frågor
Socialnämnden beslutar
Noterar informationen

Sammanfattning
Birgitta Boo (S): Hemtjänstfrågor, frågor på tidningsartikeln. Svar lämnas från
förvaltningen.
Anders Leijonhielm (-): Föreslår att kommunen inför provanställning för diplomerade
undersköterskor från kommunens omvårdnadsprogram. Förvaltningen ger sin syn på
förslaget.
Anders lyfter Svenljunga verksamhetslokalers dåliga skötsel av lokaler. Förvaltningen
informerar om vilka åtgärder som vidtagits i frågan.
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