
Protokoll                                  2016-10-25
Socialnämnden

Socialnämnden

Datum och tid Plats
 2016-10-25  13:00-15:40 Rådsalen  

Övriga
Maria Ståhl (Socialchef)
Fredrik Billström (Förvaltningsekonom) §§130-131
Patrik Germer (Alkoholhandläggare) §134
Stina Moberg (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§127-134, §§137-143

Ordförande _________________________________________________________________
Gun Elfström

Justerare _________________________________________________________________
Per-Olof Thulin

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

Ej tjänstgörande ersättare
Habib Slivo (S)
Jonas Bygdén (SD)

Beslutande ledamöter
Kenneth Johansson (S)
Ylva Jönsson (S)
Sven Dahl (S)
Margareta Widell (MP)
Per-Olof Thulin (M) (2:e vice ordförande)
Birgitta Fredriksson (C)
Susanna Jerlström (KD)
Gunilla Högberg (L)
Carl-Eric Åneby (SD)
Viveka Karlsson (S) ersätter Siv Ahlstrand (S) 
(ordförande)
Gun Elfström (V) (vice ordförande)
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-10-28 till och med 2016-11-18.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2016-10-25
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§127 Godkännande av dagordning
§128 Val av protokolljusterare
§129 E-hälsoarbetet
§130 Avgifter som ska till KF för 2017
§131 Budgetuppföljning 2016
§132 Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
§133 Rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och unga

§134 Halvårsrapport och ekonomisk uppföljning för alkoholhandläggning i Sydnärke under januari-
juni 2016

§137 Redovisning av externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, socialpsykiatri och 
LSS år 2016

§138 Rapport ej verkställda beslut
§139 Information om det nya vård- och omsorgsboendet
§140 Socialchefen informerar
§141 Anmälan av delegationsbeslut 2016
§142 Meddelanden
§143 Övriga ärenden
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 127 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 128 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fastställa val av justerare.

Beslut
att utse Per-Olof Thulin (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet 
justeras fredagen den 28 oktober 2016 klockan 11:00 i Rådhuset, Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 129 - E-hälsoarbetet 
(SN-2014/18)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade i § 39/2014 att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en e-hälsoplan. 
Syftet med e-hälsoplanen är att den skall vara ett vägledande stöd i arbetet med e-hälsa för perioden 
2016-2019. e-hälsa handlar om att använda IT och moderna kommunikationslösningar för att förbättra 
folkhälsan, hälso- och sjukvården, omsorgen och socialtjänsten.

Beslutsunderlag
§127 E-hälsoarbetet
Tjänsteskrivelse - e-hälsoplan Askersunds kommun
e-hälsoplan Askersunds kommun
e-hälsa Plan och uppföljningsrapport

Beslut
1. att anta e-hälsoplanen,

2. att uppföljning av e-hälsoplanen ska ske årligen i december.

________

Expedieras till 
Socialchef

Anna Åhlin

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 130 - Avgifter som ska till KF för 2017 
(16SN114)

Ärendebeskrivning
Kommunen ska bestämma måltidspriser inom socialförvaltningens verksamhetsområde samt avgift för 
fotvård. Det är kommunfullmäktige som beslutar om de flesta av avgifterna efter förslag från 
socialnämnden. Vad gäller avgift för lunch vid dagverksamhet beslutar socialnämnden själv. 
Förvaltningen återkommer vid nästa sammanträde i den frågan.

Yrkanden
Gunilla Högberg (L) yrkar att fotvårdsverksamheten ska vara självfinansierad.

Kenneth Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag vilket innebär en höjning av 
fotvårdsavgiften med 10 kr för år 2017.

Propositionsordning
Ordförande Gun Elfström (V) ställer proposition på Gunilla  Högbergs (L) ändringsyrkande och 
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifallit förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
§122 Avgifter som ska till KF för 2017
Tjänsteskrivelse - taxor och avgifter - måltidspriser
Tjänsteskrivelse - fotvårdsavgift 2017
Produktions- och transportkostnader för måltider 2017

Beslut
1. att föreslå kommunfullmäktige att besluta att priset för en en-portionsmåltid med dessert ska vara 
57,50 kr,

2. att föreslå kommunfullmäktige att besluta att priset för en en-portionsmåltid utan dessert ska vara 
54,50 kr,

3. att föreslå kommunfullmäktige att besluta att priset för pensionärer och omsorgstagare som besöker 
skolmatsal ska vara 55 kr exkl. moms och 62 kr inkl. moms,

4. att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften för fotvård med 10 kr för år 2017.

Reservation
Per-Olof Thulin (M), Birgitta Fredriksson (C), Susanna Jerlström (KD), Gunilla Högberg (L) och 
Carl-Eric Åneby (SD) reserverar sig mot punkt fyra i beslutet.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

Verksamhetsekonom
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kostchef

Socialchef

Teknisk chef

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 131 - Budgetuppföljning 2016 
(16SN20)

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Fredrik Billström redogör för socialnämndens budgetuppföljning gällande år 
2016. Månadsrapport per september visar på en budgetavvikelse på + 2450 tkr.

Beslutsunderlag
§126 Budgetuppföljning 2016
Månadsrapport till socialnämnden per 2016-09-30

Beslut
1. att lägga informationen till handlingarna,

2. att översända rapporten till kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 132 - Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen 
(16SN111)

Ärendebeskrivning
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har utarbetat nya riktlinjer kring reglementen. Utifrån de nya 
riktlinjerna har nämndernas reglementen reviderats. Socialnämnden har tillfälle att yttra sig innan 
Kommunfullmäktige beslutar i ärendet.

Beslutsunderlag
§128 Begäran om yttrande över förslag till nya reglementen
Tjänsteskrivelse - yttrande över nytt reglemente för socialnämnden
Reviderat allmänt nämndreglemente
Reviderat reglemente för socialnämnden
Allmänt nämndreglemente
Reglemente för socialnämnden

Beslut
att ställa sig bakom de reviderade reglementena.

________

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 133 - Rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och 
unga 
(16SN32)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar rapport avseende arbetet med ensamkommande barn och unga. 
Rapporten planeras redovisas kvartalsvis. Socialchef Maria Ståhl informerar om att kommunen arbetar 
för att ta hem barn och unga placerade i andra kommuner och tillgången till familjehem i kommunen 
diskuteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - rapport avseende verksamheten för ensamkommande barn och unga, juli-september 
2016
Rapport avseende verksamheten för ensamkommande barn och unga, juli-september 2016

Beslut
att lägga rapporten till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 134 - Halvårsrapport och ekonomisk uppföljning för 
alkoholhandläggning i Sydnärke under januari-juni 2016 
(16SN112)

Ärendebeskrivning
Alkoholhandläggare Patrik Germer har inkommit med en halvårsrapport och ekonomisk redovisning 
för alkoholhandläggningen i Sydnärke under perioden januari till juni 2016 som redovisas för 
nämnden.

Beslutsunderlag
§129 Halvårsrapport och ekonomisk uppföljning för alkoholhandläggning i Sydnärke under januari-
juni 2016
Halvårsrapport och ekonomisk redovisning för alkoholhandläggningen i Sydnärke januari-juni 2016

Beslut
att lägga rapporten till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 137 - Redovisning av externa placeringar inom individ- och 
familjeomsorgen, socialpsykiatri och LSS år 2016 
(16SN30)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen redovisar externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, socialpsykiatrin 
och LSS årligen vid socialnämndens sammanträden i mars och oktober.

Beslutsunderlag
Externa placeringar socialförvaltningen 2016, upplaga 2

Beslut
att erkänna sig tagit del av redovisningen och lägga ärendet till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 138 - Rapport ej verkställda beslut 
(16SN6)

Ärendebeskrivning
Förvaltningen sammanställer en rapport över ej verkställda beslut enligt 9 och 28 f-g §§ LSS samt 
enligt 4 kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f § SoL. Rapporten skickas till Inspektionen för vård 
och omsorg och till kommunens revisorer. Rapporten delges nämnden.

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

Beslut
att översända rapporten till kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 139 – Information om det nya vård- och omsorgsboendet

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl informerar om det nya vård- och omsorgsboendet. Nästa steg i 
beslutsprocessen är att fatta budgetbeslut och enligt tidsplanen kan byggnationen av boendet komma 
att starta under våren 2017. Socialchefen informerar även om den totala ökning av boendeplatser som 
det nya boendet innebär för kommunen samt om den ekonomiska situationen avseende hyror och 
driftskostnader. En diskussion förs även kring vikten av att fatta inriktningsbeslut och att förbereda för 
verksamhet att kunna bedrivas i huset så fort boendet är färdigställt.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 140 – Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl informerar socialnämnden om följande:

 Bemanningsanalysen är genomförd och resultatet presenteras på socialnämndens sammanträde 
i november

 Annons är ute för tjänst som områdeschef för vård- och omsorg

 Bemanningsakademi, en utbildning för chefer, är beställd och ska genomföras

 Situationen på Syrenen

 Information om hantering av orosanmälningar. Anmälningarna granskas och utredning inleds i 
vissa fall, då sådana ärenden är sekretessbelagda sker ingen återkoppling till anmälaren

.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 141 - Anmälan av delegationsbeslut 2016 
(16SN19)

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt följande:

 Jenny Geffen, enhetschef, januari-oktober 2016

 Frida Andersson, biståndshandläggare, september 2016

 Birgit Carlsson, biståndshandläggare, september 2016

 Anna Jonsson, biståndshandläggare, september 2016

 Johan Prabin, områdeschef IFO, september 2016

 Ida Andersson, LSS-handläggare, september 2016

 Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, september 2016

 Katarina Karlsson, assistent, september 2016

 Ann Magnusson, enhetschef, september 2016

 Maria Björling, socialsekreterare, september 2016

 Patrik Germer, alkoholhandläggare, oktober 2016

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 142 – Meddelanden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden informeras om följande meddelanden vilka inkommit till nämnden sedan senaste 
sammanträdet:

 Beslut från IVO

 KS §222 Inrättande av tjänst som enhetschef 100% inom vård och omsorg

 KF §68 Sammanträdestider 2017 för Kommunfullmäktige

 KS §172 Sammanträdestider 2017 för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige samt 
verksamhetsuppföljning

 KF §73 Ändring av reglemente - Kommunala pensionärsrådet

 Inbjudan till seminarium

 Polisanmälan avseende stöld av en börs

 Klagomål mot hälso- och sjukvården

 Beslut från IVO

 Lista över pågående ärenden

Beslut
att lägga meddelandena till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-10-25
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 143 – Övriga ärenden

Ärendebeskrivning
Gunilla Högberg (L) öppnar en diskussion kring kommunanställdas rätt att äta i skolmatsalar.

___________

-Paragrafen är justerad-
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