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Socialnämnden

Socialnämnden

Datum och tid Plats
 2016-12-20  13:00-15:45 Rådsalen  

Övriga
Maria Ståhl (Socialchef)
Catrin Högberg Karlsson (Behandlingsassistent) §166
Stina Moberg (Sekreterare)

Protokollet innehåller §§164-173, §§175-185

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Johanna Martin

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

Ej tjänstgörande ersättare
Habib Slivo (S) §§164-173, §§175-178
Jonas Bygdén (SD)

Beslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (ordförande)
Kenneth Johansson (S) (vice ordförande)
Ylva Jönsson (S)
Gun Elfström (V)
Margareta Widell (MP)
Johanna Martin (M) (2:e vice ordförande)
Birgitta Fredriksson (C)
Susanna Jerlström (KD)
Gunilla Högberg (L)
Carl-Eric Åneby (SD)
Marina Carlsson (S)  ersätter Sven Dahl (S)
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-12-22 till och med 2017-01-12.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-20
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§164 Godkännande av dagordning
§165 Val av protokolljusterare
§166 Drogpolitiskt handlingprogram
§167 Budgetuppföljning 2016
§168 Plan för Funktionsstöd
§169 Riktlinjer för personalomkostnader
§170 Nytt vård- och omsorgsboende
§171 Arbetsbudget 2017
§172 Hyror 2017
§173 Attestförteckning 2017
§175 Internkontrollplan för socialnämnden 2017
§176 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden
§177 Äldreomsorgsplan
§178 Ajournering
§179 Fyllnadsval
§180 Entledigande och fyllnadsval
§181 Fyllnadsval
§182 Årsplanering
§183 Socialchefen informerar
§184 Anmälan av delegationsbeslut 2016
§185 Meddelanden
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 164 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande ändringar:

 Verksamhetsplaner 2017 utgår

___________

-Paragrafen är justerad-

Sida 4 av 24



Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 165 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fastställa val av protokolljusterare.

Beslut
att utse Johanna Martin (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet 
justeras torsdagen den 22 december 2016 klockan 11:00 i Rådhuset, Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 166 – Drogpolitiskt handlingprogram

Ärendebeskrivning
Behandlingsassistent Catrin Högberg Karlsson informerar om arbetet utifrån det drogpolitiska 
handlingsprogrammet. Arbetet fungerar bra och målen som ligger under nämndens ansvarsområde 
kommer att kunna uppfyllas. En ny kommunal strategi som genomsyras av jämlikhet, jämställdhet 
samt beaktar Barnkonventionen arbetas fram och ska ut på remiss under 2017.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 167 - Budgetuppföljning 2016 
(16SN20)

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl redogör för socialnämndens budgetuppföljning gällande år 
2016. Månadsrapport per november visar på en budgetavvikelse på + 300 tkr.

Beslutsunderlag
Månadsrapport till socialnämnden per 2016-11-30

Beslut
1. att lägga informationen till handlingarna,

2. att översända rapporten till kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 168 - Plan för Funktionsstöd 
(16SN165)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog 2015-02-24 en Plan för funktionsstöd. Planen har nu reviderats och en bilaga 
med åtgärdade utvecklingsområden under 2015 och 2016 har sammanställts.

Beslutsunderlag
§147 Plan för Funktionsstöd
Tjänsteskrivelse: revidering av Plan för Funktionsstöd
Plan för funktionsstöd 2015-2019 (upplaga 3)

Beslut
att anta reviderad Plan för funktionsstöd.

________

Expedieras till 
Socialchef

Områdeschef

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 169 - Riktlinjer för personalomkostnader 
(16SN68)

Ärendebeskrivning
Områdeschef Johanna Häll har inkommit med ett nytt förslag till riktlinjer för personalomkostnader 
inom enheten för funktionsstöd.

Beslutsunderlag
§152 Riktlinjer för personalomkostnader
Tjänsteskrivelse: riktlinjer för personalomkostnader inom enheten för funktionsstöd

Beslut
1. att anta Riktlinjer för personalomkostnader inom enheten för funktionsstöd och att denna ska gälla 
från och med 2017-01-01,

2. att upphäva tidigare antagna riktlinjer för personalomkostnader inom LSS-enheten med 
diarienummer 2011:104.

________

Expedieras till 
Socialchef

Områdeschef

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 170 - Nytt vård- och omsorgsboende 
(16SN150)

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl informerar tillsammans med ordförande Siv Ahlstrand om 
ytterligare framtagna uppgifter gällande det nya vård- och omsorgsboendet. De informerar om 
kommunens höga kostnader inom hemtjänsten, prognoser för behov av boendeplatser i framtiden samt 
hur kösituationen ser ut i dagsläget.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 171 - Arbetsbudget 2017 
(16SN69)

Ärendebeskrivning
Förslag till arbetsbudget för socialförvaltningen har tagits fram av förvaltningen i samarbete med 
ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
§149 Arbetsbudget 2017
Tjänsteskrivelse: arbetsbudget 2017 socialförvaltningen
Arbetsbudget 2017 (upplaga 3)

Beslut
att fastställa arbetsbudget 2017 för socialförvaltningen.

________

Expedieras till 
Socialchef

Förvaltningsekonom

Ekonomichef

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 172 - Hyror 2017 
(16SN163)

Ärendebeskrivning
Hyra 2017 för de boende på äldreboendena Norra Bergen och Lärkbacken samt för de boende i 
gruppboendena Storgatan, Floragatan och Ekbacken ska fastställas. Hyrorna för ovanstående boenden 
har tidigare följt förändringen av hyrorna inom det kommunala bostadsbolaget Askersundsbostäder 
AB. Askersundsbostäder AB har beslutat att hyrorna för 2017 ska höjas med 0,65%.

Beslutsunderlag
§151 Hyror 2017
Hyror 2017

Beslut
att hyrorna för de boende på Norra Bergen och Lärkbacken samt för de boende i gruppboendena 
Storgatan, Floragatan och Ekbacken från och med 1 mars 2017 höjs med 0,65%.

________

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Socialchef

Förvaltningsekonom

Förvaltningsassistent

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 173 - Attestförteckning 2017 
(16SN162)

Ärendebeskrivning
Attestförteckning upprättas inför varje nytt kalenderår och visar vem som har rätt att beslutsattestera 
fakturor inom socialförvaltningen. Under löpande år äger socialchef rätt att godkänna nya attestanter.

Beslutsunderlag
§150 Attestförteckning 2017
Tjänsteskrivelse: attestförteckning 2017
Attestförteckning 2017

Beslut
att fastställa attestförteckning 2017 för socialförvaltningen.

________

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Socialchef

Förvaltningsekonom

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 175 - Internkontrollplan för socialnämnden 2017 
(16SN164)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2005-01-31 § 7 att anta reglemente för internkontroll av ekonomi och 
verksamhet. Av detta reglemente framgår att respektive nämnd ska fastställa en internkontrollplan för 
varje budgetår. Socialförvaltningen har tagit fram förslag på internkontrollplan för 2017.

Beslutsunderlag
§153 Internkontrollplan för socialnämnden 2017
Tjänsteskrivelse: internkontrollplan för socialnämnden 2017
Internkontrollplan 2017

Beslut
att anta internkontrollplan för 2017.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Socialchef

Områdeschefer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Förvaltningsekonom

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 176 - Dokumenthanteringsplan för socialnämnden 
(16SN39)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har framtagit ett förslag till dokumenthanteringplan för socialnämnden. Denna 
dokumenthanteringsplan beaktar socialnämndens alla verksamhetsområden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: dokumenthanteringsplan för socialnämnden
Dokumenthanteringsplan socialnämnden

Beslut
1. att anta dokumenthanteringsplanen,

2. att planen ska revideras varje år.

________

Expedieras till 
Socialchef

Områdeschefer

Arkivarie

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 177 - Äldreomsorgsplan 
(16SN7)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2010-03-29 en äldreomsorgsplan för perioden 2010-2016. Socialnämnden 
har gett socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny äldreomsorgsplan att gälla från och med 2017. 
Detta arbete har inte kunnat genomföras då arbetsbelastningen inom förvaltningen varit hög. Förslaget 
är att nuvarande äldreomsorgsplan förlängs under 2017. Socialnämnden har idag delegation att besluta 
i ärendet och planen behöver inte antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: förlängning av äldreomsorgsplanen
Äldreomsorgsplan 2010-2017 (upplaga 2)

Beslut
att förlänga äldreomsorgsplanen under 2017.

________

Expedieras till 
Enhetschefer

Områdeschef

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 178 – Ajournering

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ajournerar sig för fika. I samband med detta avtackar nämnden Per-Olof Thulin (M) 
som entledigats från politiskt uppdrag som ledamot i socialnämnden.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 179 - Fyllnadsval 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Då Kenneth Johansson (S) tidigare blivit entledigad från politiskt uppdrag som ersättare i 
socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott har nämnden en tom plats som ersättare. Ylva 
Jönsson (S) föreslås nu som ny ersättare i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott

Beslut
att utse Ylva Jönsson (S) till ny ersättare i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott.

________

Expedieras till 
Den valde

Lönekontoret

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 180 - Entledigande och fyllnadsval 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Per-Olof Thulin (M) hemställer om entledigande från politiskt uppdrag som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott, i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, i Kommunala pensionärsrådet 
samt politiskt uppdrag som ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor. Johanna Martin (M) föreslås 
som ny ledamot i socialnämndens arbetsutskott, i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, 
i Kommunala pensionärsrådet samt som ny ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott, individ- och 
familjeomsorgsutskott, Kommunala pensionärsrådet samt ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor
Fyllnadsval som ledamot i socialnämndens arbetsutskott, individ- och familjeomsrogsutskott, 
Kommunala pensionärsrådet samt ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor

Beslut
1. att entlediga Per-Olof Thulin (M) från politiskt uppdrag som ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott, i socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, i Kommunala pensionärsrådet 
samt från politiskt uppdrag som ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor,

2. att i hans ställe utse Johanna Martin (M) till ledamot i socialnämndens arbetsutskott, i 
socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, i Kommunala pensionärsrådet samt till ersättare i 
Rådet för funktionshinderfrågor.

________

Expedieras till 
Den entledigade

Den valde

Lönekontoret

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 181 - Fyllnadsval 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska välja vice ordförande till socialnämndens arbetsutskott samt till nämndens individ- 
och familjeomsorgsutskott. Som ny vice ordförande föreslås Kenneth Johansson (S).

Beslut
1. att utse Kenneth Johansson (S) till ny vice ordförande i socialnämndens arbetsutskott,

2. att utse Kenneth Johansson (S) till ny vice ordförande i socialnämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott.

________

Expedieras till 
Den valde

Lönekontoret

Administrativa kontoret

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 182 - Årsplanering 
(16SN180)

Ärendebeskrivning
En årsplanering har upprättats för 2017 års sammanträden. Årsplaneringen innehåller ärenden som ska 
lyftas under året, redovisningar som ska göras från verksamheterna samt de studiebesök som planeras 
under året för nämndens ledamöter. Årsplaneringen ska tydliggöra socialnämndens arbete. 
Socialnämnden önskar göra följande ändringar i förslaget till årsplanering:

 Arbetsutskottet den 17 januari ska ej vara inställt

 Revidering av dokumenthanteringsplan läggs till i december månad

 Våld i nära relation läggs till i årsplaneringen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Socialnämndens årsplanering 2017
Socialnämndens årsplanering 2017

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-

Sida 21 av 24



Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 183 – Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl informerar socialnämnden om följande:

 Ny områdeschef för vård och omsorg tillträder i mars, en konsult anlitas fram tills dess

 Konsult anställd för att arbete med resultatet av bemanningsanalysen

 Lindbogården har sagts upp, förvaltningen arbetar med att anpassa verksamheten efter de nya 
förutsättningar som råder

 Repslagarens lokler är klara, inflyttning kan ske efter jul

 Time Care har anlitats för hjälp med processtöd. Alla enhetschefer ska även genomgå en 
utbildning i Time Care-systemet

 Rekryteringsprocessen till en tjänst som enhetschef avslutas utan tillsättning, en konsult kan 
eventuellt behövas tas in

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 184 - Anmälan av delegationsbeslut 2016 
(16SN19)

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt följande:

 Edita Brus, biståndshandläggare, november 2016

 Birgit Carlsson, biståndshandläggare, november 2016

 Therese Johansson, socialsekreterare, november 2016

 Anna Jonsson, biståndshandläggare, november 2016

 Ida Andersson, LSS-handläggare, november 2016

 Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, november 2016

 Katarina Karlsson, assistent, november 2016

 Maria Björling, socialsekreterare, november 2016

 Ann Magnusson, enhetschef, november 2016

 Patrik Germer, alkoholhandläggare, december 2016

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-12-20
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 185 – Meddelanden

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

 KF § 95 - Budget och övergripande strategier 2017-2019

 KF § 96 - Taxor 2017

 KF § 122 - Entledigande samt fyllnadsval avseende uppdrag som 2:e vice ordförande och 
ledamot i socialnämnden

 KF § 121 - Val av vice ordförande i socialnämnden

 Bekräftelse från IVO

 Bekräftelse från IVO

 Minnesanteckningar vid FHR 2016-11-16

 Beslut från IVO

 Polisanmälan avseende skadegörelse

 Polisanmälan avseende skadegörelse

 Patientnämndens verksamhetsplan för 2017

 Lisa över pågående ärenden

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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