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 2016-11-22  10:00-16:20 Rådsalen  
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Marie Villman (Projektsamordnare) §§144-148
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Anna Nordin (Utredningssekreterare) §§156-159
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Protokollet innehåller §§144-163

Ordförande _________________________________________________________________
Siv Ahlstrand

Justerare _________________________________________________________________
Gunilla Högberg

Sekreterare _________________________________________________________________
Stina Moberg

Ej tjänstgörande ersättare
Habib Slivo (S) §§144-146, §§149-163

Beslutande ledamöter
Siv Ahlstrand (S) (ordförande)
Kenneth Johansson (S)
Ylva Jönsson (S) §§144-146, §§149-163
Sven Dahl (S)
Margareta Widell (MP)
Birgitta Fredriksson (C)
Gunilla Högberg (L)
Carl-Eric Åneby (SD)
Habib Slivo (S) §§147-148 ersätter Ylva Jönsson (S)
Johanna Fälth (V) ersätter Gun Elfström (V)
Linus Thomas (M) §§144-151 ersätter Per-Olof 
Thulin (M) (2:e vice ordförande)
Johanna Martin (M) ersätter Susanna Jerlström (KD)
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ASKERSUNDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslut kan överklagas under perioden 2016-11-25 till och med 2016-12-16.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2016-11-22
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset
Underskrift/anslaget av

________________________
Stina Moberg
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§144 Godkännande av dagordning
§145 Val av protokolljusterare
§146 Presentation
§147 Nytt vård- och omsorgsboende
§148 Ajournering
§149 Revisorernas grundläggande granskning 2016
§150 Redovisning av bemanningsanalys
§151 Budgetuppföljning 2016
§152 Avgifter som tas av socialnämnden för 2017
§153 Svar till IVO efter tillsyn avseende handläggning av ärenden
§154 Anmälan av delegationsbeslut 2016
§155 Meddelanden
§156 Borttagen på grund av Sekr.
§157 Borttagen på grund av Sekr.
§158 Borttagen på grund av Sekr.
§159 Brukarundersökning och öppna jämförelser 2016
§160 Utvärdering av semestervikariehanteringen sommaren 2016
§161 Entledigande och fyllnadsval
§162 Entledigande och fyllnadsval
§163 Entledigande och fyllnadsval
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 144 – Godkännande av dagordning

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska godkänna dagordningen för dagens sammanträde.

Beslut
att godkänna dagordningen med följande ändringar:

 Information från socialchefen utgår.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 145 – Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska fastställa val av protokolljusterare.

Beslut
att utse Gunilla Högberg (L) att jämte ordförande justera dagens protokoll. Protokollet 
justeras fredagen den 25 november 2016 klockan 13:00 i Rådhuset, Askersund.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 146 – Presentation

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har haft en tom plats som ersättare efter ett tidigare entledigande (KD). Johanna 
Martin (M) har nu valts in som ny ersättare i nämnden. En presentation av nämnden genomförs.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Ärendebeskrivning
Projektsamordnare Marie Villman informerar socialnämnden om det nya vård- och omsorgsboendet. 
Nästa steg i beslutsprocessen är förankring och beslut i socialnämnden och därefter ska budgetbeslut 
och beslut om lokalprogram fattas. Enligt den beräknade tidsplanen kan byggstart komma att ske 
under våren 2017 och inflyttning vid årsskiftet 2019/2020. Projektsamordnaren informerar även om 
den ekonomiska situationen gällande den bedömda projektkostnaden, hyror samt driftkostnader.

Det nya vård- och omsorgsboendet kommer att ge kommunen en nettoökning på 18 boendeplatser. Det 
finns även möjlighet att bygga en etapp två med ytterligare 32 platser. Arkitekterna har bekantat sig 
med staden och studerat stadsbilden för att få en känsla för området och få huset att passa in i 
stadsbilden. Det arbetas nu med volymskisser och kopplingar mellan befintliga hus och verksamheter 
och en förslagshandling väntas vara klar i november månad.

Närvarande ekonom, Fredrik Billström, ombedes av ledamöterna att ta fram ytterligare underlag för att 
främja diskussioner kring boendet inom partierna. Det underlag som önskas är information om 
kommunens största kostnader inom hemtjänsten, en ekonomisk prognos avseende Lärkbacken och vad 
som behöver åtgärdas för att huset ska vara fullt funktionellt samt information om vårddygnskostnader 
på det nya boendet utifrån nuvarande beräkning.

Beslutsunderlag
Skrivelse: lokalprogram - nytt vård- och omsorgsboende
Lokalprogram ver 2

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 148 – Ajournering

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ajournerar sig för lunch i 60 minuter.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 149 – Revisorernas grundläggande granskning 2016

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska årligen granskas av kommunrevisorerna för att ge fullmäktige tillräckligt med 
underlag till prövningen av ansvarsfrihet. Syftet med den grundläggande granskningen är att 
revisorerna ska bedöma om nämnden har förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om 
verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Den enkät som nämnden 
fått för besvarande och revisorernas möte med nämnden är en del av den grundläggande granskningen 
2016.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Följebrev socialnämnden 2016
Presentation Enkät Socialnämnden 20161028
___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 150 – Redovisning av bemanningsanalys

Ärendebeskrivning
Monica Johansson och Anders Karlsson, verksamhetskonsulter på Time Care, redovisar resultatet av 
den genomförda bemanningsanalysen. Syftet med analysen har varit att kartlägga den faktiska 
fördelningen av arbetstid och arbetsuppgifter och utifrån detta kunna identifiera hur stor del av 
arbetstiden som består av brukartid, både direkt och indirekt, restid samt övrig tid. Analysen syftar 
också till att, genom denna kartläggning, kunna förbättra arbetsmiljön och hitta fler 
förbättringsområden att arbeta vidare med. Metoden för mätningen har skett genom att personal har 
utrustats med mobiltelefoner där de registrerat sin arbetstid efter fastställda rubriker och mätmoment.

Verksamhetskonsulterna redovisar de mest frekventa arbetsuppgifterna inom varje huvudområde där 
resultatet visar att flest timmar går åt till restid. De redovisar även fördelningen av direkt- och indirekt 
kundtid, restid och övrig tid fördelat på de olika områdena där mätningarna gjorts samt en 
sammanställning av den totala insatslängden och antal registreringar för de olika mätbara aktiviteterna. 
Redovisningen innehåller även jämförelsetal i beviljad kontra planerad tid, personalkontinuitet 
samt raster och pauser. Arbete utifrån resultatet av analysen kommer att ske inom förvaltningen och en 
konsult är anlitad för att arbeta specifikt med detta.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 151 - Budgetuppföljning 2016 
(16SN20)

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom Fredrik Billström redogör för socialnämndens budgetuppföljning gällande år 
2016. Månadsrapport per oktober visar på en budgetavvikelse på + 650 tkr.

Beslutsunderlag
§138 Budgetuppföljning 2016
Månadsrapport till socialnämnden per 2016-10-31

Beslut
1. att lägga informationen till handlingarna,

2. att översända rapporten till kommunstyrelsen.

________

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 152 - Avgifter som tas av socialnämnden för 2017 
(16SN149)

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har delegation från kommunfullmäktige att årligen fastställa taxor för 
hemtjänsten, måltider och boende efter pris- och kostnadsutvecklingen. Socialförvaltningen inkommer 
med förslag till taxor för 2017 inom dessa områden.

Beslutsunderlag
§139 Avgifter som tas av socialnämnden för 2017
Tjänsteskrivelse: Avgifter äldreomsorg 2017

Beslut
att anta avgifter inom äldreomsorgen 2017 enligt förvaltningens förslag.

________

Expedieras till 
Socialchef

Verksamhetsekonom

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 153 - Svar till IVO efter tillsyn avseende handläggning av ärenden 
(16SN38)

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har efter tillsyn avseende handläggning av ärenden gällande 
personer mellan 15-25 år med missbruksproblematik inkommit med synpunkter på verksamheten. IVO 
begär ett yttrande avseende hur nämnden avser säkerställa att uppmärksammade brister kommer att 
åtgärdas.

Beslutsunderlag
§140 Svar till IVO efter tillsyn avseende handläggning av ärenden
Beslut från IVO i ärende avseende tillsyn gällande handläggning av ärenden
Tjänsteskrivelse - svar till IVO i tillsynsärende 8.5-9461/2016
Socialnämndens yttrande till IVO i tillsynsärende 8.5-9461/2016

Beslut
att socialnämnden antar skrivelsen såsom sitt svar till IVO i ärende: Dnr. 8.5-9461/2016.

________

Expedieras till 
Inspektionen för vård och omsorg

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 154 - Anmälan av delegationsbeslut 2016 
(16SN19)

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande anmäler fattade delegationsbeslut enligt följande:

 Ann Magnusson, enhetschef, oktober 2016

 Johan Prabin, områdeschef IFO, oktober 2016

 Frida Andersson, biståndshandläggare, oktober 2016

 Edita Brus, biståndshandläggare, oktober 2016

 Birgit Carlsson, biståndshandläggare, oktober 2016

 Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott, oktober 2016

 Therese Johansson, socialsekreterare, oktober 2016

 Anna Jonsson, biståndshandläggare, oktober 2016

 Katarina Karlsson, assistent, oktober 2016

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 155 – Meddelanden

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

 Kartläggning och analys - Kan fler LOB-omhändertagna föras till vård?

 KF § 85 - Fyllnadsval som ersättare i socialnämnden

 KF § 88 - Entledigande avseende uppdrag som vice ordförande i socialnämnden samt ersättare 
i Askersundsbostäder ABs styrelse

 Kallelse till verksamhetsuppföljning 2017

 Beslut från IVO

 Begäran om komplettering från Arbetsmiljöverket

 Lista över pågående ärenden

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kan fler LOB-omhändertagna föras till vård 161018
___________

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 156 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN156)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 157 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN157)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 158 - Borttagen på grund av Sekr. 
(16SN159)

Beslutsunderlag
Borttagen på grund av Sekr.

-Paragrafen är justerad-
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Protokoll                           2016-11-22
Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 159 – Brukarundersökning och öppna jämförelser 2016

Ärendebeskrivning
Utredningssekreterare Anna Nordin redovisar resultat från brukarundersökning avseende hemtjänst 
och särskilt boende år 2016 samt resultat från öppna jämförelser gällande ekonomiskt bistånd år 2016.

Resultat från Askersunds hemtjänst visar på mest positiva resultat inom bemötande från personalen, 
förtroende för personalen, är trygg hemma med hemtjänst, är sammantaget nöjd med hemtjänsten och 
att personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål. Minst positiva svar erhålls utifrån 
frågorna besväras inte av ensamhet, kan påverka vilka tider man får hjälp, vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål, att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar och att 
personalen har tillräckligt med tid för arbetet.

Resultatet från Askersunds särskilda boende visar på mest positiva svar inom bra bemötande från 
personalen, att känna sig trygg på sitt äldreboende, förtroende för personalen, lätt att få kontakt med 
personalen på äldreboendet vid behov och att maten smakar bra. Minst positiva svar erhålls utifrån 
frågorna lätt att få träffa läkare vid behov, besväras inte av ensamhet, personalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar, nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet och att veta vart man ska 
vända sig med synpunkter och klagomål.

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

___________

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 160 - Utvärdering av semestervikariehanteringen sommaren 2016 
(16SN48)

Ärendebeskrivning
Socialchef Maria Ståhl redogör för semestervikariehanteringen under sommaren 2016.

Beslutsunderlag
Utvärdering av semestervikariehanteringen sommaren 2016

Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

________

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 161 - Entledigande och fyllnadsval 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Margareta Widell (MP) hemställer om entledigande från politiskt uppdrag som ersättare i 
socialnämndens arbetsutskott. Viveka Karlsson (S) föreslås som ny ersättare.

Beslutsunderlag
Entledigande avseende uppdrag som ersättare i socialnämndens arbetsutskott

Beslut
1. att entlediga Margareta Widell (MP) från politiskt uppdrag som ersättare i socialnämndens 
arbetsutskott,

2. att i hennes ställe utse Viveka Karlsson (S) till ersättare i socialnämndens arbetsutskott.

________

Expedieras till 
Margareta Widell

Viveka Karlsson

Löneenheten

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 162 - Entledigande och fyllnadsval 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Kenneth Johansson (S) hemställer om entledigande från politiskt uppdrag som ersättare i 
socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott.

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

Beslut
att entlediga Kenneth Johansson (S) från politiskt uppdrag som ersättare i socialnämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott.

________

Expedieras till 
Kenneth Johansson

Löneenheten

-Paragrafen är justerad-
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Socialnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 163 - Entledigande och fyllnadsval 
(16SN160)

Ärendebeskrivning
Gun Elfström (V) hemställer om entledigande från politiskt uppdrag som ordinarie ledamot i 
socialnämndens arbetsutskott och socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott. Hemställan 
avser även politiskt uppdrag som ersättare i Kommunala pensionärsrådet samt Rådet för 
funktionshinderfrågor. Margareta Widell (MP) föreslås som ny ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott och Kenneth Johansson (S) föreslås som ny ledamot i socialnämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott samt ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet och Rådet för 
funktionshinderfrågor.

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

Beslut
1. att entlediga Gun Elfström (V) från politiskt uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämndens 
arbetsutskott och individ- och familjeomsorgsutskott samt som ersättare i Kommunala pensionärsrådet 
och Rådet för funktionshinderfrågor,

2. att i hennes ställe utse Margareta Widell (MP) till ordinarie ledamot i socialnämndens arbetsutskott,

3. att i hennes ställe utse Kenneth Johansson (S) till ordinarie ledamot i socialnämndens individ- och 
familjeomsorgsutskott,

4. att i hennes ställe utse Kenneth Johansson (S) till ersättare i Kommunala pensionärsrådet,

5. att i hennes ställe utse Kenneth Johansson (S) till ersättare i Rådet för funktionshinderfrågor.

________

Expedieras till 
Gun Elfström

Margareta Widell

Kenneth Johansson

Löneenheten

Kommunala pensionärsrådet

Rådet för funktionshinderfrågor

-Paragrafen är justerad-
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