SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Plats och tid

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
29 maj 2019 kl. 9.00 - 13.35
Ajournering 11.50 – 12.25 och 13.15 – 13.25

Beslutande

Saad Benatallah (S)
Ewa Ståhl (S)
Åke Jägerö (S)
Ingela Svensson (C)
Staffan Folke (V)
Jon Sjölander (M)
Tanja Pålsson (M)
Maud Ärlebrant (KD)
Margareta Eriksdotter (W) §§ 50-54, 56-61 meddelar jäv § 55
Dan Larsen (SD)
Anders Loman (SV)
Jenny Broholm (W) tjg. ers §§ 55 och 62

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Maud Ärlebrant (KD)

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset 29 maj 2019

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
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50 - 62

Jenny André

Ordförande
Ingela Svensson

Justerande
Maud Ärlebrant

Bevis om att justerat protokoll är anslaget
Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

29 maj 2019

Anslaget sätts upp

29 maj 2019

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset

Underskrift
Jenny André

Anslaget tas ned

20 juni 2019

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
2019-05-29

Övriga närvarande

Maud Lindqvist (S) ers.
Victor Oskarsson (S) ers.
Jens Jackowski (MP) ers.
Lars Johansson (L) ers.
Gunnel Ohlin (KD) ers.
Jenny Broholm (W) ers.
Lage Henning (SD) ers.

Anneli Wahlin, verksamhetschef, § 51
Annette Engdahl, MAR, § 51
Theresia Wiklund-Enström, enhetschef utredningsenheten, § 51
Joakim Nyman, utvecklingsledare, § 51
Jörgen Olsson, socialchef
Jenny André, sekreterare
Maria Uppman, sekreterare

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se Webbplats: www.vastervik.se
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Ärendelista den 29 maj 2019
50.

Upprop och val av justerare

51.

Socialchefen informerar

52.

Tertialuppföljning januari – april 2019

53.

Budget 2020

54.

Rutiner kognitiva hjälpmedel

55.

Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun – återremiss

56.

Anhöriganställda

57.

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2019

58.

Vändela – bidrag till kvinnojouren

59.

Delgivningar

60.

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken

61.

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 10 § Föräldrabalken

62.

Äskande ur Resultatutjämningsfonden

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn § 50

Upprop och val av justerare
Dnr
Upprop sker och Maud Ärlebrant (KD) utses att justera.

Justerandes sign
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Sn § 51

Socialchefen informerar
Dnr
1. Tertialuppföljning januari – april 2019
2. Budget 2020
3. Rutiner kognitiva hjälpmedel
4. Motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun – återremiss
5. Anhöriganställda
6. Ej verkställda beslut kvartal 1, 2019
7. Vändela – bidrag till kvinnojouren
8. Vikariesituationen sommaren 2019 – ej beslut
9. Äskande ur Resultatutjämningsfonden

Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner lämnad information.

Socialnämnden beslutar
att godkänna lämnad information.

Justerandes sign
Socialnämnden, Box 22, 593 21 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00
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Sn § 52

Tertialuppföljning januari – april 2019
Dnr 2019/8 – 042
Delårsrapporten omfattar omvärldsanalys, väsentliga händelser, förväntad
utveckling/framtid och ekonomisk redovisning.
Prognos för förvaltningsgemensam verksamhet är -0,9 mnkr. Kommunens
bostadsanpassning – som ingår här - står för hela underskottet. Flera mycket
omfattande ärenden, som normalt kanske uppstår vartannat, vart tredje år, har
beslutats under kort tid. Detta har medfört mycket stora kostnader. Någon volymökning
över tid beträffande bostadsanpassning kan dock inte konstateras i dagsläget.

mnkr

Totalt

Nettokostnad
2019-04-30

Budget 2019

Prognos per
2019-12-31

Prognosavvikelse
mot budget 2019

282,0

885,0

892,0

-7,0

129,6

416,3

415,3

1,0

80,9

251,4

258,7

-7,3

31,0

93,4

91,6

1,8

33,9

103,1

104,7

-1,6

6,6

20,8

21,7

-0,9

Varav:
Äldreomsorg
Omsorg och stöd för
funktionsnedsatta

Individ- och
familjeomsorg
Hälso- och
sjukvårdsverksamhet
Förvaltningsstab och
nämnd inkl.
administration

Handling i ärendet:
• Delårsrapport januari – april 2018

Socialchefens förslag
att socialnämnden godkänner redovisningen samt
att socialnämnden överlämnar delårsbokslutet 2019-04-30 till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.

Yrkande
Jon Sjölander (M) yrkar att komplettera rapporten med effektiviseringsuppdraget på en
procent.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Jon Sjölanders yrkande.

Justerandes sign
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Sn § 52 forts.

Socialnämnden beslutar
att godkänna redovisningen samt
att överlämna delårsbokslutet 2019-04-30 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
samt
att komplettera rapporten med effektiviseringsuppdraget på en procent.
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Sn § 53

Budget 2020
Dnr 2019/29 – 041
Majoriteten redovisar i skrivelse daterad den 3 maj 2019 sitt förslag till Budget 2020 och
ekonomisk planering 2021-2022 för Västerviks kommun.
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut majoritetens förslag på remiss till nämnder
och styrelse för yttrande till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2019.
Socialförvaltningen har tagit del av majoritetens förslag till budget 2019 och ekonomisk
planering 2020-2021.
Handlingar i ärendet:
• Budget 2020 – ekonomisk planering 2021-2022, majoritetens
förslag, 2019-05-03
•

Protokoll kommunstyrelsen § 108, 2019-05-06

•

Tjänsteyttrande daterat 2019-05-15

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar förslag på remissvar som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Yrkande
Ordförande yrkar att socialförvaltningen ska, i samarbete med BUN, utreda hur vi kan
arbeta för att den psykiska ohälsan hos barn och unga kan förebyggas och minska.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller yrkandet.

Särskilt uttalande
Jon Sjölander (M), Tanja Pålsson (M), Maud Ärlebrant (KD), Margareta Eriksdotter (W)
och Dan Larsen (SD) deltar inte i beslutet.

Socialnämnden beslutar
att anta förslag på remissvar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
att socialförvaltningen ska, i samarbete med BUN, utreda hur vi kan arbeta för att den
psykiska ohälsan hos barn och unga kan förebyggas och minska.

Protokollsanteckning
Gunnel Ohlin (KD), Lars Johansson (L) ställer sig inte bakom beslutet.
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Sn § 54

Rutiner kognitiva hjälpmedel
Dnr 2019/31 – 700
Utvecklingen går snabbt gällande kognitiva hjälpmedel och idag finns många enklare
lösningar att tillgå i handeln ex filt/tyngre täcke eller andra metoder för att skapa en
bättre sov miljö. Nuvarande förskrivningsanvisningar behöver tydliggöras för att
begränsa och tydliggöra vilka patienter som ska få ordination av tyngdtäcke. Många av
kommunerna i länet har antagit de lite mer restriktiva förskrivningsanvisningarna.
På flera håll i landet har man sett en stegvis ökad inköpsvolym av tyngdtäcke med ökade
kostnader som följd. I Västervik ökade B-hjälpmedel med 400 tkr mellan 2017 och 2018,
tyngdtäcke är en del i detta.
Förändringar gentemot tidigare rutin är att patienten ska ha en allvarlig diagnosticerad
kognitiv funktionsnedsättning, att minst två av symtomen ska vara uppfyllda. Vidare
förtydligas uppföljnings-ansvaret och tidsintervallet.
Som en del i arbetet med att få hjälpmedelsbudgeten i balans inom socialförvaltningen
föreslås därför en ny rutin för förskrivningsanvisning av kognitiva
hjälpmedel/tyngdtäcke.
Handlingar i ärendet:
•

Rutin för förskrivning av tyngdtäcke

•

Tjänsteskrivelse – Förslag till ändrade rutiner vid förskrivning av
kognitiva hjälpmedel/tyngdtäcke

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar riktlinjen att gälla från den 1 juli 2019.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
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Sn § 55

Motion om utveckling av anhörigvården i
Västerviks kommun - återremiss
Dnr 2018/43 – 109
Lars-Inge Karlsson (KD) har för Kristdemokraterna i skrivelse den 15 januari 2018 lämnat
en motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun.
Motionären yrkar för Kristdemokraterna:
• att utöka anhörigvården med en tjänst för att antalet äldre blir allt fler, och
stödja anhöriga till personer med beroendeproblematik, ätstörningar och
psykisk ohälsa.
• att skapa ett anhörigcenter, gärna en lägenhet där det finns kök, samlingsrum
och rum för enskilda samtal där anhöriga kan samlas i olika grupper med
planerade olika teman, och öppet vardagar där också spontana besök kan tas
emot och möjlighet att träffa andra anhöriga.
Socialnämnden behandlade ärendet den 4 oktober 2018 och i samband med det
informerade anhörigkonsulenten om anhörigvården. Socialnämnden beslutade då att
anta socialförvaltningen svar som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2018 att motionen om utveckling av
anhörigvården i Västerviks kommun återremitteras till socialnämnden för förnyad
beredning för att invänta ny dragning av anhörigkonsulenten i socialnämnden.
Handlingar i ärendet:
• Motion angående utveckling av Anhörigvården i Västerviks kommun
• Protokoll § 6 Kommunfullmäktige 2018-02-26
• Protokoll § 17 Kommunfullmäktige 2018-10-22
• Svar på motion om utveckling av anhörigvården i Västerviks kommun

Socialchefens förslag
att socialnämnden antar svaret som sitt eget och lämnar det vidare till
kommunstyrelsen.
Margareta Eriksdotter meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut.

Yrkande
Maud Ärlebrant (KD) yrkar att motionen antas i sin helhet.
Jon Sjölander (M) ställer sig bakom socialchefens förslag till beslut och yrkar att ge
socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning med syfte att utreda
hur de anhöriga upplever service och kvaliteten samt vilka ytterligare önskemål de har.
Justerandes sign
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Sn § 55 forts.
Dan Larsen ställer sig bakom socialförvaltningens förslag och yrkar bifall till Jon
Sjölanders yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller socialförvaltningens förslag till svar på
motionen och Jon Sjölanders yrkande att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra
en enkätundersökning med syfte att utreda hur de anhöriga upplever service och
kvaliteten samt vilka ytterligare önskemål de har.

Socialnämnden beslutar
att anta svaret som sitt eget och lämna det vidare till kommunstyrelsen samt
att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en enkätundersökning med syfte att
utreda hur de anhöriga upplever service och kvaliteten samt vilka ytterligare önskemål
de har.

Reservation
Maud Ärlebrant (KD) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign
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Sn § 56

Anhöriganställda
Dnr 2019/30 – 700
På senare år har det i många av Sveriges kommuner uppmärksammats att
anhöriganställningar kan leda till olika former av svårigheter, såsom bristande kvalitet
och insyn, inom hemtjänsten. Västerviks kommun är inget undantag, varför en översyn
av riktlinjerna och reglerna gällande anhöriganställning har initierats.
För att höja kvaliteten och göra all hemtjänst mer professionell föreslår
socialförvaltningen att anhöriganställningar ska begränsas till att endast vara möjligt för
personer som enligt legitimerad läkare/sjuksköterska är i behov av vård i livets
slut/palliativ vård. Anhöriga ska då ha tagit ut all närståendepenning från
Försäkringskassan innan en anhöriganställning kan bli aktuell. En annan förutsättning
som krävs är att både den enskilde och den anhörige vill att anhöriganställning ska
tillämpas.
Undantag medges när det gäller brukare som har behov av palliativ vård.
Handling i ärendet:
• Utredning Anhöriganställning inom hemtjänst.

Socialchefens förslag
att socialnämnden beslutar att följande skrivning införs i kommunens riktlinjer och i
förfrågningsunderlaget för hemtjänst enligt LOV samt att ett tilläggsavtal med samma
ordalydelse tecknas med samtliga hemtjänstleverantörer: ”Leverantören får inte
anställa en anhörig (make/maka/partner eller släkting) till brukaren för att verkställa
insatser för den aktuelle brukaren, så kallad anhöriganställning/ objektanställning.
Undantag medges när legitimerad läkare/sjuksköterska har bedömt att den enskilde är i
behov av vård i livets slut. Anhöriga ska ha tagit ut all närståendepenning från
Försäkringskassan innan en anhöriganställning kan bli aktuell. En annan förutsättning
som krävs är att både den enskilde och den anhörige vill att anhöriganställning ska
tillämpas.” samt
att inga nya anhöriganställningar får göras inom hemtjänsten efter 2019-05-31.
att befintliga anhöriganställningar inom hemtjänsten ska upphöra senast 2019-12-31.

Yrkande
Jon Sjölander (M) och Tanja Pålsson (M) ställer sig bakom förslaget och yrkar att
socialnämnden ska göra en konsekvensanalys av att avveckla modellen för
anhöriganställning i maj 2020.
Dan Larsen (SD) stöder socialchefens förslag till beslut.
Justerandes sign
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Sn § 56 forts
Maud Ärlebrant (KD) och Saad Benatallah (S) ställer sig bakom socialchefens förslag till
beslut samt Jon Sjölanders (M) och Tanja Pålssons (M) yrkande att socialnämnden ska
göra en konsekvensanalys av att avveckla modellen för anhöriganställning i maj 2020.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Jon Sjölanders (M) och Tanja Pålssons (M)
yrkande.

Socialnämnden beslutar
att följande skrivning införs i kommunens riktlinjer och i förfrågningsunderlaget för
hemtjänst enligt LOV samt att ett tilläggsavtal med samma ordalydelse tecknas med
samtliga hemtjänstleverantörer: ”Leverantören får inte anställa en anhörig
(make/maka/partner eller släkting) till brukaren för att verkställa insatser för den
aktuelle brukaren, så kallad anhöriganställning/ objektanställning. Undantag medges
när legitimerad läkare/sjuksköterska har bedömt att den enskilde är i behov av vård i
livets slut. Anhöriga ska ha tagit ut all närståendepenning från Försäkringskassan innan
en anhöriganställning kan bli aktuell. En annan förutsättning som krävs är att både den
enskilde och den anhörige vill att anhöriganställning ska tillämpas.” samt
att inga nya anhöriganställningar får göras inom hemtjänsten efter 2019-05-31.
att befintliga anhöriganställningar inom hemtjänsten ska upphöra senast 2019-12-31.
att socialnämnden ska göra en konsekvensanalys av att avveckla modellen för
anhöriganställning i maj 2020.

Reservation
Margareta Eriksdotter (W) reserverar sig mot beslutet.
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Sn § 57

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2019
Dnr 2019/32 – 700
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f
§ socialtjänstlagen (SoL) och beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gällande ÄO och IFO
med anledning av nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift
(sanktionsavgift) enligt SoL och LSS.
Socialnämnden ska lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige över hur många
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet, vilka typer av bistånd som besluten gäller samt hur
lång tid som vid rapporteringstillfället förflutit från dagen för respektive beslut.
Socialförvaltningen har 10 gynnande beslut som inte har verkställts att rapportera för
kvartal 1, 2019.
Handling i ärendet är:
• Rapport Ej verkställda beslut enligt, 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 f
§ SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 1
2019

Socialchefens förslag
att socialnämnden meddelar kommunfullmäktige att det finns 10 gynnande beslut som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum för kvartal 1, 2019.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 58

Vändela – bidrag till kvinnojouren
Dnr 2019/19 – 048
Kvinnojouren Vändela i Västervik är en ideell förening vars verksamhet riktar sig till
kvinnor och barn som blivit utsatta för våld i nära relationer vilket är ett omfattande
begrepp.
Kvinnojouren Vändela har tagit som sin uppgift att, förutom att stödja och bistå kvinnor
som varit utsatta för någon typ av våld, sprida kunskap om våldets följdverkningar.
Kvinnojouren Vändela ansöker om bidrag för 2019
•
Hyra möteslokal
20 000 kronor
•
Verksamhetsbidrag
90 130 kronor
Handlingar i ärendet:
•
Bidragsansökan från Kvinnojouren Vändela 2019
•
Revisionsberättelse Kvinnojouren Vändela
•
Missiv Ansökan om bidrag till Kvinnojouren Vändela för år 2019

Socialchefens förslag
att socialnämnden beviljar bidrag till Kvinnojouren Vändela med 90 130 kronor till
verksamhetsbidrag och 20 000 kronor till hyra av möteslokal för 2019.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.

Justerandes sign
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Delgivningar
Dnr
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, av tjänstemän inom Individ- och
familjeomsorgen, 2019-04-01 – 2019-04-30.
Beslut fattade, på delegation av socialnämnden, om bostadsanpassningsbidrag av
handläggare, 2019-04-01 – 2019-04-30.
Protokoll från MBL-förhandlingar.
Ovanstående finns tillgängligt vid socialnämndens sammanträde.

Revidering avtal och reglemente för Hjälpmedelsnämnden – beslutad i
kommunstyrelsen den 6 maj 2019

Socialnämnden beslutar
att lägga delgivningarna till handlingarna.
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Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken
Dnr
Ärendet gäller att till Tingsrätten i Kalmar begära överflyttning av vårdnaden för XX till
XX familjehemsförälder och till särskilt förordnad vårdnadshavare föreslå att XX utses.
Handlingar i ärendet är:
• Utredning av Sofia Christensson, utredande socialsekreterare
•

Samtycke från föreslagen särskilt förordnad vårdnadshavare

Socialchefens förslag till beslut
att socialnämnden beslutar med stöd av föräldrabalken 6 kap. 8 § att göra en
framställan till Tingsrätten i Kalmar med begäran om överflyttning av vårdnaden för XX
till XX familjehemsförälder och utse XX till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 61

Vårdnadsöverflytt enligt 6 kap. 10 § Föräldrabalken
Dnr
Ärendet gäller att till Tingsrätten i Kalmar begära överflyttning av vårdnaden för XX till
XX biologiska föräldrarna XX och XX.
Handlingar i ärendet:
• Utredning av Elisabeth Hörling, samordnare familjerätt
• Samtycke till att bli vårdnadshavare
• Samtycke till att entledigas som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Socialchefens förslag
att socialnämnden beslutar att till Kalmar Tingsrätt inlämna stämningsansökan
angående att vårdnaden om XX enligt föräldrabalken 6 kap. 10 § överflyttas till XX
biologiska föräldrar XX och XX.

Socialnämnden beslutar
att bifalla förslag till beslut.
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Sn § 62

Äskande ur Resultatutjämningsfonden
Dnr 2019/33 – 700
Verksamheten för omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning inom
socialförvaltningen i Västerviks kommun är en väl fungerande verksamhet. Den har
utökats under flera år och man ser också en förändring vad gäller de personer som söker
och beviljas insatser. Det är en ny generation brukare som idag söker insatser enligt LSS.
Till skillnad mot tidigare generationer med funktionsnedsättningar har den unga
generationen växt upp i ett samhälle präglat av delaktighet och integration. Här finns
både unga som gått i särskola och unga som tillbringat skoltiden i den ordinarie skolan
och först senare kommit i kontakt med kommunens insatser till personer med
funktionsnedsättning. Dessa förutsättningar har inneburit att det är allt svårare att göra
en tydlig prognos vad gäller ansökningar till boende eller daglig verksamhet.
Översyn beträffande scheman, bemanning samt insatsbeslut pågår för att säkerställa att
resurserna används på rätt sätt. Trots detta kan man se att i takt med den volymökning
som skett vad gäller antal beslut, samt omfattningen av besluten de senaste åren, så
finns en obalans mellan budget och kostnader för verksamheten inom OF.
För att socialnämnden inte skall gå in med ett underskott 2020 när det gäller OF:s
verksamhet så ansöker socialnämnden om 7 mkr från resultatutjämningsfonden under
2019.
Socialnämnden har idag 16,8 mkr i resultatutjämningsfonden.
Handling i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, Ansökan att få disponera 7 mkr ur resultatutjämningsfonden till
verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning (OF)
under 2019

Socialchefens förslag
att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få disponera 7 mkr ur
resultatutjämningsfonden under 2019 till verksamheten omsorg och stöd till personer
med funktionsnedsättning.

Yrkande
Jon Sjölander (M) yrkar att socialnämnden inte ansöker hos kommunfullmäktige att få
disponera 7 mkr ur resultatutjämningsfonden under 2019 till verksamheten omsorg och
stöd till personer med funktionsnedsättning.
Jon Sjölander (M) yrkar även att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en hållbar
modell att hantera oförutsedda kostnader inom verksamheten omsorg och stöd till
personer med funktionsnedsättning samt att socialförvaltningen får i uppdrag att ta
fram alternativ för att hantera underskottet inom verksamheten OF.
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Dan Larsen (SD), Maud Ärlebrant (KD) och Jenny Broholm (W) yrkar bifall till Jon
Sjölanders yrkande att inte ansöka hos kommunfullmäktige att få disponera 7 mkr ur
resultatutjämningsfonden under 2019 till verksamheten omsorg och stöd till personer
med funktionsnedsättning samt yrkandena att socialnämnden får i uppdrag att ta fram
en hållbar modell att hantera oförutsedda kostnader inom verksamheten omsorg och
stöd till personer med funktionsnedsättning och att socialförvaltningen får i uppdrag att
ta fram alternativ för att hantera underskottet inom verksamheten OF.
Saad Benatallah (S) och Anders Loman (SV) yrkar bifall till liggande förslag.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller förslaget att socialnämnden ska ansöka
hos kommunfullmäktige att få disponera 7 mkr ur resultatutjämningsfonden under 2019
till verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Ordförande finner även att socialnämnden bifaller Jon Sjölanders yrkanden att
socialnämnden får i uppdrag att ta fram en hållbar modell att hantera oförutsedda
kostnader inom verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning
samt att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativ för att hantera
underskottet inom verksamheten OF.

Socialnämnden beslutar
att socialnämnden ansöker hos kommunfullmäktige att få disponera 7 mkr ur
resultatutjämningsfonden under 2019 till verksamheten omsorg och stöd till personer
med funktionsnedsättning.
att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en hållbar modell att hantera oförutsedda
kostnader inom verksamheten omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning
samt att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativ för att hantera
underskottet inom verksamheten OF.

Reservation
Jon Sjölander (M), Tanja Pålsson (M), Maud Ärlebrant (KD), Jenny Broholm (W), och Dan
Larsen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Lars Johansson (L) och Gunnel Ohlin (KD) ställer sig inte bakom liggande förslag.
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