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Plats och tid Listerbysalen, kl. 13:00 – 16:40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Malin Månsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, 2019-11-19 16:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 241 – 261 
 Albin Ottosson   

 Ordförande 

  

 
Therese Åberg (M) 

 

 Justerare 

  

 
Malin Månsson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Socialnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2019-11-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-19   

Datum då anslaget tas ned 2019-12-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset innevarande år, därefter Centralarkivet 
 

Underskrift 

  

 
Albin Ottosson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Therese Åberg (M) 
Anna Carlbrant (OPT RP) jäv §§ 244 & 245 
Malin Månsson (S) 
Thomas Svensson (S) 
Nicolas Westrup (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Else-Marie Emilsson, enhetschef §§ 241 – 250 
Göran Fridh, verksamhetschef §§ 241 - 260 
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef §§ 261 - 263 
Albin Ottosson, nämndsekreterare 
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Ärendelista 

§ 241 Dnr 2019-000001 006 4 
Val av justerare och tid för justering ................................................... 4 
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Individärenden/Sekretess - §§ 242 - 255 ............................................ 5 

§ 256 Dnr 2019-000225 009 6 
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§ 257 Dnr 2019-000226 009 7 
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§ 241 Dnr 2019-000001 006 

Val av justerare och tid för justering  

Ledamot Malin Månsson (S) utses att jämte ordförande Therese Åberg (M) 

justera dagens protokoll tisdagen 2019-11-19 klockan 16:00.  

Ärendepunkterna ”Övriga frågor/ärenden” och ”Informationsärende” utgår 

från dagens sammanträde då det inte finns något att rapportera eller ta upp 

under punkterna. 
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§ 242   

Individärenden/Sekretess - §§ 242 - 255 
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§ 256 Dnr 2019-000225 009 

Redovisning av individärende och elräkning  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för ärendet.      

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet och att en återrapportering görs 

under kommande sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (OPT RP), Malin 

Månsson (S), Thomas Svensson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

 Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet och att en återrapportering görs 

under kommande sammanträde med Socialnämndens arbetsutskott.     

________________ 

Exp: Akten 
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§ 257 Dnr 2019-000226 009 

Redovisning/genomgång av fakturor avseende köp av 
verksamhet " placering barn + vuxen", skyddat boende 
och utredning  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Göran Fridh redogör för ärendet.       

Förslag till beslut 

 Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Malin Månsson (S) och Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet   

________________ 

Exp: Akten 
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§ 258 Dnr 2019-000185 001 

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd  

 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen fick vid SN sammanträde 191022 i uppdrag att utforma 

förändringar i Socialnämndens riktlinjer avseende tillgång till dator, pkt 5.6, 

avgift hyresgästförening, pkt 5.12 samt bil/mc som tillgång, pkt 7.2.3. 

Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till förändring avseende 

arbetsresor och lokala resor, pkt 4.1 o 4.12  samt inköp av tfn pkt 5.7,  

se bilaga. Enligt förvaltningens bedömning är de föreslagna förändringarna 

förenliga med lagstiftning och rättspraxis.  

 

Riktlinjen avseende datortillgång innebär ingen egentlig förändring av 

tillämpningen. Barnfamiljer har behov av tillgång till dator men för de som 

har skoldator anses det tillräckligt. Däremot har alla hushåll behov av skäliga 

kostnader för internetuppkoppling. 

Hushåll med endast ett kortvarigt behov av försörjningsstöd bör undantas 

från möjligheten till bistånd till inköp av dator.  

 

Hushåll har ingen rätt till bistånd för medlemsavgift i hyresgästförening. 

Syftet med att bevilja avgiften har varit att stärka försörjningsstödstagares 

ställning på bostadsmarknaden och minska behovet av rådgivning i 

hyresfrågor från handläggarna. Uppgifter om hur stora kostnader för 

medlemskap i hyresgästförening som godkänts är inte möjlig att ta fram. 

 

Enligt rättspraxis är bil/mc att betrakta som en tillgång som kan användas till 

hushållet försörjning. Undantag bör dock göras av medicinska eller sociala 

skäl. Likaså bör lån knutna till fordonet regleras i samband med försäljning. 

Förvaltningens erfarenheter av försäljning av fordon är att det är en stor 

arbetsuppgift för handläggarna att bedöma särskilda skäl, kolla bilinnehav, 

lån, försäljningspris mm och att försäljningar sällan leder till att hushållen 

kan realisera tillgångar som gör att hushållet klarar sig utan försörjningsstöd. 

 

Hushåll har rätt till bistånd till arbetsresor inklusive resor till AF, för att söka 

jobb mm och andra resor som bedöms nödvändiga av medicinska eller 

sociala skäl. Den föreslagna riktlinjen ger rätt till arbetsresor till 

sysselsättning och ett mindre schablonbelopp för övriga arbetsresor. Den 

föreslagna riktlinjen ger försörjningsstödstagare med sysselsättning bistånd 

till resor till sysselsättning och till de flesta övriga arbetsresor. Den 

föreslagna schablonersättningen ger även arbetslösa försörjningsstödstagare 
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utan sysselsättning bistånd till övriga arbetsresor utan prövning av varje resa 

för sig. Utan schablonen skulle handläggarna behöva göra individuella 

bedömningar av resbehov i betydligt fler fall t ex vid resor för att besöka AF, 

söka jobb mm.   

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att ta beslut 

angående förändringar av Socialnämndens riktlinjer för försörjningsstöd.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (OPT RP), Malin 

Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att ta beslut 

angående förändringar av Socialnämndens riktlinjer för försörjningsstöd.   

________________ 

Exp: Akten 
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§ 259 Dnr 2019-000223 700 

Redovisning av praktikplatser 

 

Sammanfattning  

Socialnämnden har begärt ytterligare redovisning av Socialförvaltningens 

tillgång till praktikplatser via Arbetsmarknadsenheten. 

Socialnämnden fick vid nämndssammanträde 191022 en redovisning av 

Socialförvaltningens arbete med uppföljning av sysselsättning och 

samverkan med Arbetsmarknadsenheten. Vid sammanträdet redovisades 

även en sammanställning av Arbetsmarknadsenhetens insatser för 

arbetssökande. 

Arbetsmarknadsenheten har nu lämnat en redogörelse av sitt arbete med 

praktikplatser, se bilaga    

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

 Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.     

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 260 Dnr 2019-000224 752 

Redovisning av resurskrävande öppenvårdsärende 

 

Sammanfattning  

Socialförvaltningen fick vid arbetsutskottets sammanträde i september 

uppdrag att redovisa kostnaden för ett resurskrävande öppenvårdsärende. Vi 

har valt att redovisa kostnaden för ett omfattande IHF-ärende. IHF-ärenden 

är över tid de mest resurskrävande ärendena även om andra ärenden under 

korta perioder kan kräva mer personalinsats. 

Tidsåtgången i ett IHF ärende redovisas i bilaga. Kostnaden för ärendet 

uppskattas enligt nedan 

Arbetstid 124 tim/ månad á 313 kr ca   39 000 kr 

( snittlön 37 000 kr per månad inkl. IHF tillägg) 

Övertid 5 tim per månad ca  3 900 kr 

Drift kostnad bil, tfn mm uppskattat 3-5 000 kr 4 000 kr  

Totalt ca    46 900 kr   

Förslag till beslut 

 Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Anna Carlbrant (OPT RP), Malin 

Månsson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.      

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att; 

- notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten  
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§ 261 Dnr 2019-000216 006 

Sammanträdesdatum socialnämnden och dess 
arbetsutskott 2020 

 

Sammanfattning  

Sammanträdesdatum – Socialnämndens arbetsutskott, kl 13 00 

21 januari , 18 februari, 17/24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, Inget 

sammanträde i juli, 18 augusti, 22 september, 20 oktober, 17 november, 8 

december 

Sammanträde – Socialnämnden,  kl 13 00 

28 januari, 25 februari, 24/31 mars, 28 april, 26 maj, 23 juni, Inget 

sammanträde i juli, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 

december 

Ordförandeberedning måndagar, kl 16 00 

20 januari, 17 februari , 16/23 mars, 20 april , 18 maj, 15 juni, 17 augusti, 21 

september, 19 oktober, 16 november , 7 december    

Förslag till beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att besluta 

att; 

- anta förslaget på sammanträdesdatum år 2020 för Socialnämnden och 

Socialnämndens arbetsutskott.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

 Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att Socialnämndens arbetsutskott bifaller detsamma.     

Beslut 

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Socialnämnden att besluta 

att; 
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anta förslaget på sammanträdesdatum år 2020 för Socialnämnden och 

Socialnämndens arbetsutskott.  

________________ 

Exp: Akten  


