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Plats och tid Borgen, Lenhovda, tisdagen den 13 oktober 2020 kl 12:58-17:29 

Ajournering kl 14:46-15:11 samt 16:21-16:28.  

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 

Ingrid Hugosson (C) 

Thomas Lindberg (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

Birger Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Peter Englén (S) 

Lukas Jonsson (S) tjänstgörande ersättare för Bjarne Svensson (S)  

Yvonne Wilhelmsson (C) tjänstgörande ersättare för Mattias Sjöberg (V) §§92-

103 

Hanne Geiger (SD) tjänstgörande ersättare för Börje Melin (SD) 

  

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Johanna Ekbring, förvaltningssekreterare 

Johanna Johansson, administratör  

Linda Blomqvist, Lönesamverkan HUL §§ 89-91 

Marie Rosell, Ekonom § 92 

Anette Cronholm, Avdelningschef Omsorgsavdelningen §§ 92, 95 

Amanda Lindvall, Enhetschef LSS § 95 

Ulla-Karin Alnebo, tf Avdelningschef IFO § 97 

Annie Ingelskog, Socialt ansvarig samordnare § 98 

  

Justerare Carl Krekola (M) 

Justeringens plats och tid Trasten, Östra Kyrkogatan 4B, Åseda, 2020-10-16 kl 10:00 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-103 

 Johanna Ekbring  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola (M)  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2020-10-19 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2020-11-10 

Förvaringsplats för 

protokollet Trasten, Östra Kyrkogatan 4B, Åseda 

 

Underskrift 
  

 Johanna Ekbring  
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§ 89 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen                          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen och 

finner att socialnämnden beslutat så                 
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§ 90 Dnr 2020-000010  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Carl Krekola (M) väljs som justerare                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) föreslår att Carl Krekola (M) väljs som justerare 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                  

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 91 Dnr 2020-000242  

Information kring införandet av Självservice för 
förtroendevalda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen         

Sammanfattning av ärendet 

Idagsläget lägger förvaltningssekreteraren in de förtroendevaldas ersättning 

i Personec. Målsättningen har sedan modulen för förtroendevalda 

installerades varit att de förtroendevalda själva ska lägga in sin egen 

ersättning för möten.  

Plan för införande: 

Nämnd i september-planen delges till nämndsledamöterna, manual samt 

Regler för ersättningar till kommunalt förtroendevalda delas ut 

Nämnd i oktober-utbildning i självservice för förtroendevalda 

Nämnd i november-gemensam inläggning i modulen            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-08-24    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 92 Dnr 2020-000261  

Delårsbokslut 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet.           

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet visar på ett positivt resultat på minus 2,6 miljoner kronor, 

prognosen för året är ett nollresultat i förhållande till budget. Delåret ger 

även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, risker och intern 

kontroll, ekonomiskt utfall samt framtidens utvecklingsområde och 

utmaningar.   

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är ett resultat i balans          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef 2020-10-01 

Verksamhetsberättelse socialnämnden januari-augusti 2020   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
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§ 93 Dnr 2020-000245  

Omvärldsbevakning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen           

Sammanfattning av ärendet 

Uppdrag från förvaltningschef att utifrån en omvärldsbevakning lyfta 

framtida behov och utvecklingsområden inom Socialnämndens 

ansvarsområden.  

Omvärldsbevakningen utgår från tre huvudrubriker: Digitalisering, 

demografi och samverkan. 

Informationen har hämtats från: Institutet för framtidsstudier, 

Socialstyrelsen, SKR, Regionen, Visionen, Inera, Socioekonomisk analys - 

Småland och öarna samt Funktionsrätt.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Administratör 2020-08-21   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 94 Dnr 2020-000246  

Stiftelser och fonder 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avslutar stiftelsen J.A. Magnussons med flera samfond, där 

kvarvarande kapital går till Öppenvårdens verksamheter.           

Sammanfattning av ärendet 

Stiftelsens ändamål är att hjälpbehov som inte kan tillgodoses av allmänna 

eller utdebiterade medel i Åseda sker genom fonden.  

Genom att Öppenvården tillhandahåller kvarvarande kapital från stiftelsen 

för sin verksamhet kan de skapa förutsättning för positiv sysselsättning och 

sociala samspel genom interaktion med andra människor. Vidare 

tillgodoses hjälpbehovet genom att brukare inom öppenvården, genom 

kvarvarande kapital, ges ytterligare möjlighet till en naturlig delaktighet i 

samhället.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av administratör Johanna Johansson 2020-09-24    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Ekonomiavdelningen  
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§ 95 Dnr 2020-000267  

Rapport skola boende för barn och unga inom LSS 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att föreslå 

kommunstyrelsen att besluta om att genomföra en fördjupad utredning av 

skola boende för barn och unga inom LSS. Samt att återrapportering sker till 

socialnämnden senast april 2021. Socialnämnden beslutar även att den 

fördjupade utredningen inte enbart inriktar sig på nybyggnation utan även 

undersöker möjligheten till samordning av idag befintliga 

verksamheter/utnyttjande av befintliga lokaler såsom samordning med 

korttidsboendet (projekt Smedjan) som är beslutat med inte påbörjat och 

särskolan. Se över framtida behovet av gruppbostäder för att eventuellt 

kunna omvandla någon gruppbostad till skola/boende. Samt att se över 

vilka fastigheter som kommunen idag äger eller även andra som kan vara 

möjliga att förvärva, och att det tas fram ekonomiska kalkyler för alla 

alternativen.        

Sammanfattning av ärendet 

Utredning har gjorts kring boende för barn och ungdomar enligt 9 § 8 p LSS 

för att det finns ett behov att kunna erbjuda denna typ av boende inom 

kommunen istället för att köpa plats av annan vårdgivare. 

Utredningen har visat att för att vi ska kunna följa barnkonventionen 

(artikel 2,3,9,12,16,20 och 23) och sätta barnets bästa först behöver vi erbjuda 

möjlighet till boende nära familjen.  Målgruppen bör vara de som tillhör 

personkrets 1 LSS och är i åldrarna 6–18 år. Boendet bör bestå av fyra 

platser samt en träningslägenhet och det ska finnas möjlighet att sälja plats 

till annan kommun.   

För att barnet/ungdomen ska få bästa möjliga förutsättningar bör det vara 

gångavstånd mellan boende och skola samt närhet till fritidsaktiviteter och 

samhällsservice. Då boendet behöver utformas specifikt för barn med 

funktionsnedsättning föreslår Socialförvaltningen en nybyggnation.   

En beräkning görs att det som mest kommer behövas 6 årsarbetare per 

plats, inklusive både boende och skola. Kostnad för personal då barnet är i 

skolan måste givetvis belasta barn- och utbildningsnämnden. Personalen 

som anställs ska ha rätt utbildning och erfarenhet och det ska finnas 

resurser för kontinuerlig kompetensutveckling och handledning.   
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Ekonomiska konsekvenser 

En köpt plats kostar cirka 7 000 kronor per dygn vilket behöver ställas i 

relation mot vad det kostar att bedriva och bemanna ett eget boende. 

Utöver ekonomiska konsekvenser behöver man även beakta hur familjer 

påverkas av att barnet är placerat utanför kommunen. 

Det är svårt att göra en beräkning av driftskostnader. Ett projekt som kan 

vara något jämförbart är nybyggnationen av korttidsboende för barn och 

ungdomar (Projekt Smedjan). Där hamnar den årliga driftskostnaden på 1,4 

miljoner, inklusive kapitalkostnader.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centern yrkar på att den fördjupade utredningen inte enbart inriktar sig på 

nybyggnation utan även undersöker möjligheten till samordning av idag 

befintliga verksamheter/utnyttjande av befintliga lokaler enligt nedan:  

-Samordning med korttidsboendet (projekt Smedjan) som är beslutat med 

inte påbörjat 

-Samordning med särskolan 

Se över framtida behovet av gruppbostäder för att eventuellt kunna 

omvandla någon gruppbostad till boende enligt ovan 

-Att även se över vilka fastigheter som kommunen idag äger eller även 

andra som kan vara möjliga att förvärva.  

Centern yrkar även på att det tas fram ekonomiska kalkyler för de olika 

alternativen ovan 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef och enhetschef LSS 20220-09-17 

Rapport om boende/skola för barn och unga inom LSS i Uppvidinge 

kommun, 2020-09-15 Amanda Lindvall enhetschef LSS    
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen  
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§ 96 Dnr 2020-000275  

Riktlinje för djur i socialförvaltningens lokaler  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen         

Sammanfattning av ärendet 

När Riktlinje för djur i Socialförvaltningens lokaler antogs av 

Socialnämnden 2019-06-13 beslutades att uppföljning skulle ske om 1 år.  

Riktlinjen togs fram av två orsaker. Dels tog flera av kommunens anställda, 

med sig sitt privata husdjur till arbetsplatsen, dels fanns inga tydliga 

riktlinjer eller rutiner för vårdhygien när det gäller den enskildes husdjur på 

särskilt boende.  

Riktlinjen är nu uppdaterad med hänvisning till ny version av underlag 

från Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).  

Riktlinjen har fyllt sitt syfte, då det inte finns kännedom om att privata 

husdjur vistas på arbetsplatsen.  

Rutin finns tillgänglig för medarbetare om rutinen kring den enskildes 

husdjur på det särskilda boendet.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2020-09-24 

Riktlinje för djur i Socialförvaltningens lokaler 2020-10-13     

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 97 Dnr 2020-000260  

Utvärdering ledningsorganisationen på IFO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att ge individ- och 

familjeomsorgens lednings i uppdrag att se över befintlig organisation och 

vid behov justera enheterna. Återrapportering till socialnämnden i mars 

2021.         

Sammanfattning av ärendet 

2018-03-06 beslutade socialnämnden om en organisationsjustering inom 

individ- och familjeomsorgen (IFO). Av olika anledningar kunde inte 

justeringen genomföras. En utvärdering av ledningsorganisationen inom 

IFO har efterfrågats. Genom detta beslutsunderlag har en utvärdering av 

tidigare organisationsbeslut samt en nulägesbeskrivning genomförts.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tf individ- och familjeomsorgschef, 2020-09-11  

Utvärdering av individ- och familjeomsorgen organisation, av tf individ- 

och familjeomsorgschef 2020-09-01   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 98 Dnr 2020-000264  

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.         

Sammanfattning av ärendet 

2018–2019 gjordes en större översyn av Socialnämndens delegationsordning 

och i samband med det gjorde man även en vidaredelegation från 

förvaltningschef med stöd av 7 kap. 5–6 §§ Kommunallagen.  

Med anledning av de lagändringar som skett har flera nya beslut lagts till i 

delegationsordningen. När detta gjordes uppmärksammades problematiken 

kring att ha två delegationsordningar. Utifrån detta har nu en 

delegationsordning skapats där alla beslut finns med.  

Information om lagändring i Lagen om vård av unga (LVU):  

För att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck infördes 1 juli 2020 

bestämmelse om utreseförbud i 31 § LVU. Utreseförbudet ska skydda barn 

från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att 

könsstympas. Finns det ett beslut om utreseförbud ska det utgöra hinder 

mot att utfärda ett nytt pass samt skäl för att återkalla pass. Det ska även 

vara straffbart att föra ett barn ur Sverige i strid mot utreseförbudet. Utifrån 

det införs även tillägg i passlagen samt i brottsbalken.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare och förvaltningssekreterare 

2020-09-25 

Socialförvaltningens delegationsordning      

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 99 Dnr 2019-000295  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och att 

protokoll/minnesanteckningar från lokalförsörjningsgruppen delges 

socialnämnden snarast angående återremissen från Kommunstyrelsen 2020-

06-10 med beslutet att återkoppla senast november 2020 för att redovisa de 

olika alternativen till kommunstyrelsen. Samt att socialförvaltningen ska ta 

fram en definition på vad socialnämnden menar med begreppet 

trygghetsboende.         

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av kommunstyrelsens återremiss, kommunstyrelsens 

protokoll 2020-06-10, § 154, gällande strukturella förändringar har 

lokalförsörjningsgruppen och socialförvaltningen träffats för att påbörjat 

arbetet med att titta på alternativa förslag. Då arbetet pågår har några 

alternativa förslag ännu inte tagits fram. Ärendet kommer upp igen på 

nämnden i november och då kommer eventuellt alternativa förslag att 

finnas med.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar på att protokoll/minnesanteckningar från 

lokalförsörjningsgruppen delges socialnämnden snarast angående 

återremissen från KS 2020-06-10 med beslutet att återkoppla senast 

november 2020 för att redovisa de olika alternativen till Kommunstyrelsen.  

Eva Palmqvist (C) och Carl Krekola (M) yrkar på att socialförvaltningen tar 

fram en definition på vad socialnämnden menar med begreppet 

trygghetsboende.  

(SD) bifaller (C) och (M)s yrkanden 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och enligt Ingrid Hugossons (C), Eva 

Palmqvist (C) och Carl Krekolas (M) yrkanden och finner att socialnämnden 

beslutat så        
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-09-30   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen  
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§ 100 Dnr 2020-000005  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Läget utifrån Covid-19  

Organisation utifrån fackliga förhandlingar  

Återkoppling frågeställning lägenheter utanför särskilda boenden 

Centralförråd Lingården och Olofsgården 

Budgetgrupp  

Lex Sarah           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-09-18       
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§ 101 Dnr 2020-000257  

Tertialrapport 2/2020 Smedsgård 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Smedsgårds tertialrapport ger bland annat information om att beläggningen 

under perioden har legat på 14-17 boende. Covid-19 har tagit mycket kraft 

och energi för alla parter men att sommaren har flutit på väl.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-09-18  

Tertialrapport 2/2020 Smedsgård 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Smedsgård 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 102 Dnr 2020-000006  

Meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 KF 2020-09-04 § 98 

Översyn av målstyrningen KS 2020-09-16 §194 

Ekonomisk rapport KS 2020-09-16 §196 

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen KS 2020-09-16 § 198 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården 

KS 2020-09-16 § 209 

Skrivelse med anledning av uppräkning av den statliga 

assistansersättningen Vårdföretagerna Almega 2020-09-22 

Budgetpropositionen för 2021 och höständringsbudgeten för 2020, SKR 

Cirkulär 20:37 

Förvaltningsrätten Linköping 2020-05-18 Dom Mål nr            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-09-24         

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 103 Dnr 2020-   

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen         

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

tjänstemän på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den anledningen 

få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i socialnämndens             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Förteckning över delegationsbeslut 2020-09-25    

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

  

 




