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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 137-156 
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Datum då anslaget 
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Förvaringsplats för 
protokollet Östra Kyrkogatan 4B, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Linda Rikardsson  
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§ 137 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen med borttag av punkten 
”Centralförråd skyddsutrustning”.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande yrkar på att ta bort punkten ”Centralförråd skyddsutrustning” 
från dagordningen.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
ordförandes yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.                        
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§ 138 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Carl Krekola (M) väljs som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lukas Jonsson (S) 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.                     
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§ 139 Dnr 2021-000031  

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 
• Information om inbjudan till dialogmöte inom LSS            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-11-25   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 140 Dnr 2021-000381  

Socialnämndens beslutattestförteckning år 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

1. Fastställa Socialnämndens beslutsattestantförteckning för 2022. 

2. Delegera till controller Marie Rosell att löpande under året vid behov 
göra förändringar i beslutsattestantförteckningen.          

Sammanfattning av ärendet 
Av kommunens regler för attest, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-
16, framgår att nämnd eller den som nämnden har delegerat det till utser 
beslutsattestanter, samt ersättare för dessa inom sitt ansvarsområde. Av 
reglerna framgår också att nämnd ska tillse att ekonomiavdelningen och 
lönenämnden HUL alltid har en aktuell attestförteckning för nämndens 
verksamhetsområde. Målsättningen med reglerna för kontroll av 
ekonomiska transaktioner är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta avseende bland annat prestation, bokföringsunderlag, 
betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Attestregeln är 
att ingen ensam ska hantera en ekonomisk transaktion. 

För vissa verksamheter i beslutsattestantförteckningen anges beslutsattest 
med två alternativ. När den som står först angiven har gjort egna utlägg ska 
den andra beslutsattestanten attestera. För vissa verksamheter inom 
omsorgen anges flera ersättare för att kunna täcka alla perioder av året och 
vid vakanser. Förändringar under löpande år i socialnämndens 

beslutsattestantförteckning föreslås delegeras till controller Marie Rosell.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av controller, 2021-11-22 

Socialnämndens Beslutsattestantförteckning år 2022 
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Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Lönenämnden HUL 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(33) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 141 Dnr 2021-000374  

Information från individ - och familjeomsorgens 
verksamhet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Uppföljning av individ- och familjeomsorgens verksamhet samt statistik 
över flödet av ärenden.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-11-17   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 142 Dnr 2021-000355  

Utredning av hyressättning inom omsorgsavdelningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen kring hyressättning för särskilt 
boende och bostad med särskild service.         

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-09-14 fattades beslut om att ge 
socialförvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för de som bor på 
särskilt boende och bostad med särskild service, LSS. Uppdraget 
innefattade även att se över förvaltningens egna kostnader för dessa 
verksamheter. 

Enligt Taxor och avgifter från 2003-01-01 framkommer det att 
hyreskostnaden följer AB Uppvidinge Hus förändring av hyressättningen. 
Någon annan information kring hyressättningens ursprung i kommunens 
verksamheter har inte varit möjlig att få fram. 

Hyressättning är en komplex fråga och det är svårt att göra en rättvis 
jämförelse mellan olika kommuner. Det som försvårar jämförelsen är bland 
annat standard på lägenheterna och vad som ingår i hyran.  I översynen har 
förvaltningen varit i kontakt med kringliggande kommuner för att få 
information kring hyreskostnader och vad som ingår i hyran. Utifrån de 
uppgifter som varit möjliga att få fram kan förvaltningen konstatera att 
hyran för boende på särskilt boende och bostad med särskild service inte är 
orimlig utifrån standard på lägenheter och vad som ingår i hyran. 

Ekonomiska konsekvenser 
En sänkning av hyran för enskilda innebär minskade intäkter för 
socialnämnden vars kostnader är oförändrade.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av omsorgschef 2021-11-15                                            
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Utredning: Hyror särskilt boende och bostad med särskild service  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 143 Dnr 2021-000366  

Utredning skola boende för barn och unga inom LSS 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att föreslå 
kommunstyrelsen att göra en vidare utredning om möjliga lokaler.        

Sammanfattning av ärendet 
Utredning har gjorts kring boende för barn och ungdomar enligt 9 § 8 p LSS 
eftersom det finns ett behov att kunna erbjuda denna typ av boende inom 
kommunen istället för att köpa plats av annan vårdgivare.  

Utredningen ”Rapport om skola/boende för barn och unga inom LSS i 
Uppvidinge kommun” redovisades vid socialnämndens sammanträde 2020-
10-13, diarienummer 2020-000267. Vid sammanträdet fattades beslut om att 
godkänna rapporten och föreslå kommunstyrelsen att besluta om en 
fördjupad utredning med återrapportering till socialnämnden.  

En fördjupad utredning om boende/skola för barn inom LSS i Uppvidinge 
kommun har tagits fram av förvaltningen. I utredningen framgår vilka krav 
som behöver ställas på lokaler såväl befintliga som vid nybyggnation. 
Utredningen belyser också att ett boende inte ska samlokaliseras med annan 
verksamhet.  

Ekonomiska konsekvenser 
En köpt plats kostar cirka 7000 kronor per dygn vilket behöver ställas i 
relation till vad det kostar att driva och bemanna ett eget boende.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Fördjupad utredning om boende/skola för barn och unga inom LSS i 
Uppvidinge kommun 2021-11-02 

Tjänsteskrivelse omsorgschef 2021-11-10  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 144 Dnr 2021-000365  

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt 
boende och särskilt boende, inom omsorgsavdelningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera ”Riktlinje för insatser enligt 
socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt boende, inom 
omsorgsavdelningen”.         

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt 
boende, inom omsorgsavdelningen är uppdaterad av 
biståndshandläggarna. Syftet med riktlinjen är att säkerställa rättssäkerhet 
och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och insatser som 
erbjuds från socialtjänsten.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Utkast, Riktlinje för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende och 
särskilt boende, inom omsorgsavdelningen, 2021-11-10 

Tjänsteskrivelse av omsorgschef, 2021-11-10  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 145 Dnr 2021-000372  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner revideringen av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete inom Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 
2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, 
socialtjänst och verksamheter enligt LSS.  

Ledningssystemet är ett system/verktyg för att fastställa principer för 
ledning av verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  

Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.  

Socialnämnden i Uppvidinge kommun antog sitt första ledningssystem i 
september 2013. Ledningssystemet ska revideras årligen.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare, 2021-11-17 

Vem gör vad -Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 
socialförvaltningen i enlighet med föreskrifter och allmänna råd i (SOSFS 
2011:9)    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 146 Dnr 2021-000379  

Val av ersättare till kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet efter  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse  som ersättare i 
kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet i enlighet med 
Älghult/Alstermo SPF förslag.           

Sammanfattning av ärendet 
Älghult/Alstermo SPF har vid styrelsemöte den 5 oktober 2021 beslutat att 
föreslå  som ersättare efter  i kommunala 
pensionärs- och tillgänglighetsrådet.  är sedan tidigare 
vald som ordinarie ledamot i rådet.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-11-16 

Protokoll från styrelsemöte Älghult/Alstermo SPF  

Beslutet skickas till 
 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet 
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§ 147 Dnr 2021-000371  

Revidering av Socialnämndens delegationsordning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar den reviderade delegationsordningen.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen har genomfört en årlig översyn av socialnämndens 
delegationsordning.  

Ändringar har gjorts utifrån att Uppvidinge kommun har ingått ett avtal 
med Växjö kommun om att de ska tillhandahålla handläggning kring 
familjerätt. Vår delegationsordning har därför anpassats utifrån Växjö 
kommuns delegationsordning kring dessa frågor.  

Ändringar har även gjorts utifrån att biståndshandläggarna organisatoriskt 
har flyttat från omsorgsavdelningen till individ- och familjeomsorgen.  

Vi har även lagt till ett bifogat dokument i delegationsordningen som är 
socialjourens delegationsordning.  

Ytterligare små justeringar har gjorts och alla justeringar är gulmarkerade i 
dokumentet.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-11-03 

Socialnämndens delegationsordning - Utkast 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 148 Dnr 2021-000367  

Klimat- och energistrategin för Uppvidinge 
kommunkoncern 2022-2030 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av socialförvaltningens information.  

Socialnämnden påtalar att ärendet inte har beretts i nämnden och kan 
därför inte lämna några synpunkter på grund av den korta tidsramen men 
konstaterar att det bör beaktas att flera av målen i dokumentet kan driva 
kostnader för nämnden som inte inryms i befintlig budget.         

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till en ny klimat- och energistrategi för Uppvidinge kommun har 
arbetats fram under året. Strategin gäller för hela kommunen som 
geografiskt område och för hela kommunkoncernen. 

Enligt lag om kommunal energiplanering ska det finnas en aktuell 
energiplan i varje kommun. Den tidigare Energistrategin för Uppvidinge 
kommun gällde 2011–2014 och därför har nu en ny Klimat- och 
energistrategi tagits fram. 

Då strategin gäller för hela Uppvidinge kommun som geografiskt område 
och därför är det viktigt att få in synpunkter från både boende och 
verksamma i kommunen. Även kommunens nämnder och bolag ombeds 
lämna synpunkter på förslaget.   

Socialförvaltningens yttranden är gulmarkerade i underlaget.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialnämnden meddelar att de har tagit del av socialförvaltningens 
information.  

Socialnämnden påtalar att ärendet inte har beretts i nämnden och kan 
därför inte lämna några synpunkter på grund av den korta tidsramen men 
konstaterar att det bör beaktas att flera av målen i dokumentet kan driva 
kostnader för nämnden som inte inryms i befintlig budget.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialnämndens yrkanden och finner att socialnämnden beslutat så.        
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Verksamhetsutvecklare, 2021-11-18 

Klimat- och energistrategi 2022–2030 för Uppvidinge kommun  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 149 Dnr 2021-000318  

Intern kontroll inom Socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till intern kontroll 2022.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden är ytterst ansvarig för intern kontroll inom sitt 
ansvarsområde. Tillämpningen innebär att socialnämndens utformning av 
rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta, så 
kallad rimlig grad av säkerhet. Socialnämnden ansvarar för att intern 
kontroll utformas enligt målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten 
samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner. 2022 års 
interna kontrollmål avser samtliga avdelningar inom socialförvaltningen. 
Vikten av kontinuitet för att upprätthålla ordning och reda i 
förbättringsarbetet gällande en kostnadseffektiv verksamhet 2022, genom 
Intern kontroll, innebär: 

* Ersättningsskyldighet för vårdnadshavare vid placerade barn  

* Återsökningar, individ- och familjeomsorgen  

* Förvaltningens bilpark  

* Städavtal  

* Kontinuitet av medarbetare som besöker enskild med hemtjänstinsats 

* Verkställande av beslut i nämnder och lönehantering är 
koncernövergripande interna kontrollmål som delges i socialnämndens 
interna kontroll handlingsplan 2022 

Socialförvaltningen har sedan tidigare tagit fram kvalitetsrapporter för 
förvaltningens olika avdelningar. Kvalitetsrapporterna säkerställer 
kvaliteten på de insatser socialförvaltningen utför. Kvalitetsrapporterna 
tydliggör också förbättringar och behov av utveckling för att kunna möta 
kommande behov hos medborgana. 

Ekonomiska konsekvenser 
Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via stickkontroller, 
granskningsmallar och kvalitetsrapporter som granskar förvaltningens 
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olika verksamheter tillgodoses den enskildes behov och en kostnadseffektiv 
verksamhet som levererar god kvalitet. Förvaltningen kommer genom sina 
kvalitetsgranskningar lyft fram förbättringsförslag som genererat 
förbättringar för den enskilde och en mer kostnadseffektiv verksamhet. 
Helhetsarbetet kring intern kontroll genom stickkontroller granskningarna 
och kvalitetskontrollerna av verksamheterna blir mer strukturerat och 
sammanhållande för varje del inom förvaltningen.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-11-18 

Handlingsplan internkontroll 2022  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 150 Dnr 2021-000382  

Återrapportering av insatser utifrån åtgärdsplanen 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner socialförvaltningens redovisning gällande 
åtgärdsplan 2021–2023.          

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2021–2023 vilket genom 
denna återrapportering tydliggör. Denna återrapportering påvisar vilka 
åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas för att uppnå ett 
nollresultat i förhållande till budget 2021–2023.  

Verkställda kostnadseffektiviseringar 2021:  

* Samarbete kring familjerätten med Växjö kommun,  

* IT-lösningar exempelvis medicinautomater, möjliggöra IT-lösning för 
repetitiva moment med mera.  

* Genomlysning av ekonomiskt bistånd med fokus på godtagbar 
hyreskostnad  

* Minskning av köp bemanningsföretag HSV 

* Ledningsstödsfunktionen på IFO – minskad budget med 1 årsarbetare 

Icke fullt verkställda kostnadseffektiviseringar: 

* Långsiktigt förebyggande arbete exempelvis med Samordningsförbundet 
Värend, barn- och utbildningsförvaltningen och kvinnojouren Blenda 
utifrån hög nivå av ekonomiskt bistånd samt ett ökat antal 
vuxenplaceringar. Gäller även samarbete för att minska kostnaderna för 
placeringar utifrån våld i nära relation.  

* IT-lösningar exempelvis medicinautomater, möjliggöra IT-lösning för 
repetitiva moment med mera 

* Översyn och effektivisering av städavtal 

* Översyn och effektivisering av socialförvaltningens bilpark, avtal 
kopplade till bilar.          
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Åtgärdsplan 2021–2023 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-11-23  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 151 Dnr 2021-000402  

Information om arbetsmiljön för socialförvaltningens 
chefer 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningens mål och viljeriktning är att främja och ge förutsättning 
att utföra chefsuppdraget med effektivitet, hög kvalitet, och kontinuitet. Att 
tillskapa en modern förvaltning med ett gott resursutnyttjande, som har 
utgångspunkten i att möta de behov och förväntningar som finns i 
samhället och hos våra medborgare, idag och i framtiden. 

Cheferna inom socialförvaltningen är idag hårt pressade av hög 
arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser. Samtidigt som 
de politiska ambitionerna när det gäller insatser och de enskildes 
delaktighet och självbestämmande har ökat.  

Den ökade komplexiteten och arbetsbörda i chefsuppdraget leder till en allt 
mer påfrestande arbetsmiljö. Kraven på att bedriva nya former av 
högkvalificerade insatser har ökat och kommer öka, sett utifrån samhällets 
totala utveckling.  

Det är också viktigt att i sammanhanget synliggöra resultatet i en nyligen 
publicerad svensk studie (Lundgren m fl 2018/2021) där man fick evidens 
för att den psykosociala arbetsmiljön för chefer i hög grad är relaterad till 
vårdkvalitén.  

Socialförvaltningen vill säkerställa en god arbetsmiljö med rimlig 
arbetsbelastning för förvaltningens chefer där ett personcentrerat 
förhållning- och arbetssätt genomsyrar verksamheten.   

Konsekvenser 
De negativa konsekvenserna för chefernas arbetsmiljö är framgår tydligt i 
den bifogade Risk- och konsekvensanalysen.           
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-11-25 

Risk- och konsekvensanalys för den organisatoriska och psykiska 
arbetsmiljön för socialförvaltningens chefer, 2021-11-11  

Sammanfattning av The Association Between Psychosocial Work 
Environment and Satisfaction With Old Age Care Among Care Recipients, 
Lundgren, Ernsth, Bravell, Börjesson och Kåreholt (2018/2021) 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 152 Dnr 2021-000250  

Sammanslagning kommunala pensionärsrådet och 
tillgänglighetsrådet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att sammanslå det 
kommunala pensionärsrådet med tillgänglighetsrådet från och med den 1 
januari 2022. 

Vidare beslutar Socialnämnden att föreslå kommunstyrelsen att från och 
med den 1 januari 2022 flytta över rådet från socialnämnden till 
kommunstyrelsen samt att administrationen för rådet då tillhandahålls av 
kommunledningsförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
På det kommunala pensionärsrådet sammanträde den 23 juni 2021 
beslutades att man önskar sammanslå det kommunala pensionärsrådet med 
tillgänglighetsrådet. Man har under ett år haft en prövotid där en 
representant från tillgänglighetsrådet har deltagit på det kommunala 
pensionärsrådets sammanträden. Detta har fallit väl ut och man önskar nu 
att göra detta permanent.  

Det kommunala pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet har fått tillfälle att 
yttra sig kring förslaget att det nya, sammanslagna rådet flyttas från 
socialnämnden till kommunstyrelsens organisation. Det kommunala 
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet önskar ej att rådet flyttas över till 
kommunstyrelsens organisation.  

Socialnämnden har beaktat rådens synpunkter men vidhåller att det nya 
sammanslagna rådet ska flyttas över till kommunstyrelsens organisation då 
frågorna i rådet är kommunövergripande med allt från belysning och 
kostpolicy till biblioteksverksamhet och tillgänglighetsanpassningar av 
nybyggnationer. För att rådet ska kunna erbjudas ett kommunövergripande 
perspektiv framledes föreslås fortsatt att rådet flyttas från att vara kopplat 
till socialnämnden till att kopplas till kommunstyrelsen och att 
administrationen kring rådet sker inom kommunledningsförvaltningen.  
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Konsekvenser 
Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet får en större bredd 
kring de frågor som rör dem samt kan samarbeta både kring pensionärs- 
och tillgänglighetessfrågor på en kommunövergripande nivå.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Simon Bring (SD) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till beslut.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-11-18   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådet 

Tillgänglighetsrådet 
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§ 153 Dnr   

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade kvartal tre år 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO), inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera 
avbrott i verkställighet som inte verkställts på nytt inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§6 f samt LSS-beslut 
§9och §28 f-g. 

Kvartal tre år 2021 finns det ett ej verkställt gynnande beslut äldreomsorgen 
och tre gynnande ej verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgen.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Individrapport 2021-10-05  

Individrapport 2021-11-26 

Individrapport 2021-11-26 

Individrapport 2021-11-26 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör 2021-11-25 

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige 
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§ 154 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen         

Sammanfattning av ärendet 
• Lex Sarah 

• Antal platser på särskilt boende 

• Covid-19 

• Övrigt          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Förteckning över informationen, 2021-11-17  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 155 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag, 2021-11-15, §139, Remiss om länstransportplan 2022-2033 

Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag, 2021-11-16, §301, Information om ekonomiskt läge år 2021 
Socialnämnden 

Protokollsutdrag, 2021-11-16, §302, Utredning av maxtaxenivån 

Protokollsutdrag, 2021-11-16, §303, Utredning av garantibelopp 

Protokollsutdrag, 2021-11-16, §305, Ekonomiska rapporter november 2021 

Protokollsutdrag, 2021-11-16, §309, Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-
2024 

Protokollsutdrag, 2021-11-16, §322, Remiss om länstransportplan 2022-2033 

Förvaltningsrätten i Växjö  

Dom, 2021-11-11, Mål nr  

Dom, 2021-11-11, Mål nr  

Dom, 2021-11-11, Mål nr  

Dom, 2021-11-10, Mål nr  

Beslut, 2021-11-19, Mål nr  

Beslut, 2021-11-22, Mål nr  

Beslut, 2021-11-23, Mål nr  

Dom, 2021-11-17, Mål  

Göta hovrätt 

Protokoll, 2021-11-10, Mål nr T  

Växjö Tingsrätt 
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Dom, 2021-11-04, Mål nr B  

Övriga meddelanden 

Revidering av socialnämndens dokumenthanteringsplan, 2021-11-23, SN 
2021-373          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare  

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren 
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§ 156 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 
tjänstepersoner på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den 
anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 
socialnämndens ställe.  

Socialnämnden beslutade den 8 juni 2021 §88 att en förteckning av de 
delegationsbeslut som inte omfattas av sekretess ska skickas ut i 
handlingarna tillsammans med kallelsen.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-11-16  

Förteckning av delegationsbeslut   

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren 
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