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Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 
Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 
Bjarne Svensson (S), distans 
Anette Valentin (S), distans 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 41-56 
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 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola   
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 41 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen med borttag av punkten 
”Information från verksamheterna”.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Erik Hammarström (S) yrkar på att ta bort punkten 
”Information från verksamheterna” från dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen med 
borttag av punkten ”Information från verksamheterna” och finner att 
socialnämnden beslutat så.               
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§ 42 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Carl Krekola (M) till justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjarne Svensson (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) till 
justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 43 Dnr 2021-000031  

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen        

Sammanfattning av ärendet 
• Omfördelning av budgetmedel.         

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

Beslutsunderlag 
Förteckning över information 
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§ 44 Dnr 2020-000260  

Information om individ- och familjeomsorgens 
organisation 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.   

Återrapportering sker till socialnämnden i februari 2022.         

Sammanfattning av ärendet 
Information om individ- och familjeomsorgens nuvarande situation och 
organisation.         

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av individ- och familjeomsorgschef 2021-03-31  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 45 Dnr 2021-000045  

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen och åtgärdsplanen.  

Socialnämnden beslutar att yrka tillskott hos kommunfullmäktige i 
innevarande budget (2021) för förstärkning och ökade kostnader inom 
framförallt vuxen- och barnplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kortfattad information om det ekonomiska nuläget samt åtgärdsplan.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Krekola (M) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkar tillskott hos 
kommunfullmäktige i innevarande budget (2021) för förstärkning och 
ökade kostnader inom framförallt vuxen- och barnplaceringar inom 
individ- och familjeomsorgen.   

Beslutsgång 
Proposition 1 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Carl 
Krekola (M) och Lars-Erik Hammarström (S) tilläggsyrkande och finner att 
socialnämnden beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-03-29  

Åtgärdsplan, 2021-03-29 
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(24) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 46 Dnr 2021-000099  

Organisationsöversyn socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner organisationsöversynen.         

Sammanfattning av ärendet 
En organisationsöversyn över socialförvaltningen är gjord för att belysa 
vilka förändringar som kan göras i organisationen för att få en budget 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 förvaltningschef, 2021-30-30 

Organisationsöversyn, 2021-03-30 

Risk- och konsekvensanalys, 2021-03-30  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 47 Dnr 2021-000069  

Resurscentrum Heder i Kronobergs län 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att inte ställa sig bakom permanentandet av 
verksamheten Resurscentrum Heder i Kronobergs län och ett treårigt 
samverkansavtal med tillhörande budget.        

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten Resurscentrum Heder är en mobil stödverksamhet för 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för eller som riskerar att 
utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet består av 
rådgivning/konsultation av verksamhetens två samordnare samt av 
utbildningsinsatser. 

Syftet med Resurscentrum Heder är främst att genom stöd till 
yrkesverksamma bidra till ett förbättrat och samordnat stöd till 
våldsutsatta, särskilt för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Utsatta individer ska även själva kunna söka stöd hos  

Resurscentrum är en regional, kommun- och myndighetsgemensam 
verksamhet. Verksamheten medverkar till en utökad kunskap och 
samverkan mellan aktörerna och utgör ett komplement till ordinarie 
skydds- och stödstrukturer.  

Vid genomensam dialog med socialcheferna i länet beslutades att inte ställa 
sig bakom permanentandet av verksamheten Resurscentrum Heder i 
Kronobergs län och ett treårigt samverkansavtal med tillhörande budget då 
denna typ av verksamhet hanteras inom familjefrid, kvinnojouren Blenda 
och inom vår egna verksamhet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Finansiering fördelas mellan Region Kronoberg och samtliga länets 
kommuner. Region Kronoberg står för halva kostnaden, 893 800 kr/år 2022 
och kommunerna delar på den andra halvan enligt tabell nedan, fördelat 
enligt skatteunderlag. Summan räknas därefter upp med 2,5% /år. 
Möjligheter till extern/statlig finansiering kommer att undersökas under 
hela processen. 

Finansieringen för 2022 avser 2,0 helårsarbetare/år inklusive arbetsgivar- 
och sociala avgifter = 1 161 mkr, samt aktiviteter i form av lokal, 
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kompetensutveckling, kommunikation, resekostnader, teknik, OH etc. = 626 
tkr. Summa 1 787 mkr.        

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-17 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Resurscentrum Heder i Kronobergs län 
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§ 48 Dnr 2021-000013  

Lokal för demenscentrum i Älghult 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 
Vid Socialnämndens sammanträde den 16 mars 2021 § 25 beslutades att en 
uppföljning av projektet med demenscentrum i Älghult ska ske vid varje 
nämndsammanträde.  

Förvaltningschefen informerar därför om nuvarande läge kring arbetet.        

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, förvaltningschef 2021-03-31  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 49 Dnr 2021-000075  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
socialnämndens individtutskott efter Börje Melin (SD) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Hanne Geiger (SD) till ledamot i socialnämndens 
individutskott efter Börje Melin (SD).             

Sammanfattning av ärendet 
Börje Melin (SD) har entledigats från sitt uppdrag som ledamot i 
socialnämndens individutskott.    

Socialnämnden behöver därför välja en ny ledamot till individutskottet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Simon Bring (SD) föreslår att Hanne Geiger (SD) väljs som ledamot till 
socialnämndens individutskott.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Simon 
Bring (SD) förslag och finner att socialnämnden beslutat så.               

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Hanne Geiger (SD) 
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§ 50 Dnr 2021-000098  

Val till ny representant i budgetberedningen efter Börje 
Melin (SD) 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Simon Bring (SD) till ny representant i 
socialnämndens budgetberedning efter Börje Melin (SD).           

Sammanfattning av ärendet 
Börje Melin (SD) har entledigats från sitt uppdrag som representant i 
socialnämndens budgetberedning. 

Socialnämnden väljer därför en ny representant.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande föreslår att Simon Bring (SD) väljs som ny representant till 
socialnämndens budgetberedning.  

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

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Simon Bring (SD) 
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§ 51 Dnr 2021-000107  

Föra över arbetsmarknadsenheten till 
socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att flytta över 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten till socialförvaltningen omgående.        

Socialnämnden beslutar vidare: 

- att redovisning av de ekonomiska konsekvenserna såsom ökade kostnader 
för personalen, lokaler, mm redovisas. 

- att socialnämnden tillförs ökad budgetram för att täcka de kostnader som 
övertagandet medför. 

Sammanfattning av ärendet 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten tillhör idag 
samhällsserviceförvaltningen. Under 2020 gjordes en utredning om var 
etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen organisatoriskt skulle tillhöra 
för att göra mest nytta i kommunen. Utredningens slutsatser visade bland 
annat på att den mest effektiva organisationsformen var att etablerings- och 
arbetsmarknaden skulle läggas som en enhet under socialförvaltningen  

Den 21 oktober 2020 § 225 fattade kommunstyrelsen beslut om att invänta 
utredningen om den politiska organisationen innan beslut tas om var 
etablerings- och arbetsmarknadsenheten ska tillhöra organisatoriskt.  

Det senaste året har det ekonomiska biståndet i Uppvidinge kommun ökat 
med 18% från föregående år. Socialförvaltningen önskar ta över uppdraget 
för etablerings- och arbetsmarknadsenheten snarast för att kunna arbeta 
med att stärka det förebyggande och främjande arbetet och för att få en 
snabbare process för att de som uppbär ekonomiskt bistånd ska komma ut i 
aktivitet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Uppdrag för att minimera antalet invånare med ekonomiskt bistånd samt 
öka den enskildes livskvalitet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar på följande tillägg:  
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- att redovisning av de ekonomiska konsekvenserna såsom ökade kostnader 
för personalen, lokaler, mm redovisas. 

- att socialnämnden tillförs ökad budgetram för att täcka de kostnader som 
övertagandet medför. 

- att, i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 21 oktober 2020 §225, 
invänta utredningen av den politiska organisationen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar socialnämnden om Centerpartiets yrkande kan 
behandlas i tre olika delar och finner att socialnämnden godkänt 
beslutsgången. 
 
Proposition 1 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med första 
punkten i Centerpartiets yrkande och finner att socialnämnden beslutat så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med andra 
punkten i Centerpartiets yrkande och finner att socialnämnden beslutat så. 

Proposition 4 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med tredje 
punkten i Centerpartiets yrkande och finner att socialnämnden inte beslutar 
i enlighet med yrkandet.  

Votering begärd 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 
Centerpartiets tilläggsyrkande av den tredje punkten och NEJ-röst innebär 
att den tredje punkten inte tas med i beslutet. 
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Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande  x  

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande  x  

Bjarne Svensson (S)  x  

Peter Englén (S)  x  

Anette Valentin (S)  x  

Matthias Sjöberg (V) x   

Ingrid Hugosson (C) x   

Thomas Lindberg (C) x   

Eva Palmqvist (C) x   

Kerstin Ljungkvist (-)  
 

x 

Simon Bring (SD) x   

Summa 5 5 1 

Antal JA-röster 5 stycken, antal NEJ-röster 5 stycken, 1 avstår 

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutar att inte godkänna 
Centerpartiets tredje punkt i tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-03-24 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(24) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 52 Dnr 2021-000100  

Information om Barnens bästa 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 
Information om arbetet kring ”barnens bästa” i Uppvidinge och i 
Kronobergs län.        

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

Beslutsunderlag 
Bildspel, barnens bästa, 2021-03-24 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-03-29 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 53 Dnr 2021-000125  

Information om Coronakomissionens rapport 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Information om coronakomissionens rapport.         

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

Beslutsunderlag 
Bildspel, coronakomissionen, 2021-03-01  

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-03-29  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 54 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 
-Budgetgrupp 

-Antal lediga platser 

-Covid-19 /Vaccination 

-Lex Sarah    

-Övrigt       

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-03-29  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 55 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut, 2021-03-17 

Kommunfullmäktige 
2021-04-06, §54, Fyllnadsval som uppdraget som ledamot i socialnämnden 
efter Börje Melin 
2021-04-06, §51, Kopieringstaxa 
2021-04-06, §49, Kommunernas kvalitet i korthet 2020 
2021-04-06, §48, Demokratiåret 2021 och Uppvidinge kommun 50 år 
2021-04-06, §46, Tilläggsbudget, investeringsbudget 2021 
2021-04-06, §45, Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 
2021-04-06, §44, Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 och 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 
2021-04-06, §42, Årsredovisning 2020 
 
Kommunstyrelsen 
2021-03-23, §88, Kopieringstaxa 
2021-03-23, §79, Demokratiåret 2021 och Uppvidinge kommun 50 år 
2021-03-23, §66, Omfördelning av budgetmedel från finansverksamheten till 
socialnämnden 
2021-03-23, §64, Information om ekonomiskt läge år 2021 socialnämnden 
2021-03-23, §61, Ekonomiska rapporter mars 2021 
 
Kammarrätten Jönköping 
Dom, 2021-03-12, Mål nr  
 
Jönköpings Tingsrätt 
Förordnande, 2021-04-06, Mål nr  
 
Förvaltningsrätten Växjö 
Beslut, 2021-03-12, Mål  
Beslut, 2021-03-09, Mål  
Dom, 2021-03-24, Mål  
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Dom, 2021-03-29, Mål nr  
 
Växjö Tingsrätt 
Underrättelse, 2021-03-22, Mål nr  
Dom, 2021-03-01, Mål nr  
Förordnande, 2021-03-23, Mål nr  
Dom, 2021-03-30, Mål nr  
Dom, 2021-03-26, Mål         

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 
Förvaltningssekreterare 
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§ 56 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.        

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2021-02-19 

Förteckning av delegationsbeslut, 2021-03-11 

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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