
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Johanna Ekbring,  
johanna.ekbring@uppvidinge.se 
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Datum 

2020-11-03 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 10 november 2020 klockan 

13:00 i Borgen, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka 

spridningen av coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll 

avstånd från varandra och stanna hemma om du har sjukdomssymtom. 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende  

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000010  

 

3.  Ansökan avseende tillfälligt 

serveringstillstånd vid Restaurang Fine Forest, 

Basecamp, Klavreström. Little Rock Lake AB. 

Dnr 2020-000240  

 

4.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2020 

Dnr 2020-000065  

 

5.  Budgetförslag 2021, verksamhetsplan 2022-

2023 

Dnr 2020-000263  

 

6.  Information omvärldsbevakning Kolada 

Dnr 2020-000302  

 

7.  Nedläggning av faderskapsutredning 

  

 

8.  Nedläggning av faderskapsutredning 
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Ärende  

9.  Motion om Språkkrav i svenska för 

vårdrelaterade sysslor 

Dnr 2020-000297  

 

10.  Riktlinje för omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning (LSS) 

Dnr 2020-000262  

 

11.  Riktlinje för myndighetsutövning för insatser 

för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar 

Dnr 2020-000286  

 

12.  Ansökan om kompetensutvecklingsmedel 

Signs of Saftey 

Dnr 2020-000301  

 

13.  Riktlinje våld i nära relationer  

Dnr 2020-000274  

 

14.  Intern kontroll 2021 

Dnr 2020-000265  

 

15.  Uppföljande granskning av rutiner för 

ekonomistyrning inom socialnämnden 

Dnr 2020-000019  

 

16.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2020-000005  

 

17.  Sammanträdesplan för år 2021 

Dnr 2020-000285  

 

18.  Meddelande till socialnämnden 

Dnr 2020-000006  

 

19.  Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

  

 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Johanna Ekbring 

Förvaltningssekreterare 
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Budgetförslag 2021, verksamhetsplan 2022-2023 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 samt 

inkluderade mål.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni, § 70, om budgetramarna för 

kommunens nämnder.  

 

Förändringar i budgetram förutom ordinarie kostnads- och 

intäktsuppräkningar är en neddragning i ram med 15,6 miljoner kronor 

under perioden, samt ett tillskott år 2021 på 4,2 miljoner kronor som 

minskar under planperioden avseende köp av boende med särskild service. 

Personalkostnaderna är i 2019 års nivå. Löneökningar tillförs efter 

genomförd lönerevision.  

 

Socialnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige 

tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden minskar med 12 miljoner kronor 

mellan åren 2020 och 2023, vilket motsvarar 4,9 procent. Neddragning av 

budget för ej specificerade organisationsförändringar uppgår till 3,6 

miljoner kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämnden presenterar en budget i balans.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom 2020-10-28 

Budgetförslag 2021, verksamhetsplan för 2022 - 2023 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

Förvaltningschef  Ekonom 

Annie-Lie Jarhult  Marie Rosell 
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Jämförelse och analys från Kolada 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Regioner är 

föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu 

I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år till år. 

Med ca 5000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. Kolada ger en 

samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och 

regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de 

statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. 

Exempelvis deltar de flesta kommuner och regioner i frivillig redovisning av 

kvalitet i olika verksamheter i Koladas "inmatningsfunktion". Kolada följer och 

driver utvecklingen av nya nyckeltal, och ger därmed tillgång till Sveriges 

bredaste utbud av information om kommunernas verksamheter. 

I Kolada finns nyckeltal för:  

 Befolkning 

 Ekonomi 

 Personal 

 Hälso- och sjukvård 

 Individ- och familjeomsorg 

 Infrastruktur mm 

 Kultur och fritid 

 Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

 Regional utveckling 

 Barn och utbildning 

All information finns att tillgå på www.kolada.se.  

Ekonomiska konsekvenser 

Informationen ger kunskap som kan användas i analys och styrning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom 2020-10-27  
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Ekonom 

Marie Rosell 
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Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade 
sysslor 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden lämnar yttrandet vidare till kommunledningsförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Sverigedemokraterna om språkkrav i svenska för 

vårdrelaterade sysslor har lämnats till kommunfullmäktige som på sitt 

sammanträde den 23 juni i år § 68 beslutade att motionen får ställas och 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti i år § 187 beslutades 

att kommunledningsförvaltningen ska utreda motionen och inhämta 

yttrande från socialnämnden. 

Yttrande från socialnämnden: Krav på att omvårdnadspersonal ska ha god 

språkkunskap finns redan idag. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

som omvårdnadspersonal är det en förutsättning att kunna läsa 

dokumentation och att kunna dokumentera. Alla medarbetare ska kunna 

kommunicera, läsa och förstå rutiner och instruktioner för att kunna ge en 

god omvårdnad och skapa trygghet för de enskilda.     

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor  

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef 2020-10-09 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunledningsförvaltningen   

 

Omsorgschef 

Anette Cronholm 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Tfn:  

annette.cronholm@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Anette Cronholm APN 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-09 
Referens 

SN 2020-000262 

  

 

Riktlinje för omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (LSS)  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad Riktlinje för omsorgen om 

personer med funktionsnedsättning (LSS).  

Sammanfattning av ärendet 

Biståndshandläggare, Socialt ansvarig samordnare, enhetschef för LSS samt 

Omsorgschef har uppdaterat riktlinjen. Riktlinjen syftar till att säkerställa 

rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som har rätt till insatser enligt 

LSS.   

Beslutsunderlag 

Riktlinje för omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS) 

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef och Socialt ansvarig samordnare, 

2020-10-09  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Omsorgschef   Socialt ansvarig samordnare 

Anette Cronholm  Annie Ingelskog 
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Riktlinje för myndighetsutövning för insatser för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad Riktlinje för 

myndighetsutövning för insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för myndighetsutövning för personer med 

funktionsnedsättningar har omarbetats. Syftet med riktlinjen är att 

säkerställa rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som har rätt till 

insatser inom socialpsykiatrin. I riktlinjen har handläggning enligt 

individens behov i centrum (IBIC) och barnperspektivet lyfts in.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för myndighetsutövning för insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar  

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef 2020-10-22  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Omsorgschef 

Anette Cronholm 
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Ansökan om kompetensutvecklingsmedel Signs of 
Saftey 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om att ansöka hos personalutskottet för kostnader 

till fördjupningsutbildning inom metoden Signs of Saftey samt 

handledningskostnader för fortsätt implementering.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 genomförandes grundutbildning i metoden Signs of Saftey för 

samtlig personal inom individ- och familjeomsorgen. För att komma vidare 

i arbetet med metoden behöver de medarbetare som arbetar direkt med 

Signs of Saftey även få en fördjupningsutbildning. Utöver det behövs extern 

handledning. 

Signs of Saftey kan inte genomföras inom budgeterad ram då det finns flera 

områden inom individ- och familjeomsorgen som kräver 

kompetensutveckling.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostanden för fördjupningsutbildning och extern handledning beräknas 

uppgå till 200 000 kronor för 2021–2022.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av individ- och familjeomsorgschef, 2020-10-23 

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för fördjupningsutbildning och 

implementering av Signs of Saftey inom individ- och familjeomsorgen, IFO 

av ledningsresurs Jennie Stålfors, 2020-10-23 

  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp 

 

 

Tf IFO-chef 

Ulla-Karin Alnebo 
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Riktlinje våld i nära relationer  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att antar den reviderade riktlinjen våld i nära 

relation samt beslutar att antar målen i arbetet mot våld i nära relation.   

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen mot våld i nära relation har reviderats. För två år sedan gjordes 

ett stort arbete med riktlinjen och inför denna revidering är det endast 

mindre justeringar som har gjorts.  

Socialnämndens mål, 2018-2020 som återfinns i riktlinjen, har förvaltningen 

arbetet med sedan förra riktlinjen antogs. Arbetet med målen har 

genomförts succesivt och målen är uppfyllda. Några av målen är dock 

långsiktiga mål som behöver finnas med även i näst kommande års mål.  

I denna version av riktlinjen har målen lyfts ut ur riktlinjen för att de ska bli 

mer användarvänligt för förvaltningen och ligger nu i ett eget dokument. 

De senaste två åren har förvaltningen arbetat aktivt med våld i nära 

relation. Nästkommande år kommer därav att handla om att implementera 

samtliga delar på ett bra sätt i förvaltningen, vilket också återspeglas i 

målen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2020-10-27 

Riktlinje våld i nära relation 

Socialnämndens mål och handlingsplan 2021 - 2022 i arbetet mot våld i nära 

relation samt barn som varit utsatta för eller bevittnat våld 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Socialt ansvarig samordnare 

Annie Ingelskog 
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Intern kontroll 2021 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till intern kontroll 2021  

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. 2021 års 

interna kontrollmål följer 2020 års kontrollmål gällande individ- och 

familjeomsorgen men är kompletterade med kontrollmål gällande övriga 

delar inom förvaltningen. Vikten av kontinuitet för att upprätthålla ordning 

och reda i förbättringsarbetet gällande en kostnadseffektiv verksamhet 

Intern kontroll 2021 innebär att:  

 Uppföljning av beslut inom Omsorgsavdelningen 

 Fakturor i Lifecare 

 Utredning av avvikelser 

 Skador på tjänstebilar i förvaltningen 

 Körjournaler hemtjänst 

Vi vill också genom att ta fram kvalitetsrapporter inom Omsorg samt inom 

individ- och familjeomsorgen ge en tydlig och klar bild av helheten inom 

förvaltningen för att på så sätt säkerställa kvaliteten på de insatser vi utför 

och för att kunna förbättra och utveckla förvaltningen 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 

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 
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och kvalitetskontrollerna av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-09-18 

Handlingsplan internkontroll 2021 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige  

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Annie-Lie Jarhult 
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Uppföljande granskning av rutiner för ekonomistyrning 
inom socialnämnden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna svaret till revisorerna 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Revisorerna beslutade den 17 januari 2020 att överlämna rapport 

gällande uppföljande granskning av rutiner för ekonomistyrning inom 

socialnämnden. Revisorerna konstaterade att socialnämnden fortfarande 

har ett budgetunderskott mellan den av fullmäktige beslutade 

budgetramen och det utfall som prognosticeras för år 2019. Det 

prognosticerade budgetunderskottet för år 2019 uppgår till 7,5 mnkr. 

Vidare har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att få en budget i balans 

för år 2020, vilket kommer att innebära att, enligt revisorernas 

bedömning, även år 2020 kommer att medföra ett budgetunderskott. 

Med en oförändrad verksamhet år 2020 kommer socialnämnden att få 

ett budgetunderskott på cirka 13 mnkr, till detta tillkommer de årliga 

kostnadsökningarna.  

Svar 

Under 2017–2020 har socialnämnden genom socialförvaltningen aktivt 

arbetat med att nå budget i balans genom att stärka rutinerna för 

ekonomi- och verksamhetsstyrning. I framtagen åtgärdsplan, senast 

upplaga 2020–2024 har tydliggjort ekonomiska förutsättningar inom 

socialförvaltningens olika verksamhetsområden. Under 2020 har även 

kommunfullmäktige beslutat om styrdokument gällande ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. Månadsprognosavstämningar på alla chefsnivåer 

har genomförts inom socialförvaltningen samt täta avstämningar med 

budgetgruppen (delar av socialnämnden och tjänstepersoner på 

förvaltningsnivå). Även månadsavstämningar mellan förvaltningschef 

socialförvaltningen, kommunchef och ekonomichef genomförts under 

2020. Arbetet har under 2020 resulterat i budget i balans from september 

månad och delårsbokslutet visar ett plusresultat på 2,6 miljoner.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Budget i balans och delårsbokslut + 2,6 miljoner   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-10-23 

Skrivelse angående ekonomistyrning inom socialnämnden Missiv 

Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden- uppföljande granskning 

av PWC 

Regler för verksamhets- och ekonomistyrning KF 2020-02-04, § 14 

Åtgärds- och handlingsplan 2020-2024 

Verksamhetsberättelse Socialnämnden januari- augusti 2020  

 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Information från förvaltningschef 

   

Sammanfattning av ärendet 

-Information om granskning av rekryteringsprocesser 

-Information strukturella förändringar 

-Information om förvaltningsledningen 

 

-Återkoppling från KS- budgetberedning 

-Corona/Covid-19 

-God och nära vård 

-Äldreomsorgslyftet 

-Övrigt     

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-10-23     

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Sammanträdesplan för år 2021 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen för år 2021   

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till sammanträdesplan år 2021 har utformats med hänsyn till 

kommunstyrelsens sammanträden. Nytt för 2021 är att fast dag för justering 

har lagts till, detta innebär att ärenden som behandlats på socialnämnden 

kan tas upp på Kommunstyrelsen möte veckan efter att socialnämnden har 

sammanträtt.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-10-23 

Socialnämndens sammanträdesplan för år 2021 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Förtroendevalda 

Kommunstyrelsen                   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Meddelande till socialnämnden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet   

Sammanfattning av ärendet 

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen, Kommunfullmäktige 

2020-10-06 § 107 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Kommunfullmäktige 2020-10-

06 §110 

Information om socialnämndens åtgärds- och handlingsplan 

kostandseffektiviseringar 2020-2024, Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 223 

Översyn av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens framtida 

organisation och förvaltningstillhörighet, Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 

225 

Ansökan om centrala medel för digitalisering Lifecare Planering, 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 231 

Ansökan om centrala medel för digitalisering Lifecare Mobil Omsorg, 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 232 

Ansökan om centrala medel för digitalisering Feitian Tvåfaktorsinloggning, 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 233 

Meddelande om tillsyn och begäran av uppgifter, IVO 2020-10-26, Dnr 

2.7.1-51941/2020 

Förvaltningsrätten i Växjö Beslut 2020-10-07, Mål nr 247-20 

Förvaltningsrätten i Växjö Underrättelse 2020-10-13, Mål nr 1163-20 

Förvaltningsrätten i Växjö Underrättelse 2020-10-13, Mål nr 246-20 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-10-23     

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialförvaltningens förslag till 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 

får en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 

socialnämndens ställe.     

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut 2020-11-02  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 

 




