
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Linda Rikardsson,  
linda.rikardsson@uppvidinge.se 
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Datum 

2020-03-02 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 09 mars 2020 klockan 08:30 

i Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000010  

 

3.  Årsredovisning år 2019 

Dnr 2020-000066  

 

4.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2020 

Dnr 2020-000065  

 

5.  Åtgärds- och handlingsplan 

kostnadseffektivisering år 2020-2024 

Dnr 2020-000004  

 

6.  Strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen  

Dnr 2019-000295  

 

7.  Socialnämndens budgetberedning år 2020 

Dnr 2020-000068  

 

8.  Åtgärdsplan utifrån kvalitetsuppföljning 

Smedsgård 

Dnr 2019-000347  

 

9.  Åtgärdsplan utifrån kvalitetsuppföljning 

Solgården 

Dnr 2019-000348  

 

10.  Åtgärdsplan utifrån kvalitetsuppföljning 

förvaltningsövergripande 

Dnr 2020-000067  
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Ärende Anteckningar 

11.  Meddelande till socialnämnden 

Dnr 2020-000006  

 

12.  Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

  

 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Linda Rikardsson 

Förvaltningssekreterare 
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Socialnämndens årsredovisning år 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner årsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen visar på ett negativt resultat på 5 461 000 kronor. 

Årsredovisningen ger även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, 

risker och intern kontroll, samt framtidens utvecklingsområde och 

utmaningar. 

Socialnämnden ska lämna årsredovisning, enligt krav från kommunallagen 

och lagen om kommunal redovisning, som innehåller en sammanfattande 

beskrivning där väsentliga delar av nämndens ekonomi och verksamhet har 

fokus. 

Ekonomiska konsekvenser 

Underskott mot budget 5 461 000 kronor 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Socialnämnd 2019 

Bokslut per verksamhet 2019, Socialförvaltningen Uppvidinge kommun 

Verksamhetsnyckeltal Socialnämnden 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef socialförvaltningen Ekonom  

Annie-Lie Jarhult Marie Rosell 
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Åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektivisering 2020 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag gällande åtgärds- och 

handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2020-2022 vilket genom 

denna åtgärdsplan tydliggörs. Handlingsplanen kommer att vara ett levande 

dokument under 2020 för att tydliggöra helheten kring de olika delprojekten 

som socialnämnden beslutat. Denna redogörelse påvisar vilka åtgärder som 

har vidtagits för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2020.  

Redovisning utifrån åtgärdsplanen kommer att ske månatligen under 2020.  

Pågående åtgärder redovisas 

 Boendeformer inom omsorgsavdelningen  

 Budgetgruppens arbete 

 

Beslutsunderlag 

Åtgärds- och handlingsplan 2020 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
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Strukturella förändringar inom socialförvaltningen  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

 

Socialnämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Storgården i 

Älghult som särskilt boende från och med 2020-05-01. 

 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att omvandla Storgården 

i Älghult till demenscentrum från och med 2020-05-01. 

 

3. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 

Prästgårdsvägen i Älghult till socialnämnden från och med 2020-05-

01.  

 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i 

Norrhult som särskilt boende från och med 2020-05-01.  

 

5. Föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Solgården med 

beteckning Uppvidinge Norrhult 13:1 samt inkluderande kostnader 

tas över av kommunstyrelsen från och med 2020-05-01. 

 

6. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ställa om Solgården 

till trygghetsboende från och med 2020-05-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Historiskt har det i Uppvidinge kommun funnits ett särskilt boende i varje 

kommundel. Något som har inneburit att kommunen har kunnat erbjuda 

medborgarna möjlighet att kunna bo kvar på sina hemorter, även när de 

inte längre har kunnat bo kvar i sina ordinära boende. Följden av detta har 

inneburit att kostnaderna för särskilt boende de senaste åren har överskridit 

budget, till viss del beroende på att det i perioder funnits tomma platser 

samt att det är små enheter som är svåra att bedriva kostnadseffektivt. 

Vidare har personer med lågt vårdbehov beretts plats på särskilt boende. 

Platserna har till viss del inte heller matchat det behov som finns hos 

medborgarna i Uppvidinge. Exempelvis är det idag flera som bor på särskilt 

boende och som egentligen har behov av demensboende. 
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Anpassas antalet platser inom särskilt boende och demensboende samtidigt 

som lagutrymmet används på ett bättre sätt, men utan konsekvens för den 

enskilde, kommer det att blir ett bättre flöde på de platser som finns inom 

särskilt boende och demensboende, vilket skulle innebära att det sällan eller 

aldrig finns tomma platser. Omställningen genererar till att de som har 

behov av plats på särskilt boende eller demensboende får rätt typ av 

boende. Samtidigt kan de som idag är bedömda till nivå ett erbjudas en 

annan typ av boende, trygghetsboende. På så sätt kommer de enskilda som 

behöver stöd och hjälp från socialförvaltningen kunna erbjudas rätt insatser, 

vid rätt tid och med god kvalitet.  

 

För att kunna matcha de behov som finns i kommunen ser 

socialförvaltningen att detta kan genomföras genom att avveckla Solgården 

och Storgården som särskilda boende och ställa om Storgården till 

demenscentrum och Solgården till trygghetsboende. Då trygghetsboende 

inte kräver ett biståndsbeslut bör uppdraget ges till en annan aktör än 

Socialnämnden. Antalet platser inom demensboende skulle på så vis öka till 

24 och antalet platser på särskilt boende reduceras till 52 medan tillfälliga 

platser förbli oförändrat. Den totala effekten av att avveckla Solgården och 

omvandla Storgården till ett demenscentrum ger en årlig besparing på 9,3 

miljoner kronor. Förvaltningens strukturella omställning kommer inte 

enbart att generera ekonomiska besparingarna utan kommer dessutom att 

matcha de enskildas behov i Uppvidinge kommun.  

 

Utifrån förslaget är det viktigt att beakta missnöje hos medborgare kan 

uppstå. Ett sådant missnöje kan föregås genom tydlig information till 

medborgarna i Uppvidinge kommun samt vid ansökan om särskilt boende.  

Ekonomiska konsekvenser 

Totalt förväntas avvecklingen av Solgården generera i en besparing på 12,6 

miljoner kronor. Besparing i ledning och administration avser 100 % 

enhetschef och 75 % samordnare. Besparingen förutsätter att 

lokalkostnaderna på Solgården tas över av kommunstyrelsen. I samband 

med avvecklingen beräknas flyttkostnader som en engångskostnad till ett 

antagande av 500 tusen kronor.  

Att öppna avdelningen Prästgårdsvägen på Storgården och genomföra 

förändringar i hela nuvarande fastighet för att skapa ett demenscentrum på 

Storgården genererar ökade kostnader på 3,3 miljoner kronor. 

Den totala effekten av att avveckla Solgården och omvandla Storgården till 

ett demenscentrum ger en årlig besparing på 9,3 miljoner kronor.   
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Beslutsunderlag 

 Strukturella förändringar socialförvaltningen. Utredning särskilda 

boenden Uppvidinge kommun, 2020-02-25 

 Risk- och konsekvensanalys: Omorganisation Socialförvaltningen, 

2020-02-10 

 Socialnämndsprotokoll 2019-10-14 

 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-02-25  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige   

 

 

Förvaltningschef socialförvaltningen 

Annie-Lie Jarhult 
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Budgetgruppens arbete år 2020 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens information gällande 

budgetgruppens arbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2020–2022 vilket genom 

budgetgruppens arbetet ska leda till kostnadseffektiviseringar som genom 

budgetgruppens arbete tydliggörs och effektiviseras. Dokumentationen 

kommer att delges socialnämnden månatligen genom protokollsanteckningar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsanteckningar budgetgruppen februari och mars 2020 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 

www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

johanna.ekbring@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Johanna Ekbring JEG 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-26 
Referens 

SN 2019-000347 

  

 

Åtgärdsplan utifrån kvalitetsuppföljning Smedsgård 
2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsuppföljning av särskilt boende genomfördes hösten 2019 på 

Solgården särskilt boende, egenregi samt på Smedsgård, särskilt boende 

enligt LOV.  Utifrån kvalitetsuppföljningen på Smedsgård framkom vissa 

förbättringsområden. Verksamhetschef på Smedsgård har efter det gjort en 

handlingsplan utifrån förbättringsområdena.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare, Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och verksamhetsutvecklare, 2020-02-26 

Handlingsplan förbättringsåtgärder Smedsgård 2020, 2020-01-29 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Smedsgård   

 

 

Socialt ansvarig samordnare, Annie Ingelskog 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lena Bodin 

Verksamhetsutvecklare, Johanna Ekbring 
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Åtgärdsplan utifrån Kvalitetsuppföljning Solgården 
2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsuppföljning av särskilt boende genomfördes hösten 2019 på 

Solgården särskilt boende, egenregi samt på Smedsgård, särskilt boende 

enligt LOV.  Utifrån kvalitetsuppföljningen på Solgården framkom 

förbättringsområden. Enhetschef på Solgården har efter det gjort en 

åtgärdsplan utifrån förbättringsområdena.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare, Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och Verksamhetsutvecklare 2020-02-25 

Åtgärdsplan kvalitetsuppföljning Solgården 2020, 2020-01-30 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef Solgården   

 

 

Socialt ansvarig samordnare,  Annie Ingelskog 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska,  Lena Bodin 

Verksamhetsutvecklare,   Johanna Ekbring 
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Förvaltningsövergripande åtgärdsplan utifrån 
kvalitetsuppföljning särskilt boende 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Kvalitetsuppföljning av särskilt boende genomfördes hösten 2019 på 

Solgården särskilt boende, egenregi samt på Smedsgård, särskilt boende 

enligt LOV.  Utifrån kvalitetsuppföljningarna framkom vissa 

förvaltningsövergripande förbättringsområden. Ledningsgruppen för 

Socialförvaltningen har efter det gjort en handlingsplan utifrån 

förbättringsområdena.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare, Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska samt verksamhetutvecklare.   

Åtgärdsplan kvalitetsuppföljning förvaltningsövergripande 2019 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare, Annie Ingelskog 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lena Bodin 

Verksamhetutvecklare, Johanna Ekbring 
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Meddelande till socialnämnden 

Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

 Personuppgiftsincident, SN 2020-58  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-01-30     

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens 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 

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

ställe.    

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2020-02-28  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 

 




