
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Johanna Ekbring,  
johanna.ekbring@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-26 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde tisdag den 8 december 2020 klockan 13:00 i 

Trasten, Åseda 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 känner sjukdomssymtom. Ledamöter och 

tjänstepersoner uppmanas närvara på distans.  

 

 Upprop 

 

Ärende 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000010  

3.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2020 

Dnr 2020-000065  

4.  Socialnämndens beslutsattestantförteckning år 2021  

Dnr 2020-000283  

5.  Ersättning till utförare enligt Lagen om valfrihet för år 2021 

Dnr 2020-000284  

6.  Jämförelse och Analys från Kolada 

Dnr 2020-000302  

7.  Ansökan om vårdnadsöverflytt 

Dnr   

8.  Kvalitetsuppföljning inom Socialförvaltningen 

Dnr 2020-000323  

9.  Personcentrerat förhållningsätt utifrån beslut gällande verksamhetsplan 

Dnr 2020-000324  
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2020-11-26 
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Ärende 

10.  Definition av trygghetsboende 

Dnr 2020-000347  

11.  Strukturella förändringar inom socialförvaltningen  

Dnr 2019-000295  

12.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2020-000005  

13.  Meddelande till socialnämnden 

Dnr 2020-000006  

14.  Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Dnr   

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Johanna Ekbring 

Förvaltningssekreterare 
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Socialnämndens beslutsattestantförteckning år 2021  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1.  Fastställa Socialnämndens 

beslutsattestantförteckning för 2021. 

2.  Delegera till ekonom 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 ekonom Marie Rosell. 

  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2020-11-20 

Socialnämndens Beslutsattestantförteckning år 2021  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Lönenämnden HUL 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 

 

Ekonom 

Marie Rosell 
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Ersättning till utförare enligt Lagen om valfrihet för år 
2021 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar anta ersättningarna för LOV-utförarna år 2021, med 

eventuellt behov av revidering och retroaktiv justering beroende på 

löneavtalen. 

Sammanfattning av ärendet 

LOV-ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i 

kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader. Beslut om 

ersättningsnivå görs senast november månad inför nästkommande år. 

Besked om den nya ersättningen ska vara utföraren tillhanda senast 15/12. 

Årets beslut fattas i december till följd av den förskjutna budgetprocessen. 

Löneavtalet för år 2020 är inte klart, därför antas en årlig uppräkning med 

2,5 % i beräkningen av ersättningen för år 2020 respektive år 2021. Det kan 

därför eventuellt finnas behov av revidering och retroaktiv justering. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen i ordinärt boende ökar med tre procent för omvårdnad och 

med fyra procent för service. Ersättningen i särskilt boende ökar med fyra 

procent. 

Beslutsunderlag 

Ersättning Ordinärt boende LOV 

Följande ersättning i svenska kronor per utförd timme upp till beviljad tid, 

vid val av ett område: 

 

Belopp inom parantes anger 2020 års ersättning 

 

Service  Personlig omvårdnad Service och personlig 

omvårdnad 

380 kronor/tim exkl 

moms (367 kr) 

491 kronor/tim inkl 

moms (475 kr) 

491 kronor/tim inkl 

moms (475 kr) 

 

Vid brukare i fler än ett geografiskt område utgår ytterligare 3 kr per 

område och timme i ersättning. 
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På grund av ökade krav gällande vårdhygien när det gäller personliga 

omvårdnadsinsatser ställer vi också krav på cirkulationstvätt på LOV-

utförarna inom personlig omvårdnad. Ersättning för cirkulationstvätten 

ingår i timpriset. Löneuppräkningen utgör den främsta förändringen.  

 

Ersättning Särskilt boende LOV  

Inklusive ersättning för sjuksköterska. 

Nivå 1 653 kr/dygn (629 kr/dygn) 

Nivå 2 803 kr/dygn (773 kr/dygn) 

Nivå 3 1 351 kr/dygn (1 299 kr/dygn) 

Nivå 4 1 880 kr/dygn (1 807 kr/dygn) 

Nivå 5 2 573 kr/dygn (2 473 kr/dygn) 

 

Det som innefattas av extra ersättning, ersätts med 296 kronor per timme 

(289 kr/tim). 

Tillkommer per dygn  

Nattbemanning 5 464 kr/dygn (5 342 kr/dygn)  

 

På grund av ökade krav gällande vårdhygien krävs cirkulationstvätt på 

särskilt boende, vilket innebär att Uppvidinge Kommun står som avtalspart 

med Berendsen och därmed avgår ersättning för arbetskläder i ersättningen. 

Löneuppräkningen utgör den främsta förändringen. 

Beslutet skickas till 

LOV-utförare 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen ledningsgrupp 

   

 

 

Annie-Lie Jarhult  Marie Rosell 

Förvaltningschef   Ekonom 
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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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Kvalitetsuppföljning inom Socialförvaltningen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2020 har ett nytt sätt att följa upp kvaliteten inom 

socialförvaltningens olika verksamheter tagits fram. Tidigare har endast 

kvalitetsuppföljning gjorts på ett särskilt boende i egen regi samt LOV-företag, per 

år. I och med förändringarna kommer samtliga verksamheter inom 

socialförvaltningen att följas upp en gång om året, vår eller höst, med start hösten 

2020. 

 

De områden som har granskats under hösten 2020 är hela individ- och 

familjeomsorgen, både myndighetsutövning och verkställighet samt 

omsorgsavdelningens myndighetsutövning inom LSS och socialpsykiatri samt 

utförardelen inom LSS. Granskningsperioden har varit oktober 2019 – oktober 

2020. 

 

På myndighetssidan har förhandsbedömningar barn, utredningar, vårdplaner och 

journalanteckningar granskats. Inom verkställighet har genomförandeplaner och 

journalanteckningar granskats. Granskning har även skett av den dokumentation 

som gäller hälso- och sjukvård. Granskningen har skett utifrån ett slumpmässigt 

urval. Utöver dokumentationsgranskning har frågeformulär skickats ut till 

berörda chefer. 

 

Kvalitetsuppföljningen presenteras i två rapporter, en för individ- och 

familjeomsorgen och en för omsorgsavdelningen.  

 

Respektive chef ansvarar för att upprätta handlingsplan kring de 

förbättringsområden som finns med.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare och Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 2020-11-20 

Kvalitetsuppföljning Individ- och familjeomsorgen 2020-11-25 

Kvalitetsuppföljning lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och 

socialpsykiatri myndighetsutövning 2020-11-25 
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialt ansvarig samordnare 

Lena Bodin   Annie Ingelskog 
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Personcentrerat förhållningsätt utifrån beslut gällande 
verksamhetsplan 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att Socialförvaltningen, övergripande i alla 

verksamheter, ska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningsätt   

Sammanfattning av ärendet 

Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes 

självbestämmanderätt och integritet. Att arbeta med ett personcentrerat 

förhållningsätt är att alltid utgå från den enskilde. I praktiken så betyder det 

olika saker, i olika situationer för olika individer. Ett personcentrerat 

förhållningsätt inkluderar alla kompetenser och professioner i samverkan utifrån 

den enskildes behov. Insatserna blir därmed sömlösa och gränser och 

uppdelningar är inte väsentliga. Det innebär att de insatser som vi utför både ska 

planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Personcentreringens 

kärna är just det; att den enskilde är en jämlik part i planeringen och utförandet. 

Inte delaktig, utan jämlik. 

Konsekvenser 

Ett personcentrerat förhållningsätt ger den enskilde: 

 ökad livskvalité 

 ökat inflytande och möjlighet att påverka sina egna livsvillkor vilket 

bidra till god psykisk hälsa 

 möjlighet till informerade val och inflytande, därigenom minskar 

den ekonomiska belastningen, inte bara inom förvaltningen utan 

även ur ett samhällsperspektiv, till exempel genom färre besök inom 

vården, färre stödinsatser och bättre samarbete  

  rätt insatser vid rätt tillfälle av rätt kompetens  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Verksamhetsutvecklare 2020-11-17   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

Verksamhetsutvecklare 

Johanna Johansson 
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Definition av Trygghetsboende 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar definitionen av Trygghetsboende för Uppvidinge 

kommun  

Sammanfattning av ärendet 

Med trygghetsboende avses bostäder som är funktionellt utformade, 

som har gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och 

rekreation. Trygghetsboendet har daglig personal på plats på angivna 

tider som kan stödja möjligheten till trygghet och social samvaro för 

de boende. 

Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är 65 år. 
(Denna åldersgräns är ett krav för att ett boende ska få statligt 

investeringsstöd. Det finns dock trygghetsboenden som inte tagit del 

av ett sådant stöd och har valt att ha en annan åldersgräns) 

 När det gäller makar eller sambor räcker det att en av personerna har 

uppnått den ålder som krävs för att få flytta in, samt att hushållet inte 

har några hemmavarande barn.  

Trygghetsboendet ska inte vara behovsprövat enligt Socialtjänstlagen, 

med krav på biståndsbeslut, utan ska finnas på den öppna och 

ordinarie bostadsmarknaden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-11-24  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Strukturella förändringar inom socialförvaltningen  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden fattade i mars 2020 beslut om strukturella förändringar 

inom socialförvaltningen. Ärendet har efter det behandlats i 

Kommunstyrelsen vid flera tillfällen.  

På begäran av socialnämnden kommer representanter från 

Lokalförsörjningsgruppen och informerar om processerna kring de 

strukturella förändringarna.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-11-24  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Lokalförsörjningsgruppen 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult  
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Information från förvaltningschef 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Corona/Covid-19 Nuläge 

Information om förvaltningsledningen 

Övrigt   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-11-20     

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Tfn:  

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-20 
Referens 

SN 2020-000006 

  

 

Meddelande till socialnämnden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut per 2020-08-31, Kommunfullmäktige 2020-11-03 § 115 

Lokal för demenscentrum i Älghult, Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-

11-03 § 124 

Intresse för att driva äldreboende Solgården i Norrhult som en intraprenad, 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-11-03 § 33 

Trygghetsboende i Norrhult. Kommunstyrelsen 2020-11-18 § 268 

Utfärdande av läkarintyg i samband med att individer söker ekonomiskt 

bistånd, Region Kronoberg 2020-11-05.  

Jämställhetsmyndigheten, Information 2020-11-06 Dnr 2020/63/49 

Kammarrätten i Jönköping, Meddelande 2020-11-09, Mål nr  

Kammarrätten i Jönköping, Beslut 2020-11-09, Mål nr  

Kammarrätten i Jönköping, Beslut 2020-11-10, Mål nr  

Kammarrätten i Jönköping, Föreläggande 2020-11-17, Mål nr  

Kammarrätten i Jönköping, Meddelande 2020-11-26, Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö, Underrättelse 2020-11-09, Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö, Underrättelse 2020-11-17, Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö, Beslut, 2020-11-17 Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö, Dom 2020-11-19, Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö, Dom 2020-11-19, Mål nr  

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-11-20     

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: Tfn:  

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

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-20 
Referens 

SN 2020-  

  

 

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har delegerat rätten att fata beslut i vissa frågor till 

tjänstepersoner 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 2020-12-04  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 

 




