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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-09-20 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2021-10-12 

Förvaringsplats för 
protokollet Östra Kyrkogatan 4B, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Linda Rikardsson  
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§ 89 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen.                       

Beslutsgång 
 Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen och 
finner att Socialnämnden beslutat så.                   
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§ 90 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Thomas Lindberg (C) till justerare.               

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ingrid Hugosson (C) föreslår att Thomas Lindberg (C) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Thomas Lindberg (C) till 
justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 91 Dnr 2021-000031  

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att se över 
hyressättningen för de boende inom särskilt boende och LSS-verksamheten 
samt att se över hyreskostnader för förvaltningen. 

Vidare beslutar socialnämnden att fortsättningsvis ha fysiska 
sammanträden istället för digitala, med start i oktober.          

Sammanfattning av ärendet 
• Hyreskostnader inom omsorgen i Uppvidinge kommun. 

• Digitala/fysiska sammanträden  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande yrkar på att ge förvaltningen i uppdrag att se över 
hyressättningen för de boende inom särskilt boende och LSS-verksamheten. 
Även att se över hyreskostnader för förvaltningen. 

Ordförande yrkar på att socialnämndens sammanträden fortsättningsvis 
ska vara fysiska istället för digitala, med start i oktober.    

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-08-24 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 92 Dnr 2021-000013  

Information om demenscenter, ombyggnation 
Solgården samt Smedjan.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Roland Axelsson och Annie Öhman från Uppvidingehus informerar om 
nuläget kring projekten ”demenscenter i Älghult”, ”Ombyggnation av 
Solgården” samt om ”byggnationen av Smedjan”.           

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-06-30  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 93 Dnr 2021-000158  

Statistik sydvästra Smålands socialjour 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Sydvästra Smålands socialjour redogör för statistik och resultatrapport.          

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-07-21  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 94 Dnr 2021-000045  

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och åtgärdsplanen.       

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska prognosen för året för Socialförvaltningen visar på ett 
befarat negativt utfall på 3,1 miljoner kronor. Det är en förbättring med 2,2 
miljoner kronor sedan föregående prognos. Enligt § 166 i Kommunstyrelsen 
2021-06-15 godkänns en budgetavvikelse med motsvarande 1,33 mnkr för 
finansiering av den kvarstående placeringen av hemtjänst, hemsjukvård och 
distriktsjuksköterskemottagningen i Solgårdens lokaler.  
 
Prognosen baseras på budget, utfall efter åtta månader, samt kända 
avvikelser. Förbättringen beror framförallt på ärendeförändring inom 
omsorgen, beviljade omstruktureringsmedel, arbetet kring God och Nära 
vård och omsorg samt statsbidrag. Socialförvaltningen har erhållit flera 
bidrag som även fortsättningsvis under året kan komma att förbättra 
prognosen ytterligare. Samtidigt har flera nya placeringar inom Individ- och 
familjeomsorgen blivit nödvändiga. Prognosen är oerhört osäker till följd av 
den pågående pandemin. Hur nämndens ekonomi kommer att påverkas är i 
dagsläget helt omöjligt att uttala sig om. Den pågående pandemin kommer 
troligtvis att påverka Socialförvaltningens verksamheter. Både gällande 
individer i förvaltningens omsorg, som till viss del ingår i pandemins 
riskgrupper men även medarbetarna utifrån sjukskrivningar, extra insatser 
och arbetsbelastning. Det finns också en risk att ekonomiskt bistånd ökar på 
grund av pandemin under en period framöver. Likaså finns en risk för att 
våld i nära relationer, placeringar och psykisk ohälsa ökar.    

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognosticerade resultatet visar på ett negativt utfall med 3,1 miljoner 
kronor.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.       
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom 2021-09-09 

Ekonomisk rapport för socialförvaltningen, september 2021 

Uppföljning per verksamhet jan – aug 2021 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 95 Dnr 2021-000264  

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för personal 
inom hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar om att ansöka hos personalutskottet för kostnader 
till utbildning för specialistutbildning med inriktning för vård av äldre, 
palliativ vård och psykiatri.        

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förvaltningens uppdrag att arbeta utifrån en 
personcentrerad vård och för att kunna möta upp fler äldre multisjuka i 
hemmen, finns det inom Hälso- och sjukvård ett behov att kunna möta upp 
med specialistkunskap. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens totala kostnader för utbildningssatsningen beräknas uppgå 
till 30 000 kr för åren 2021-2022. Ansökan till personalutskottet uppgår till 
100 000 kr för samma period.         

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Hälso-sjukvårdschef, 2021-08-19 

Kompetenshöjande stöd – en nödvändighet nu och sen, 2021-08-31  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Personalutskottet    
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§ 96 Dnr 2021-000175  

Kvalitetsuppföljning inom socialförvaltningen våren 
2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2020 togs ett nytt sätt att följa upp kvaliteten inom 
socialförvaltningens olika verksamheter fram. Tidigare gjordes endast 
kvalitetsuppföljning 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, vilket 
påbörjades hösten 2020. 

De områden som granskades under våren 2021 presenterades för nämnden 
i juni. Den del som inte redovisades då var granskningen av 
omsorgsavdelningens myndighetsutövning, vilken redovisas nu.    

Chef för verksamheten ansvarar för att upprätta handlingsplan kring de 
förbättringsområden som finns med.          

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare och Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, 2021-08-18 

Kvalitetsuppföljning Omsorgsavdelningens myndighetsutövning  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 97 Dnr 2021-000251  

Utredning av garantibelopp 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att garantibelopp införs i Uppvidinge kommun och 
att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på regelverk och belopp 
till nästa socialnämnd.         

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 2021-06-08 behandlades ärendet 
Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen dnr 2021–000172. 
Förvaltningen fick i uppdrag att se över garantibeloppet, ett belopp som 
brukaren garanteras att ha kvar varje månad efter betalda avgifter inom 
omsorgen, eftersom detta inte tillämpas i Uppvidinge kommun idag.  

Garantibeloppet är inte reglerat i någon lagstiftning och det är upp till varje 
enskild kommun att sätt upp sitt regelverk och sina belopp.  

Konsekvenser 
Socialnämndens intäkter minskar då enskilda inte betalar den egentliga 
avgiftskostnaden inom omsorgen.  

Vid ett införande kommer även personalkostnaderna att öka.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet i socialnämnden yrkar på att garantibelopp införs i 
Uppvidinge kommun och att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag 
på regelverk och belopp till nästa socialnämnd.  

Vänsterpartiet yrkar bifall till Centerpartiets yrkande. 

Sd yrkar bifall till Centerpartiets yrkande.  

Socialdemokraterna och moderaterna yrkar på att innan beslut om 
garantibelopp tas får förvaltningen i uppdrag att utreda garantibelopp i 
relation till hyra och övrig förmögenhet. Utredning ska presenteras på 
socialnämndens sammanträde i november.     
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Beslutsgång 
 

Votering 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 
Centerpartiets yrkande och NEJ-röst innebär röst på Socialdemokraternas 
och Moderaternas yrkande.  

 

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande  X  

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

Lucas Jonsson (S)  X  

Birger Johansson (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 6 5 
 

 

Antal JA-röster 6 stycken, antal NEJ-röster 5 stycken. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Centerpartiets 
yrkande        
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Beslutsunderlag 
Fakta om garantibelopp 2021-08-26 

Tjänsteskrivelse 2021-08-18 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 98 Dnr 2021-000254  

Öppna jämförelser Socialstyrelsen  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens sammanställer varje år kommunernas och regionernas 
verksamheter i databasen Öppna jämförelser. Med ca 5000 nyckeltal finns 
underlag för analyser och jämförelser. Öppna jämförelser ger en samlad 
ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och 
regioners alla verksamheter. De flesta kommuner och regioner deltar även i 
frivillig redovisning av kvalitet av olika verksamheter.  

All data hittar ni i följande länk: 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/        

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2021-08-30  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   

  

 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/
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§ 99 Dnr 2021-000204  

Trafikupphandling 2025 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att: 

1. Välja socialnämndens ordförande som ledamot och socialnämndens vice 
ordförande som ersättare i politisk styrgrupp för serviceresor. 

2. Kommunresa – personal, kommunresa- förflyttning, kommunresa-gods 
samt arbetsresor dagligverksamhet ska ingå i kommunens val av trafikslag i 
avtalen. 

3. Förnya avtalet för överlåtelse av ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst 
till Region Kronoberg.  

4. Överlämna beslut och handlingar till kommunstyrelsen för signering och 
översändelse till Region Kronoberg.         

Sammanfattning av ärendet 
Region Kronoberg har fattat beslut om att fortsätta erbjuda länets 
kommuner upphandling och samordning av skolskjutstrafik samt 
upphandling, samordning av resor och myndighetsutövning avseende 
färdtjänst och riksfärdtjänst från 1 juli 2025. Kommunstyrelsen i Uppvidinge 
kommen beslutade den 18 maj 2021 att kommunen avser att delta i 
upphandlingen. När avtalet om deltagande i upphandlingen är 
underskrivet kommer det fortsatta arbetet med kravställning att ske i dels 
en beredande tjänstemannagrupp, dels i en politisk styrgrupp. Start för 
arbetet i grupperna sker i oktober 2021 och planeras att avslutas i juni 2022. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 4 maj 2021 fattades 
beslut om att översända ärendet avseende trafikupphandling 2025 till 
socialnämnden för förberedelse av val av ledamot och ersättare till politiska 
styrgrupper och tjänstemannagrupper för serviceresor.  

Socialnämnden behöver även fatta beslut om vilka valbara trafikslag som 
ska ingå i avtalet. I avtalet för ”överlåtande av ansvar för färdtjänst och 
riksfärdtjänst – förnyelse” finns tre valbara trafikslag, kommunresa-
personal, kommunresa-förflyttning samt kommunresa-gods. I avtalet för 
”upphandling och samordning av resor avseende skolsjutstrafik” finns även 
det valbara trafikslaget, arbetsresor daglig verksamhet. Eftersom detta 
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trafikslag innefattas i socialförvaltningens verksamhet tas även detta 
trafikslag med i ovanstående beslut.  

Efter att Socialnämnden har tagit ställning till ovanstående frågor behöver 
beslut och handlingar lämnas över till kommunstyrelsen för signering och 
översändelse till Region Kronoberg.          

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

Beslutsunderlag 
Information angående erbjudande om upphandling och samordning av 
skolskjutstrafik samt upphandling, samordning av resor och 
myndighetsutövning avseende färdtjänst och riksfärdtjänst från 1 juli 2025 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-05-04 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen, 2021-05-18 

Avtal för överlåtande av ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst förnyelse 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-08-25  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 100 Dnr 2021-000239  

Tychofondens sammanträde 2021-06-02 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2021-06-
02.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 
testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 
ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 
testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda 
Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det Socialnämnden som ansvarar för 
motsvarande verksamhet).  

Tychofondens styrelse hade möte den 30 november 2020 och beslutade om 
utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet.   

Ekonomiska konsekvenser 
Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 
socialnämndens budget.          

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-01-21 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2021-06-02  

Beslutet skickas till 
Tychofonden, Bjarne Svensson  

Socialförvaltningens ledningsgrupp       
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§ 101 Dnr 2021-000265  

Val av ledamot till kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet efter  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att välja  ledamot i 
kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet enligt SPF 
Älghult/Alstermos förslag.              

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna 
och kommunens styrelser och nämnder. 

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 
utses av socialnämnden efter förslag från pensionärsorganisationerna. 

Pensionärsorganisationen SPF Älghult/Alstermo föreslår att  
 väljs som ny ledamot i kommunala pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet efter         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med SPF 
Älghult/Alstermos förslag och finner att socialnämnden beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltingssekreterare, 2021-07-20 

Protokoll från SPF Älghult/Alstermo  

Beslutet skickas till 
 

SPF Älghult/Alstermo 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet   
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§ 102 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.  

Frågorna som rör det kommunala pensionärsrådet samt tillgänglighetsrådet 
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 att rådet flyttas från att vara kopplat till socialnämnden 
till att kopplas till kommunstyrelsen och att administrationen kring rådet 
sker inom kommunledningsförvaltningen.  

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.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef, 2021-06-30  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådet 

Tillgänglighetsrådet   

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(32) 

Sammanträdesdatum 
2021-09-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 103 Dnr 2021-000285  

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

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen       

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion 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 
verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 
och § 28 f-g. 

Kvartal två år 2021 finns det tre ej verkställda gynnande beslut inom 
Äldreomsorgen och fyra ej verkställda gynnande 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 2021-07-28 

Individrapport 2021-07-28 

Individrapport 2021-08-26 

Individrapport 2021-08-12 

Individrapport 2021-08-24 

Individrapport 2021-08-26 

Individrapport 2021-08-26 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör 2021-08-24 
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Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige   
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§ 104 Dnr 2021-000235  

Barnens bästa gäller i Kronoberg, Kronobarnsmodellen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

1.  Anta Kronobarnsmodellen som ett gemensamt arbetssätt i frågor som rör 
barn i Uppvidinge kommun och därigenom säkerställa barnkonventionens 
krav på respektive verksamhet. 

2.  Under hösten 2021 färdigställa Kronobarnsmodellen med tillhörande 
dokument som behövs för att strukturerat implementera modellen. Detta 
sker genom uppförandet av en aktivitetsplan där bland annat beskrivning 
av nyckeltal, kommunikationsstöd finns med. Det ska också innehålla ett 
förslag på lägesgemensam budget för införandet.  

3.  Ta fram en plan för eventuella justeringar av resurser inom befintlig 
organisation för att säkerställa ett införande och i vilken takt införandet ska 
ske.  

4.  Fortsätta arbetet med att skapa en gemensam digital lösning för barnens 
plan som alla parter kan nå. 

5.  Verksamheterna på årsbasis redovisar uppdragets genomförande till 
kommunfullmäktige.            

Sammanfattning av ärendet 
I processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg har de åtta kommunerna i 
länet, Region Kronoberg och polisen sedan 2018 arbetat med att ta fram en 
arbetsmodell för arbetet med barn i länet. Arbetsmodellen kallas 
Kronobarnsmodellen och bygger på att alla barn i Kronoberg ska få 
likvärdiga möjligheter till en god uppväxt. Detta ska säkerställas genom att 
arbeta främjande och förebyggande, gå tidigt in i skeenden som riskerar 
barnets goda uppväxt och att alla aktörer runt barnet samverkar enligt en 
länsgemensam samverkansstruktur. Kronobarnsmodellen innehåller flera 
verktyg för att underlätta och tydliggöra arbetet. Praxismodellen och 
barnets plan är två sådana verktyg. Praxismodellen hjälper till med 
strukturen i arbetet, tydliggör ansvar samt håller fokus på barnets behov i 
enighet med barnkonventionen. Barnets plan är det samverkansdokument 
som tas fram av de aktuella aktörerna i samverkan med vårdnadshavare 
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och barnet. Främjande och förebyggande arbete, tidiga insatser tidigt och 
god strukturerad samverkan ger vinster både för det enskilda barnet och 
barnets vårdnadshavare, verksamheterna i länet och Kronoberg i stort. 
Arbetet följeforskas av Linnéuniversitetet.   

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt bifogat underlag gällande kostnad delas kostnaden 44 584 kr för åren 
2021-2022 mellan barn- och utbildningsförvaltningen, 
samhällsserviceförvaltningen och socialförvaltningen.  

I budgetarbetet från år 2023 bör översyn göras av fördelning av medel 
utifrån ovanstående förslag till beslut.           

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

Beslutsunderlag 
Underlag för politiska beslut gällande Barnens bästa gäller! – i Kronoberg, 
Kronobarnsmodellen 

Underlag för fortsatt finansiering processledare – Barnens bästa gäller i 
Kronobergs län 2022-2023 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-08-25  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 105 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
* Verksamhetsberättelse kvinnojouren Blenda 

* Budgetgrupp/intern kontroll 

* Lex Sarah 

* Antal platser särskilt boende 

* Information Lingården 

* 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, 2021-08-24  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 106 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag, 2021-06-01, §74, Avfallsplan för Kretslopp Sydost – 
Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag, 2021-06-01, §82, Delegering av kommunens rätt att 
meddela föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Protokollsutdrag, 2021-06-01, §68, Kostpolicy  

Kommunstyrelsen  

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §176, Avfallsplan för Kretslopp Sydost – 
Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §185, Kostpolicy 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §195, Rapportering av ej verkställda 
gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, år 2021 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §194, Delegering av kommunens rätt att 
meddela föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om särskilda 
begräsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §166, Ansökan om finansiering gällande den 
kvarstående placering av funktioner i Solgårdens lokaler. 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §167, Ansökan om omstruktureringsmedel för 
driften av Solgården 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §163, Ekonomiska rapporter juni 2021 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §164, Ansökan om centrala medel för 
digitalisering, automatisk beräkning 

Protokollsutdrag, 2021-06-15, §173, Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-
2024 
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Protokollsutdrag, 2021-06-15, §170, Omfördelning av budgetmedel från 
finansverksamheten till socialnämnden.  

Protokollsutdrag, 2021-08-24, §220, Riktlinjer för taxor och avgifter inom 
omsorgen 2022. 

Protokollsutdrag, 2021-08-24, §210, Omfördelning av budgetmedel för IT-
verksamhet 

Protokollsutdrag, 2021-08-24, §205, Information om ekonomiskt läge år 2021 

Protokollsutdrag, 2021-08-24, §204, Information om ansökan om centrala 
medel för digitalisering Lifecare Planering 

Protokollsutdrag, 2021-08-24, §203, Information om ansökan om centrala 
medel för digitalisering Lifecare Mobil Omsorg 

Protokollsutdrag, 2021-08-24, §202, Information om ansökan om centrala 
medel för digitalisering Feitian Tvåfaktorsinloggning 

Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag, 2021-06-29, §86, Omfördelning av budgetmedel från 
finansverksamheten till socialnämnden 

Protokollsutdrag, 2021-06-29, §87, Budget 2022 och verksamhetsplan 2023-
2024 

Protokollsutdrag, 2021-06-29, §92, Kostpolicy 

Protokollsutdrag, 2021-06-29, §95, Delegering av kommunens rätt att 
meddela föreskrifter enligt Förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

Protokollsutdrag, 2021-06-29, §99, Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Yvonne Wilhelmsson (C) 

Förvaltningsrätten Växjö 

Dom, 2021-06-15,  

Växjö Tingsrätt 

Dom, 2021-06-18,  

Dom, 2021-08—16,  
 

Dom, 2021-08-30,  

Dom, 2021-08-25,  
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Göta Hovrätt 

Laga kraft, 2021-07-19,  
. 

Jönköpings tingsrätt 

Dom, 2021-09-08,  

Alkoholärende 

Meddelande att inre tillsyn enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) har 
genomförts, ärendet avskrivs från vidare handläggning.           

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-09-15 

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren   
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§ 107 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, 2021-09-06 

Förteckning av delegationsbeslut  

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren 
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