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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2018-12-12 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-01-03 

Förvaringsplats för 
protokollet Villagatan, Lenhovda 
 

Underskrift 
  

 Tiina Lilja  
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§ 138 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Ärende Meddelande till socialnämnden, SN 2018–000001, lyfts från 
dagordningen. I övrigt godkänns dagordningen.   
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§ 139 Dnr 2018-000286  

Granskning av kommunens avtalshantering - 
uppföljande granskning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar redogörelsen av åtgärder och överlämnar densamma 
till revisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 
År 2007 granskade revisorerna kommunens avtalshantering. Granskningen 
visade då att verksamheten inte bedrevs ändamålsenligt och effektivt. År 
2011 gjorde revisorerna en uppföljning av granskningen. Revisorerna 
konstaterade i uppföljningen att kommunen inte hade en ändamålsenlig 
avtalshantering, trots att kommunstyrelsen efter revisorernas granskning år 
2007 upprättade och fastställde ändamålsenliga riktlinjer för kommunens 
avtalshantering. 

Revisorerna gav PwC i uppdrag granska om kommunstyrelsen och 
nämndernas hantering av avtal är ändamålsenlig och om styrelsen och 
nämnderna har vidtagit åtgärder med anledning av revisorernas 
granskning från år 2011. 

I juni 2018 färdigställde PwC sin granskning i en revisionsrapport. 
Rapporten påvisar att hanteringen av avtal för styrelsen och nämnder inte 
är ändamålsenlig samt att åtgärder inte har vidtagits sedan revisorernas 
granskning från år 2011. 

Med anledning av revisionsrapporten önskar revisorerna svar från styrelsen 
och nämnder där styrelsen och nämnder ska redovisa vad de avser att göra 
för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen i 
revisionsrapporten. 

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag den 8 november 2018, § 
129, att klarlägga de påpekanden som PwC gör i den revisionella 
bedömningen och återkomma med åtgärder till socialnämndens 
sammanträde i december 2018. 

Bedömning mot kontrollmål 
Granskningen utgick från fem kontrollmål. Socialnämnden uppfyllde två av 
fem kontrollmål.  
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Kontrollmål  

 

Kommentar från PwC 

Följer styrelsen och nämnderna 
gällande kommunövergripande 
riktlinjer för kommunens 
avtalshantering? 

 

Ej uppfyllt - Nämnden följer inte 
riktlinjerna för avtalshantering. Det 
råder en oklarhet på 
tjänstemannanivå huruvida 
riktlinjerna fortfarande gäller då 
dessa inte finns tillgängliga via 
intranätet och inte är kända i fullt ut 
i organisationen. PwC bedömer att 
nämnden snarast bör implementera 
gällande riktlinjer. 

Förtecknas ingångna avtal? Ej uppfyllt - Nämnden förtecknar 
inte avtal enligt anvisningar i 
riktlinjerna. PwC bedömer att 
nämnden bör säkerställa att avtal 
förtecknas enligt riktlinjerna. 

Förvaras kommunens avtal på ett 
betryggande sätt? 

Uppfyllt – Nämnden förvarar 
huvudsakligen avtal på ett 
betryggande sätt via diarieföring i 
ärendehanteringssystem och 
förvaring av fysiska avtal i akter 
eller pärmar i närarkiv eller 
arkivskåp. 

Är det tydligt fördelat vem som har 
rätt att teckna avtal och finns en 
ändamålsenlig delegationsordning? 

Uppfyllt – Inom nämnden är det 
tydligt fördelat vem som har rätt att 
teckna avtal och att det framgår av 
nämndens delegationsordning. 

Bevakas ingångna avtal 
ändamålsenligt avseende 
förlängning, uppsägningstid, 
indexuppräkning och efterlevnad? 

Ej uppfyllt – Nämnden har inte 
säkerställt att bevakning sker enligt 
gällande riktlinjer. 
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Redogörelse av åtgärder 
Implementering av riktlinje 

Nyanställda inom socialförvaltningen kommer att informeras om riktlinjen 
för avtalshantering i samband med introduktion, i enlighet med checklistor. 

Riktlinjen kommer även lyftas på samtliga arbetsplatsträffar inom 
förvaltningen, minst en gång per år. Detta för att uppmärksamma 
medarbetare om riktlinjen och säkerställa att de erhåller tillräcklig kunskap 
om riktlinjens innehåll. Uppföljning och kontroll av denna process sker på 
förvaltningschefsnivå.  

Säkerställa bevakning av avtal och att avtal förtecknas enligt riktlinjen 

En rutin för hantering av avtal inom socialförvaltningen kommer upprättas 
med syfte att säkerställa att avtalshanteringen sker korrekt enligt 
anvisningarna i riktlinjen. För att göra rutinen tillgänglig för medarbetare 
inom socialförvaltningen kommer rutinen att publiceras på kommunens 
intranät. Rutinen kommer lyftas på arbetsplatsträffar tillsammans med 
riktlinjen. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar redogörelsen av 
åtgärder och överlämnar densamma till revisorerna.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-11-29 
Revisionsrapport av PwC, 2018-06-18 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Revisorerna 
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§ 140 Dnr 2018-000299  

Budget för år 2019 - 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget 
och överlämnar densamma till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 
2019-2021. Ramarna innehåller medel för ökning av kostnader med 2 % per 
år och 1,5 % ökade intäkter per år, utöver detta ingår ett tillskott för år 2019 
på 4,6 mnkr. År 2020 görs neddragningar i ramen med 1,1 mnkr och år 2021 
med 300 tkr för detta och tidigare tillskott.  

Enligt förslag från kommunstyrelsen § 194, 2018-11-13, föreslås 
Kommunfullmäktige att utöka rambudget med 5 miljoner kronor för 2019 
och att tillskottet minskas med 2,5 miljoner kronor per år 2020 och 2021. 
Driftbudgeten är baserad på kommunstyrelsens förslag. Personal-
kostnadernas ökning, ligger från och med år 2018 centralt och tillförs 
nämnden vid årlig lönerevision.  

Socialnämndens driftbudgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 5,1 
mnkr under planperioden i förhållande till 2018 års budget, vilket 
motsvarar en procentuell ökning på 2,3 %. Intäkterna ökar med 3,9 mnkr 
under planperioden till största del beroende på att Hemgångs-
stödjandeteamet interndebiterar socialförvaltningens verksamheter, samt 
att övertagandet av myndighetsutövningen som tidigare låg på 
etableringsenheten genererar i driftbidrag från Migrationsverket.  

 Personalkostnaderna ökar med 4,9 mnkr, vilket motsvarar 2,8 %. Detta 
beror på utökning av personal inom omsorgen om funktionsnedsatta, samt 
inom äldreomsorgen. För all verksamhet har den tidigare ”kulpengen” 200 
kr/anställd tagits bort. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden 

1. Antar budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget. 

2. Föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med budgetförslag. 
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Den 27 november 2018, § 125, beslutade kommunfullmäktige att: 

"Socialnämnden får i uppdrag att under december 2018 fastställa och till 
kommunstyrelsen överlämna ny driftbudget inom beslutad budgetram."  

Således ska socialnämnden överlämna ny driftbudget till kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Lindberg (C) förslår, med anledning av kommunfullmäktiges 
beslut § 125, att anta budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget 
och överlämna densamma till kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 
Lindbergs (C) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet Thomas Lindbergs 
(C) yrkande. 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag 2019-2021, drift och investeringsbudget, 2018-11-26 
Årsarbetare 2010-2021, 2018-11-26 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-11-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 141 Dnr 2018-000338  

Ersättning till utförare enligt lagen om valfrihet för år 
2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta ersättningarna för LOV-utförarna år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Ersättningarna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) justeras årligen med 
hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och 
övriga kostnader. Beslut om ersättningsnivå görs senast november månad 
inför nästkommande år. Årets beslut tas i december på grund av att beslut 
om driftbudget tas i december. Besked om den nya ersättningen ska vara 
utföraren tillhanda senast 15/12.  
 
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 2018 års ersättning 

Service  Personlig omvårdnad Service och personlig 

omvårdnad 

356 kronor/tim exkl 
moms (352 kr) 

448 kronor/tim inkl 
moms (444 kr) 

448 kronor/tim inkl 
moms (444 kr) 

 

Vid brukare i fler än ett geografiskt område utgår ytterligare 3 kr per 
område och timme i ersättning. 

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, i övrigt är det främst löneuppräkningen som utgör 
förändringen. 
 
Ersättning Särskilt boende LOV  

Inklusive ersättning för sjuksköterska. 
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Nivå 1 592 kr/dygn (579 kr/dygn) 
Nivå 2 725 kr/dygn (710 kr/dygn) 
Nivå 3 1 214 kr/dygn (1 187 kr/dygn) 
Nivå 4 1 686 kr/dygn (1 649 kr/dygn) 
Nivå 5 2 304 kr/dygn (2 252 kr/dygn) 
 
Det som innefattas av extra ersättning, ersätts med 285 kronor per timme 
(281 kr/tim). 
 
Tillkommer per dygn  

Dagverksamhet 320 kr/dygn (629 kr/dygn) 
Kosten 10,8 kr/portion (21,6 kr/portion) 
Nattbemanning 5 274 kr/dygn (5 281 kr/dygn)  
 
På grund av ökade krav gällande vårdhygien krävs cirkulationstvätt på 
särskilt boende, men innebär att Uppvidinge Kommun står som avtalspart 
med Berendsen och därmed avgår ersättning för arbetskläder i ersättningen.  

Ökningen består framför allt av uppräkning av löner till 2019 års nivå enligt 
avtal. Med anledning av socialnämndens beslut 2018-06-07, § 84, att 
omstrukturera dagverksamheten inom särskilt boende har ersättningen för 
dagverksamhet halverats i enlighet med kommunens budget till 
verksamheten.  

Med anledning av socialnämndens beslut 2018-10-11, § 113, att fasa ut 
subventionen av måltidsabonnemang minskar ersättningen för kosten. 
Ersättningen för nattbemanning minskas något eftersom löneutvecklingen 
för år 2018 inte varit så hög som förväntat.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningen i ordinärt boende ökar med 1 % för omvårdnad och med 1 % 
för service. Ersättningen i särkskilt boende ökar med 2,3 %. 
  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnde antar ersättningarna för LOV-
utförarna år 2019.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(39) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-11-21 

Beslutet skickas till 
LOV-utförare 
Kommunstyrelsen 
LOV-handläggare 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 142 Dnr 2018-000105  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godtar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 13,9 miljoner kronor år 
2018. Tidigare prognos har försämrats med 1,7 miljoner kronor. 
Kostnaderna för placeringar fortsätter att öka, framförallt är det inom våld i 
nära relationer. Utbetalning av försörjningsstöd fortsätter att öka. Hälso- 
och sjukvård har försämrad prognos med 150 tusen kronor på grund av 
högre personalkostnader.  

Prognosen för äldreomsorgen försämras kraftigt. Framförallt beror det på 
att personalkostnaderna överstiger behovet och inte har anpassats till 
behovsnivå, vilket förutsattes i föregående prognos. Prognosen baseras på 
budget 2018, utfall efter elva månader samt kända avvikelser. Inom 
socialförvaltningens verksamhetsområden sker förändringar hela tiden, 
vilket kan påverka ekonomin i både positiv och negativ inriktning.  

Ekonomiska konsekvenser 
Utan åtgärder prognostiseras ett resultat som överskrider budget med 13,9 
miljoner kronor. 
  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godtar informationen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport januari - november 2018, 2018-12-03 
Uppföljning per verksamhet jan - nov 2018, 2018-12-03 
Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2018, 2018-12-03 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2018-12-03 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 143 Dnr 2018-000319  

Förfrågningsunderlag för bedrivande av service 
och/eller omvårdnad i ordinärt boende enligt Lag om 
valfrihetssystem 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Förfrågningsunderlaget för bedrivande av 
service och/eller omvårdnad i ordinärt boende enligt Lag om 
valfrihetssystem.  

Sammanfattning av ärendet 
Den sjunde april 2011, (§ 43) godkände Socialnämnden det första 
förfrågningsunderlaget för bedrivande av service eller omvårdnad i 
ordinärt boende enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). 
Förfrågningsunderlaget som är kravspecifikationen för att utförarna ska bli 
godkända, behöver kontinuerligt uppdateras för att innehållet ska vara 
aktuellt och överensstämma med de krav som ställs på våra egna 
verksamheter.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

  

Socialförvaltningens förslå att socialnämnden godkänner 
förfrågningsunderlaget för bedrivande av service och/eller omvårdnad i 
ordinärt boende enligt lag om valfrihetssystem. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av LOV-handläggare,  2018-10-22 
Arbetsmaterial Förfrågningsunderlag för bedrivande av service och/eller 
omvårdnad i ordinärt boende enligt Lag om valfrihetssystem, 2018-10-22 
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 144 Dnr 2018-000320  

Förfrågningsunderlag för bedrivande av särskilt 
boende för personer över 65 år enligt Lag om 
valfrihetssystem 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner Förfrågningsunderlaget för bedrivande av 
särskilt boende för personer över 65 år enligt Lag om valfrihetssystem 

Sammanfattning av ärendet 
Den andre februari 2012 (§ 8) godkände Socialnämnden det första 
förfrågningsunderlaget för bedrivande av särskilt boende för personer över 
65 år enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlaget som är 
kravspecifikationen för att utförarna ska bli godkända, behöver 
kontinuerligt uppdateras för att innehållet ska vara aktuellt och 
överensstämma med de krav som ställs på våra egna verksamheter.   

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner 
Förfrågningsunderlaget för bedrivande av särskilt boende för personer över 
65 år enligt Lag om valfrihetssystem. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av LOV-handläggare 2018-10-22 
Arbetsmaterial Förfrågningsunderlag för bedrivande av särskilt boende för 
personer över 65 år enligt Lag om valfrihetssystem, 2018-10-22  
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
LOV- utförare 
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§ 145 Dnr 2018-000355  

Projekt tidiga insatser 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ansöker om 520 000 kronor i budgetmedel för finansiering 
av projekt Förebyggande insatser för år 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Finansiering av projekt om förebyggande insatser i socialnämndens och 
barn- och utbildningsnämndens verksamheter, KS 2016-000130 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i april 2016 ansökt 
om medel för finansiering av projektledare som under 22 månader ska 
utreda och utforma möjligheter för barn och unga att få goda 
uppväxtvillkor. Kommunstyrelsens beslutade i juni 2016, § 110, att ställa sig 
positiv till nämndernas ansökan och att avsätta 1 150 000 kronor för 
projektet.  

Av beslutet framgår att innan budgetmedel tillförs till nämnden för 2018 
ska en projektutvärdering och kostnadsbudget redovisas till 
kommunstyrelsen.  

Under 2016 och 2017 har projektet beviljats budgetmedel på totalt 162 tusen 
kronor. Beräknad kostnad för projektet mellan februari – december 2018 är 
520 tusen kronor. Kostnaden består av personalkostnad för projektledare.  

I februari 2018 startade projektet om på nytt och projektledare tillsattes. 
Fram till dagsdato har projektledare och medarbetar från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, skola och etableringen samarbeta med projektledare.  

Vi har genomfört två workshops och en styrgrupp har utsett. Där ingår 
verksamhetschefen för familjecentralen, vårdcentralen, förvaltningschef för 
barn- och utbildning, förvaltningschef för socialförvaltningen, 
avdelningschef etableringen, elevhälsochefen och projektledare. 
Projektledaren har ett utredningsuppdrag och har genomfört intervjuer 
med medarbetare i de olika organisationerna för att få fram underlag till 
kommande förslag krig hur vi på bästa sätt möter barn och unga med tidiga 
insatser.  

Projektledare har utgått från Åsedaskolan och har genom sin närvaro på 
olika skolor fått en bred bild av nuläget.  Förslag till utveckling/projekt 
tidiga insatser kommer att presenteras under hösten till kommunstyrelsen. 
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Tillsammans vill vi skapa en trygg och säker uppväxt för VARJE barn 
genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Nu behöver arbetet tas 
vidare.  

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ansöker om 520 000 kronor i 
budgetmedel för finansiering av projekt Förebyggande insatser för år 2018. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-11-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 149 Dnr 2018-000295  

Verksamhetsplan för år 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för år 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för 
ledning och medarbetare.  Den ska också ge en tydlighet för alla inom 
förvaltningen. Genom att ge förutsättningar för att lägga upp arbetet för 
bästa tänkbara resultat, en bättre strukturerad planering, för att på bästa sätt 
tillgodose medborgarnas behov. Verksamhetsplanen löper i samklang med 
den femårig verksamhetsplan som socialnämnden tidigare beslutat om.   
Genom att skapa en verksamhetsplan som sträcker sig över en 
femårsperiod finns möjlighet till långsiktighet i arbetet och en ökad 
möjlighet att arbeta med målen i jämförelse över tid, vilket är till gagn för 
den enskilde. 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag 
som vi inte kunnat förutse när planen utformades. Exempel kan vara 
förändringar i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och allmänna råd 
från Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), satsningar från regeringen eller 
ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 
stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Ekonomiska konsekvenser 
2019 års verksamhetsplan löper i samklang med den femåriga 
verksamhetsplan 2018-2023. Genom att ta ett helhetsgrepp över 
verksamhetsplanen över en femårsperiod finns underlag för en större 
följsamhet och förvaltningen ges rätt förutsättningar att arbeta långsiktigt. 
2019 års verksamhetsplan och de förbättringsområden som socialnämnden 
arbetar med har i syfte att ge en klarare helhetsbild kring de ekonomiska 
konsekvenserna. Givetvis är det i nuläget svårt att utvärdera de ekonomiska 
konsekvenserna men helhetsarbetet kring verksamhetsplanen blir mer 
strukturerat och sammanhållande för varje del inom förvaltningen 
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Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner förslag till 
verksamhetsplan 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-11-26 
Verksamhetsplan för år 2019, 2018-11-26 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 150 Dnr 2018-000329  

Motion gällande försörjningsstödet samt hyran på 
autogiro 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att formulera ett yttrande  
och återkomma till socialnämndens sammanträde i februari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 2 augusti 2018, inkom en motion gällande försörjningsstödet samt 
hyran på autogiro från Uppvidingemoderaterna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 94, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 31 oktober 2018, skickade kommunstyrelsen en begäran om yttrande 
till socialnämnden. Yttrandet ska inkomma från socialnämnden till 
kommunstyrelsen senast 15 december. 

För att hinna bereda motionen för yttrande inom den angivna tidsramen har 
anstånd begärts till februari 2019. Anståndet beviljades av 
kommunstyrelsen. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att formulera ett yttrande och återkomma till socialnämndens sammanträde 
i februari 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av administrativt ledningsstöd, 2018-11-29 
Protokoll kommunfullmäktige § 94/2018, motion gällande 
försörjningsstödet samt hyran på autogiro 
Begäran om yttrande, 2018-10-31 
Begäran om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-10-31  
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Beslut om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-11-05 
Motion gällande försörjningsstödet samt hyran på autogiro, 2018-08-02 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(39) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 151 Dnr 2018-000330  

Motion inrätta äldreombudsman 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att formulera ett yttrande 
och återkomma till socialnämndens sammanträde i februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 6 augusti 2018, inkom en motion gällande inrätta äldreombudsman 
från Uppvidingemoderaterna. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 96, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 31 oktober 2018, skickade kommunstyrelsen en begäran om yttrande 
till socialnämnden. Yttrandet ska inkomma från socialnämnden till 
kommunstyrelsen senast 15 december. 

För att hinna bereda motionen för yttrande inom den angivna tidsramen har 
anstånd begärts till februari 2019. Anståndet beviljades av 
kommunstyrelsen. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att formulera ett yttrande och återkomma till socialnämndens sammanträde 
i februari 2019. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skriven av administrativt ledningsstöd, 2018-11-29 
Protokoll kommunfullmäktige § 96/2018, motion inrätta äldreombudsman, 
2018-08-28 
Begäran om yttrande, 2018-10-31 
Begäran om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-10-31  
Beslut om anstånd att inkomma med yttrande, 2018-11-05 
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Motion gällande inrätta äldreombudsman, 2018-08-02 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 152 Dnr 2018-000335  

Sammanträdesplan för år 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen för år 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till sammanträdesplan år 2018 har utformats med hänsyn till 
kommunstyrelsens sammanträden. Utgångspunkten för socialnämndens 
sammanträden är att de bör hållas veckan innan kommunstyrelsen. På så 
vis får nämnden ta del av sin ekonomiska uppföljning innan 
kommunstyrelsen. 

Vid tre tillfällen kommer socialnämndens sammanträden hållas efter 
kommunstyrelsen. Dessa tillfällen blir i maj, juni och december.  
   

Socialförvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden fastställer 
sammanträdesplanen för år 2019. 

På sammanträdet uppmärksammas det att sammanträdesplanen innehåller 
ett skrivfel. I sammanträdesplanen står det att individutskottets 
sammanträde i maj ska vara torsdagen den 24e. Det ska stå torsdag den 23e. 
Skrivfelet kommer korrigeras.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-11-19 
Förslag till sammanträdesplan år 2019, 2018-11-19 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Förtroendevalda 
Kommunstyrelsen 
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§ 153 Dnr 2018-000293  

Riktlinje för fördelning av särskilda boendeplatser inom 
äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende 
inom äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om boende enligt Socialtjänstlagen 4 kap. 1 § fattas av 
biståndshandläggare i enlighet med socialnämndens delegationsordning. 

När en enskild blir beviljad plats på särskilt boende är det boenderådet som 
fördelar lediga lägenheter. Berörd enhetschef kontaktar den enskilde och 
erbjuder lägenhet på det särskilda boendet som boenderådet hänvisat till.  

Socialnämnden har ingen riktlinje om hur platser på särskilt boende inom 
äldre omsorgen ska fördelas. Riktlinjens syfte är att vägleda 
biståndshandläggare och boenderådet vid handläggning och fördelning av 
platser på särskilt boende. 

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnde antar riktlinje för fördelning 
av platser på särskilt boende inom äldreomsorgen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende inom 
äldreomsorgen, 2018-11-21 
Tjänsteskrivelse av tillförordnad vård- och omsorgschef, 2018-11-21 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltnings ledningsgrupp 
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§ 154 Dnr 2018-000272  

Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 
Att socialnämnden antar handlingsplanen utifrån rådgivningsrapport från 
PwC 2018-09-07.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Kommunstyrelsen i Uppvidinge genomfört en 
genomlysning inom äldreomsorgen, vilket avser att bedöma huruvida 
insatserna och styrningen inom äldreomsorgen är ändamålsenliga samt om 
det finns en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning. Rapporten lämnades 
till kommunstyrelsen i Uppvidinge 2018-09-10.  

Socialnämnden gav den 11 oktober 2018, § 103, socialförvaltningen i 
uppdrag att göra en plan över PwC:s verksamhetsgenomlysning av 
äldreomsorgen innehållande prioriteringsordning, vem gör vad, när 
respektive del ska vara klart, konsekvensanalys för genomförande och 
tidpunkt för uppföljning.  

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden antar handlingsplanen 
utifrån rådgivningsrapport från PwC 2018-09-07. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan utifrån rådgivningsrapport från PwC 2018-09-07, 2018-11-22 
Tjänsteskrivelse upprättad av t.f. vård och omsorgschef och 
biståndshandläggare, 2018-11-22 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Biståndshandläggare 
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§ 156 Dnr 2018-000358  

Information om äldrestrategin 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen om Äldrestrategin.  

Sammanfattning av ärendet 
I Kronobergs län har kommuner och Region Kronoberg kommit överens om 
att samverka i frågor som rör den äldre delen av befolkningen. 
Äldrestrategin och dess handlingsplan, som gäller 2018-2025, är framtagen 
av tvärgrupp äldre på uppdrag av länets ledningsgrupp.  

Länets ledningsgrupp har beslutat om att Äldrestrategin ska ligga till grund 
för allt arbete med äldre. Alla kommuner i länet och Region Kronoberg ska 
ta fram en egen handlingsplan för att säkra kvalitén i arbetet med de äldre. 
Alla chefer i länets kommuner och i Region Kronoberg är ansvariga för att 
genomföra de aktiviteter som är fastställda i handlingsplanen och för att 
följa resultat och måluppfyllelse i den egna verksamheten.  

Handlingsplanen är uppbyggd utifrån fem områden; implementera 
strategin, delaktighet och självständighet, förebyggande vård och omsorg, 
e-hälsa och välfärdsteknik samt organisatoriska utvecklingsområden. I 
Uppvidinge kommuns handlingsplan har vi detta år arbetat med området 
implementera strategin. Socialförvaltningens intention är att 
handlingsplanen inte bara ska omfatta de äldre utan omfatta alla individer, 
oavsett ålder. 

Underlag 
Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025, 2018-11-21 
Gemensam handlingsplan för de äldre i Kronoberg 2018-2025, 2018-11-21 
Tjänsteskrivelse, 2018-11-21, tillförordnad vård och omsorgschef, socialt 
ansvarig samordnare. 
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§ 157 Dnr 2018-000339  

Statistik för vård och omsorg gällande arbetspass 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden upphäver beslutet 2018-11-08, § 124, och bjuder in Annika 
Tränk, enhetschef hemtjänsten, och Anneli Nyström, enhetschef Lingården, 
till nämndens sammanträde i februari 2019  för fortsatt dialog om statistik 
gällande arbetspass inom vård och omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid socialnämndens sammanträde 8 november 2018, i samband med ärende 
socialnämndens ekonomiska uppföljning 2018-000105,  yrkade Eva 
Palmqvist (C) att socialförvaltningen ska ta fram statistik för vård och 
omsorg gällande: 

1. Nollvikariat – antal 

2. Flextid – total 

3. Resurspass – antal varje dag, hur många av dessa som utnyttjas 

4. Timvikariat – fyllnad 

Redovisning av perioden 1 december – 1 mars ska tas fram till 
socialnämnden sammanträde i april 2019. 

 

Tidsaspekten för att ta fram dessa uppgifter enligt yrkandet är för snäv. Ska 
dessa omfattande uppgifter tas fram behövs en god planering för hur detta 
ska hanteras. Eftersom det inte är möjligt att få fram uppgifterna i något 
system kräver det att varje chef kan avsätta arbetstid för framtagande av 
uppgifter, andra arbetsuppgifter kommer då att behöva stå tillbaka. 

Socialförvaltningen vill att socialnämnden upphäver beslutet eftersom det 
ger liten effekt men kräver stor insats.  

  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden upphäver beslutet 2018-11-
08, § 124, ta fram statistik för vård och omsorg. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Lindberg (C) yrkar att socialnämnden upphäver beslutet 2018-11-
08, § 124, och att till nämndens sammanträde i februari 2019 bjuda in 
Annika Tränk, enhetschef hemtjänsten, och Anneli Nyström, enhetschef 
Lingården, för fortsatt dialog om statistik gällande arbetspass inom vård 
och omsorg.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar som socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 
Lindbergs (C)yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Thomas 
Lindbergs (C) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänstskrivelse av vård och omsorgschef, 2018-11-29 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef Lingården 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 158 Dnr 2018-000016  

Information från socialchef år 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
1. Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg 
och länets social- och skolförvaltningar, SN 2018-000016 

2. Överenskommelse gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs 
län 2018-2022, SN 2018-332 

3. Samverkansavtal integrerad missbruks- och beroendemottagning 

4. LOV-ärende, ansökan har dragits tillbaka 

5. Avtal larm 

6. Ledningssystem 

Underlag 
Information från förvaltningschef, 2018-11-21 
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§ 159 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden (hädanefter nämnden) har delegerat rätten att fatta beslut i 
vissa frågor till tjänstemän på socialförvaltningen. Nämnden ska av den 
anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 
nämndens ställe.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut, 2018-12-06     

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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