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Plats och tid Eklövet, Lenhovda, torsdagen den 4 april 2019 kl 13:00-17:27 
Ajournering kl. 14:46-15:12 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 
Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 
Bjarne Svensson (S) 
Anette Vallentin (S) 
Peter Englén (S) 
Gunilla Nikolausson (V), tjänstgörande ersättare för Matthias Sjöberg (V) 
Ingrid Hugosson (C) 
Thomas Lindberg (C) 
Eva Palmqvist (C) 
Bo Ingvarsson (SD), tjänstgörande ersättare Kerstin Ljungkvist (SD) 
Börje Melin (SD) 
 

Tjänstepersoner Daniel Bergman, projektledare tidiga insatser, §§ 58-60 
Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 58-71 
Tiina Lilja, administrativt ledningsstöd, §§ 58-65, 67-73 
Anneli Nyström, enhetschef Lingården, § 61 
Louise Thuresson, enhetschef Storgården, § 61 
Patrik Ivarsson, chef samhällsserviceförvaltningen, § 65 
Margareta Holgersson, familjehemssekreterare, § 67 
Åsa Andersson, familjehemssekreterare, § 67 
Johanna Ekbring, utvecklingsledare 
Marie Rosell, ekonom 
Hanna Neuwirth, individ- och familjeomsorgschef 
Anette Cronholm, vård- och omsorgschef 
Lena Danielsson, hälso- och sjukvårdschef 
Annie-Lie Jarhult, chef socialförvaltningen 
Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 

Övriga närvarande  
Justerare Carl Krekola  

Justeringens plats och tid 2019-04-10, Kommunhuset Åseda  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 58-73 
 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-04-11 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-05-03 

Förvaringsplats för 
protokollet Villagatan, Lenhovda 
 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 58 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Godkänner dagordningen med tillägg: 

Initiativärende om utökad information kring dagverksamheten och krav på risk- och 
konsekvensanalys, SN 2019-105.  

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet initierar ett ärende avseende utökad information kring 
dagverksamheten och krav på risk- och konsekvensanalys.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen med 
tillägg:  

Initiativärende om utökad information kring dagverksamheten och krav på risk- och 
konsekvensanalys, SN 2019-105. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat så.  
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§ 59 Dnr 2019-000089  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Carl Krekola (M) väljs som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjarne Svensson (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 
justerare och finner att socialnämnden beslutat så.  

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(26) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-04 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 60 Dnr 2018-000355  

Projekt tidiga insatser 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Projektet tidiga insatser har nu pågått i mer än ett år. Vi vill nu redovisa hur 
arbetet med tidiga insatser har gått och fortgår.  I Bilaga ”Information tidiga 
insatser delrapport” beskrivs hur vi jobbade med en kartläggning och kom 
fram till ett förslag under våren. Den ger också en beskrivning av höstens 
dilemman som förde oss fram till att fokusera på de tidigaste åldrarna. Jag 
är placerad på familjecentralen i Åseda tillsammans med en 
specialpedagog.  

Specialpedagogens fokus är att stötta förskolor och mitt uppdrag är att 
skapa stöd till föräldrar i form av föräldrautbildningar, föräldrasamtal och 
samarbete med öppna förskolan.  

Bilaga. ”Tidiga insatser” innefattar förslaget som utarbetades våren 2018.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Daniel Bergman, projektledare Tidiga insatser, 2019-03-26  

Bilaga. Information tidiga insatser delrapport  

Bilaga. Tidiga insatser 2018-09-24   
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§ 61 Dnr 2019-000063  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2019 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden godkänner informationen 

2. Socialförvaltningen ska redovisa följande: 

• Kostnad och nyttjandegrad av hemsjukvård och 
hemtagarvårdsteamet 

• Kostnad och resursutnyttjande av resursteamet och 

• behov av vikarier 

• övertidsuttag 

• Sjukfrånvaro: 

o Antal dagar per person 

o Korttidssjukfrånvaro   

o Långtidssjukfrånvaro 

3. I den ekonomiska rapporten ska det tydligt framgå hur många av 
kommunens lägenheter i särskilda boenden som står tomma.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 6,2 miljoner kronor år 
2019. Hälso- och sjukvård har ett beräknat underskott på 550 tusen kronor 
på grund av höga personalkostnader. Äldreomsorgens behov överstiger 
budget med ca 2 miljoner kronor, samtidigt överskrider tre äldreboende, 
samt hemtjänst behovstilldelad budget. Försörjningsstöd har liksom 
föregående år höga kostnader och förväntas gå med underskott på 2,5 
miljoner kronor. Sedan föregående prognos har tillkommit två kostsamma 
ärenden inom vård och omsorg till en total förväntad kostnad på 3,1 
miljoner kronor. Prognosen baseras på budget 2019, utfall efter tre månader 
samt kända avvikelser. Inom socialförvaltningens verksamhetsområden 
sker förändringar hela tiden, vilket kan påverka ekonomin i både positiv 
och negativ inriktning.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Utan åtgärder prognostiseras ett resultat som överskrider budget med 6,2 
miljoner kronor.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carl Krekola (M) yrkar att socialförvaltningen ska redovisa följande: 

• Kostnad och nyttjandegrad av hemsjukvård och 
hemtagarvårdsteamet 

• Kostnad och resursutnyttjande av resursteamet och 

• behov av vikarier 

• övertidsuttag 

• Sjukfrånvaro: 

o Antal dagar per person 

o Korttidssjukfrånvaro   

o Långtidssjukfrånvaro 

Thomas Lindberg (C) yrkar att i den ekonomiska rapporten ska det tydligt 
framgå hur många av kommunens lägenheter i särskilda boenden som står 
tomma.  

Beslutsgång 
Proposition 1 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Carls 
Krekolas (M) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 
Lindbergs (C) yrkande finner att socialnämnden beslutat så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef, 2019-04-04 
Ekonomisk rapport januari – mars 2019, 2019-04-02  
Uppföljning per verksamhet januari – mars 2019, 2019-04-02  
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Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2019, 2019-04-02    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 62 Dnr 2019-000090  

Åtgärdsplan för budget i balans 2019 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram och 

redovisa åtgärdplan för att uppnå ett resultat inom nämndens 
budgetram för året till socialnämndens sammanträde i maj 2019. 

2. Socialnämnden begär härmed kommunstyrelsen om anstånd att 
inkomma med åtgärdsplanen tills den 20 maj 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 
redovisa åtgärdsplan för att uppnå ett resultat inom nämnden budgetram 
för året till kommunstyrelsens sammanträde i maj. 

Prognosen för årets resultat är negativt med 6,2 miljoner kronor sämre än 
budgeterat. Inom socialnämnden är det fortsatt höga kostnader inom 
äldreomsorgen, förväntat underskott 3,8 miljoner kronor. Kostnader för 
försörjningsstöd har ökat och genererar ett underkott på 2 miljoner kronor. 
Inom hälso- och sjukvård är det högre personalkostnader än budgeterat, ett 
underskott på 500 tusen kronor.  

Då kommunstyrelsens har sammanträde 7 maj och socialnämndens 
sammanträde är 9 maj behöver socialnämnden begära om anstånd att 
inkomma med åtgärdsplanen.  

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att: 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram och 
redovisa åtgärdplan för att uppnå ett resultat inom nämndens 
budgetram för året till socialnämndens sammanträde i maj 2019. 

2. Socialnämnden begär härmed kommunstyrelsen om anstånd att 
inkomma med åtgärdsplanen tills den 20 maj 2019.  

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, 2019-03-27  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2019-000091  

Uppdrag avseende redovisning av ökade kostnader 
försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att till 

socialnämndens sammanträde i maj 2019 ta fram och redovisa 
bakomliggande orsaker till de ökande kostnaderna för försörjningsstöd. 

2. Socialnämnden begär härmed kommunstyrelsen om anstånd att 
inkomma med redovisning av bakomliggande orsaker till de ökande 
kostnaderna för försörjningsstöd tills den 20 maj.   

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 mars 2019, § 35, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 
till kommunstyrelsens sammanträde i maj redovisa anledning till ökade 
kostnader för försörjningsstöd. 

Prognosen för årets resultat är negativt med 6,2 miljoner kronor sämre än 
budgeterat. Kostnader för försörjningsstöd har ökat och genererar ett 
underkott på 2 miljoner kronor.  

Då kommunstyrelsen har sammanträde 7 maj och socialnämndens 
sammanträde är 9 maj behöver socialnämnden begära om anstånd att 
inkomma med redovisning av bakomliggande orsaker till de ökande 
kostnaderna för försörjningsstöd.     

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att: 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att till 
socialnämndens sammanträde i maj 2019 ta fram och redovisa 
bakomliggande orsaker till de ökande kostnaderna för 
försörjningsstöd. 

2. Socialnämnden begär härmed kommunstyrelsen om anstånd att 
inkomma med redovisning av bakomliggande orsaker till de ökande 
kostnaderna för försörjningsstöd tills den 20 maj.  

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, 2019-03-27  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-12 § 35  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen  
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§ 64 Dnr 2018-000268  

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 
redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i 
förhållande till budget 2018.  

Uppdraget var att återkomma till kommunstyrelsen sista april 2018. Den 10 
april 2018, § 47 upphävde kommunstyrelsen uppdraget, § 28/2018, och 
uppdrog socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 12 
juni 2018  inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden 
har vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.  

I och med beslutet från kommunstyrelsen § 47/2018 gav socialnämnden 
socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med 
förslag på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar till 
socialnämndens sammanträde i juni 2018.   

På socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018, presenterade 
socialförvaltningen en åtgärdsplan som antogs av socialnämnden, § 84/2018. 
I beslutet gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag återrapportera 
åtgärdplanens kostnadseffekter månatligen.  

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområdes. De åtgärdsområden 
som har påbörjats/redovisas i mars är:  

• Omstrukturering äldreomsorgen, månatlig statistikredovisning, 
redovisning resursfördelningssystem  

• Statistik gällande individ- och familjeomsorgon, gällande 
placeringar.  

• Redovisning åtgärdsplan för budget i balans på avdelning- och 
enhetsnivå. Följande verksamheter redovisas utifrån första kvartalet 
ett negativ utfall  

• Avdelningen Individ- och familjeomsorgen  

• Avdelningen Hälso- och sjukvård  
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• Lingården  

• Storgården    

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-03-27 
Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2019-03-27    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp  
Kommunstyrelsen 
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§ 65 Dnr 2016-000468  

Uppföljning av Fixartjänst 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsenhet tar över verksamheten för Fixartjänst och att tjänsten 
implementeras permanent i ordinarie verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden inrättade den 8 december 2016, § 174, fixartjänst i 
projektform under perioden 2016-12-15 till och med 2018-03-31 och har 
därefter fortsatt.   

Det är en överenskommelse med kommunsstyrelsens arbetsmarknadsenhet, 
Uppjobb, att erbjuda fixartjänster. Tjänsterna innebär att personer som är 67 
år eller äldre och bor i Uppvidinge kommun kan få hjälp med praktiska 
saker i sitt hem.   

Uppföljning av fixartjänsten ska ha skett i augusti 2017 samt februari 2018. 
Uppföljningen har genomförts i samverkan med kommunstyrelsens 
arbetsmarknadsenhet. Socialförvaltningen har inte erhållit den statistik som 
behövs för att återrapportera ärendet i februari 2018.  

Inga klagomål från målgruppen har inkommit och man överlag är nöjd med 
tjänsten. En positiv effekt av tjänsten är att personal vid några tillfällen 
stannat kvar ett tag på grund av sociala önskemål (max 15 min) och då fått 
nya uppdrag.   

Det har under det senaste året varit främst gardinupphängning, 
glödlampsbyte och flytt av utemöbler. Punkten övrigt avser uppdrag som 
ofta är kopplat till utemöbler och upphängning av tavlor och lampor.    

De orter med flest uppdrag har varit Åseda, Fröseke/Alstermo och 
Klavreström/Norrhult.        

Önskemål från målgruppen är att det finns behov av att bära in ved/pellets 
men även teknisk support avseende IT, telefoni och TV. Det senare har 
meddelats till olika studieförbund.  

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslår 
kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet tar 
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över verksamheten för Fixartjänst och att tjänsten implementeras 
permanent i ordinarie verksamhet.  

Ekonomiska konsekvenser  
Fixartjänsten finansieras av kommunsstyrelsens arbetsmarkandsenhet,  
Uppjobb, enligt överenskommelse.   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef och 
socialförvaltningschef, 2019-03-27  

Rapportering Fixartjänst avseende år 2018   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Arbetsmarknadsenheten 
Socialförvaltningens ledningsgrupp    
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§ 66 Dnr 2019-000070  

Granskning av intern kontroll 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att till socialnämndens 
sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärder för de påpekanden som görs i 
revisionsrapportens revisionella bedömning.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har granskat kommunstyrelsen och nämndernas arbete med den 
interna kontrollen på uppdrag av revisorerna. Revisonsrapporten 
Granskning av intern kontroll, februari 2019, redovisar gjorda iakttagelser 
och en revisionell bedömning. 
Revisorerna beslutade vid sammanträde den 18 februari att överlämna 
rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna samt för kännedom till 
kommunfullmäktiges presidium. 
Revisionen önskar svar från kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden 
senast den 20 maj 2019 där styrelsen och nämnderna redovisar vad de avser 
att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella 
bedömningen.   
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ger socialförvaltningen i 
uppdrag att till socialnämndens sammanträde i maj 2019 redovisa åtgärder 
för de påpekanden som görs i revisionsrapportens revisionella bedömning.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-27 
Revisionsrapport granskning av intern kontroll, februari 2019    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 67 Dnr 2019-000094  

Information om placeringar - nytt arbetssätt och 
statistik 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Holgersson och Åsa Andersson, familjehemssekreterare på 
individ- och familjeomsorgen, informerar om olika placeringsformer och 
presenterar aktuell statistik.  
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§ 68 Dnr 2019-000095  

Information om kartläggning av arbete med kvinnofrid 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2018 fattade ledningsgruppen för samordning av länets hälso- 
och sjukvård och socialtjänst ett beslut om att ansöka om medel från SKL:s 
kvinnofridssatsning 2018-2020. I satsningen ingår förstärkt arbete mot: 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och 
förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap. Satsningen omfattar fem 
treåriga mål där det har beslutades att fokus på arbetet ska ligga på de två 
första; stärkt samverkan och systematisk uppföljning och analys.   

Institutet för lokal och regional demokratigenom har utifrån detta gjort en 
kartläggning över hur det ser ut i länet för att få underlag till det fortsatta 
arbetet. Kartläggningen har gjorts genom intervjuer och enkäter. 
Kartläggningen visar på att Uppvidinge har en del att arbeta med inom 
området våld i nära relationer men att vi inte på något sätt sticker ut i länet.    

Sammantaget visar kartläggningen att det finns både brister och en stor 
utvecklingspotential inom området hos både länets kommuner och hälso- 
och sjukvården. Kartläggningen visar också att det finns intresse för och 
önskemål om utveckling. En slutsats är att SKL:s kvinnofridssatsning ger 
länets olika aktörer en god möjlighet att intensifiera arbetet inom områdena 
samverkan och systematisk uppföljning.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-03-27 

”Kartläggning av kvinnofridsarbetet i åtta kommuner och inom hälso- och 
sjukvården i Kronobergs län”, framtagen av Institutet för lokal och regional 
demokrati.    
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§ 69 Dnr 2019-000096  

Information om genomlysning av 
resursfördelningssystemet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 
Den 8 maj 2018, § 73, beslutade kommunstyrelsen att ge ekonomichefen i 
uppdrag att med stöd av extern kompetens genomföra en analys av 
behovsbedömningen och resursfördelningssystemet inom äldreomsorgen. 
Detta som en del av ett åtgärdsprogram för socialnämnden. 

I september 2018 påbörjades insamling av information, granskning och 
bearbetning samt kommunikation med interna och externa funktioner.  
Rapporten kommer i sin helhet att redovisas för uppdragsgivaren, 
Kommunstyrelsen, i maj 2019.     

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare, 2019-03-22    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 70 Dnr 2019-000018  

Information från förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över information till Socialnämnden: 

1. Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2019-03-19 

2. Information ombyggnation Storgatan 

3. Riktlinje särskilda boenden 

4. 20 miljoner projektet 

5. Budgetgrupp 

6. Rekrytering   

Beslutsunderlag 
Förteckning över information, 2019-03-27    
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§ 71 Dnr 2019-000019  

Meddelanden till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden till socialnämnden: 

1. Kommunstyrelsen 2019/§ 40 Implementering av Agenda 2030   

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelanden, 2019-03-27    
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§ 72 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

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 godkänna redovisningen och 
finner att socialnämnden beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut, 2019-04-04  

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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§ 73 Dnr 2019-000105  

Initiativärende om utökad information kring 
dagverksamheten och krav på risk- och 
konsekvensanalys 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avslår vänsterpartiets yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet initierade ett ärende om utökad information kring 
dagverksamheten och krav på risk- och konsekvensanalys på 
sammanträdet. 

Vänsterpartiet i Uppvidinge yrkar: 

1. att det tas fram en risk- och konsekvensanalys till socialnämndens 
sammanträde i maj 2019 

2. att vi vill få utökad och mer tydlig information kring 
dagverksamheten 

3. att man kollar på andra kommuner och deras hantering av 
dagverksamhet och kostnadseffektivisering 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att socialnämnden avslår vänsterpartiets 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
vänsterpartiets yrkande. 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik 
Hammarström (S) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Lars-Erik 
Hammarströms (S)yrkande.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende om utökad information kring dagverksamheten och krav på 
risk- och konsekvensanalys, 2019-04-01 
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Beslutet skickas till 
Matthias Sjöberg (V) 
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