
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Linda Rikardsson,  
linda.rikardsson@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-29 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 05 september 2019 klockan 

13:00 i Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2019-000089  

 

3.  Information om programmet för demensvård 

Dnr 2019-000245  

 

4.  Information om verksamhetssystemet 

Dnr 2019-000243  

 

5.  Projektering för byggnation av Smedjan 

Dnr 2019-000186  

 

6.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2019 

Dnr 2019-000063  

 

7.  Återrapportering av åtgärdsplanens 

kostnadseffekter 

Dnr 2018-000268  

 

8.  Riktlinje för uppdrag som kontaktpolitiker 

inom socialnämnden 

Dnr 2019-000196  

 

9.  Rapportering av ej verkställda gynnande 

beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, 

kvartal två år 2019. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Taxor och avgifter inom vård och omsorg för 

år 2020 

Dnr 2019-000205  

 

11.  Riktlinje för omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning (LSS) 

Dnr 2019-000244  

 

12.  Nyttjande av gruppbostäder 

Dnr 2019-000246  

 

13.  Risk och konsekvensanalys gruppbostäder 

Dnr 2019-000247  

 

14.  Val av ersättare kommunala pensionärsrådet  

Dnr 2019-000199  

 

15.  Tychofondens möte 2019-05-28 på 

Olofsgården i Åseda 

  

 

16.  Yttrande angående överflyttning av färdtjänst 

och riksfärdtjänst 

Dnr 2019-000252  

 

17.  Meddelanden till socialnämnden 

Dnr 2019-000019  

 

18.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2019-000018  

 

19.  Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

  

 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Linda Rikardsson 

Förvaltningssekreterare 
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Referens 

SN 2019-000243 

Information om verksamhetssystemet 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Eriksson, projektledare informerar socialnämnden om tidplan och 

planering inför implementering av verksamhetssystem under hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, projektledare, 2019-08-27 

Beslutet skickas till 

Projektledare  

Projektledare 

Lena Eriksson 
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Projektering för ombyggnation av Smedjan 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och antar beslut gällande 

projektering för byggnation av Smedjan.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande punkter kring ärendet kommer gås igenom: 

 Byggnation

 Processen

Delgivning av information kring projektering för byggnation av Smedjan. 

Förvaltningschef i samhällsserviceförvaltningen Patrik Ivarsson och Annie 

Öhman från Uppvidingehus visar ritning inför byggnation av Smedjan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och förvaltningssekreterare, 
2019-08-29 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 
september 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

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 åtgärdsområde. De åtgärdsområden 

som har påbörjats/redovisas i september är: 

 

 Statistik gällande individ- och familjeomsorgen, gällande placeringar. 

 Redovisning åtgärdsplan gruppbostäder 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2010-08-22 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 2019-08-22 
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
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Riktlinje för uppdrag som kontaktpolitiker inom 
socialnämnden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje för uppdrag som 

kontaktpolitiker inom socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för uppdrag som kontaktpolitiker inom socialnämnden har 

uppdaterats för att klargöra och förtydliga syftet med uppdraget samt 

kontaktpolitikerns ansvar för mötet.  

Syftet med uppdraget som kontaktpolitiker är att vara länken mellan 

boende, verksamhet och politisk organisation. Uppdraget som 

kontaktpolitiker gäller inom de särskilda boendeformerna, både enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

inom socialförvaltningen.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inga   

Beslutsunderlag 

Riktlinje för uppdrag som kontaktpolitiker inom socialnämnden. 

Tjänsteskrivelse skriven av förvaltningschef 2019-08-22  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade kvartal två år 2019 

Socialförvaltningens förslag till 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 2019 finns det två ej verkställda gynnande beslut. 

Beslutsunderlag 

Individrapporter, 2019-07-30 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör, 2019-07-30  

Beslutet skickas till 

Kommunens revisor 

Kommunfullmäktige 

 

Lena Eriksson   Annie-Lie Jarhult 

Systemvetare/administratör  Förvaltningschef
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Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet  
vård- och omsorg år 2020. 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta  

”Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård- och omsorg 2020”. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 

verksamhetsområdet för vård- och omsorg. Socialförvaltningens förslag finns 

i dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2020. 

 

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende enligt maxtaxan för 2020.  Höjningen 

sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det så kallade 

högkostnadsskyddet. 

  

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken ”avgifter inom högkostnadsskyddet” 

föreslår socialförvaltningen en timtaxa för service och omvårdnad på 

maxtaxan/6 per timma. Avgiften för korttidsvård  = maxtaxan/30 samt 

för Dag-/Nattvård = maxtaxan/50. 

  

Kommunallagens 2 kap 2 § anger att kommuner ska behandla sina 

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Subventionen 

av måltidsabonnemang faller inte inom ramen för ”sakliga skäl för något 

annat”. Enligt tidigare beslut fasas hela subventionen ut  till år 2020 och alla 

måltider debiteras enligt kostenhetens taxa för måltider och 

måltidsabonnemang.  
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Ändringar 

 

Med hänvisning till avsnitt 3.1 avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan, 

föreslår socialförvaltningen följande:  

 

• att service- och omvårdnadsavgift i ordinärt boende alltid debiteras 

efter faktisk utförd tid. Detta medför ett förenklat arbetssätt för 

tjänstemännen samt att det blir mer rättvist för brukarna. Avdrag 

behöver därmed inte göras. 

 

• En avgift för ledsagning inom SoL föreslås med 200 kr/tillfälle,  

max 600 kr/månad. 

 

• En höjning för trygghetslarm föreslås från 246 kr/månad till  

260 kr/månad. 

 

Avgiften fördelas med 210 kr för larmet (ingår i högkostnadsskyddet) 

och 50 kr för SIM-kortet (ingår inte i högkostnadsskyddet). 

• En avgift för ”extra knapp” till trygghetslarmet,  

(makar/sambos som delar på larmet),  föreslås med 100 kr/månad.  

 

 

Med hänvisning till avsnitt 3.2, avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 

föreslår socialförvaltningen följande: 

 

• Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning med 2 % på befintliga hyror. 

 

• Avgifter för tekniska hjälpmedel föreslås en höjning med ca 6 %. 

• En avgift för installation av trygghetslarm föreslås med 200 kr 

 

 

Med hänvisning till avsnitt 3.2.1, Parboende, Medboende  

föreslår socialförvaltningen följande: 

 

• Medboende som inte har beviljade insatser, betalar särskild service-

avgift. En höjning från 0,5% till 1% av prisbasbeloppet/månad föreslås. 

Detta avser städning, tvätt, hushållsel och förbrukningsartiklar. 
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Med hänvisning till avsnitt 7.1, avgiftsnedsättning vid frånvaro 

 

• Vid planerad frånvaro i Särskilt boende, som meddelas 3 dagar innan, 

reduceras avgiften för måltidsabonnemang med 1/30 per dag, 

alternativt per måltid, från första frånvarodagen. Tidigare reducerades 

avgiften från 4:e frånvarodagen. 

 

• Vid planerad frånvaro i Ordinärt boende, som meddelas 7 dagar 

innan, tidigare 3 dagar, reduceras avgiften för måltidsabonnemang 

med 1/30 per dag, alternativt per måltid, från första frånvarodagen.  

 

 

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter  

utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 

 

• Avgifterna för fritidsresor inom LSS höjs från 16 kr/mil till 20 kr/mil 

per person vid 1–2 passagerare. Vid 3 passagerare eller fler höjs 

avgiften från 12 kr/mil till 16 kr/mil per person. 

Om kostnaden för en enkelresa beräknas till under 10 kr,  

debiteras 10 kr för enkelresan. 

• Habersättning mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet. 

Halvdag 1–4 timmar 0,07% av prisbasbeloppet. 

 

• Måltider i stödboende debiteras brukaren enligt kostenhetens taxa för 

frukost, lunch och kvällsmat. 

 

• Frukost på Daglig verksamhet debiteras med 30 kr 

 

 

Övrigt 

 

• Socialförvaltningen föreslår att hyreshöjningen i våra boende sker 

den 1/1 från och med år 2021. Meddelande om hyreshöjning skickas ut 

till hyresgästen 3 månader innan höjning sker.  

 

• Socialförvaltningen föreslår att det endast ska vara möjligt med helt 

måltidsabonnemang på våra boenden, med tanke på nattfasta och 

tillgång till mellanmål.  

 

• Socialförvaltningen föreslår att möjligheten till nedsättning av 

boendekostnaden med anledning av dubbel boendekostnad försvinner 

till år 2020. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med ca 1,5–2% 

under 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avgiftshandläggare och vård- och omsorgschef, 2019-08-13 

Höjning av taxor 2020, 2019-08-13. 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2020. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Anette Cronholm   Anita Bergersäter 

Vård- och Omsorgschef   Avgiftshandläggare
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Riktlinje för omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (LSS) 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad riktlinje för personer med 

funktionsnedsättning (LSS).  

Sammanfattning av ärendet 

Biståndshandläggare, socialt ansvarig samordnare, enhetschef för LSS samt 

vård och omsorgschef har omarbetat riktlinjen för personer med 

funktionsnedsättning (LSS) i sin helhet för att göra den mer tydlig och 

lättarbetad. Barnperspektivet har även lyfts in och synliggjorts i riktlinjen, 

något som tidigare saknades.  Riktlinjen syftar till att säkerställa 

rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som har rätt till insatser enligt 

LSS.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga   

Beslutsunderlag 

Riktlinje om omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS) 

Tjänsteskrivelse skriven av socialt ansvarig samordnare samt vård och 

omsorgschef 2019-08-19  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Socialt ansvarig samordnare Vård och omsorgschef 

Annie Ingelskog  Annette Cronholm 
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Nyttjande av gruppbostäder  
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag att införa 

intagningsstopp på gruppbostad Sländan från och med 5 september 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 9 maj 2019 att ge socialförvaltningen i uppdrag 

att se över behovet av antalet gruppbostäder.  

 

Idag finns det sju lägenheter på Sländans gruppbostad varav sex lägenheter är 

uthyrda. Medelåldern bland de som bor på gruppbostad i kommunen är högst 

på Sländan. Lokalerna på Sländan är även i mindre bra skick vilket innebär att 

det finns stora renoveringsbehov jämfört med övriga gruppbostäder i 

kommunen. Socialförvaltningen föreslår därför att Socialnämnden fattar 

beslut om intagningsstopp på Sländan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Vård och omsorgschef, 2019-07-11 

Beslutet skickas till 

Anette Cronholm 

Vård och omsorgschef 

 

Mira Drazic 

Enhetschef OF 
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Risk- och konsekvensanalys gruppbostäder  
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om att reducera antalet gruppbostadsplatser genom 

att påbörja avveckling av Sländans gruppbostad under år 2020, för att 

reduceringen av antal platser ska kunna vara genomförd under år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträde den 9 maj 2019 fattades beslut om att 

uppdra åt socialförvaltningen att ta fram en risk- och konsekvensanalys samt 

underlag för beslut gällande antalet gruppbostäder. 

 

Ett beslut om bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) kan verkställas på olika sätt exempelvis 

gruppbostad eller servicebostad. I gruppbostad bor oftast de enskilda som har 

stora omvårdnadsbehov och behöver direkt närhet till personalen. I en 

gruppbostad ska gemensamhetsutrymme ligga i direkt anslutning till 

enskildas lägenheter.  

 

Servicebostad kan beskrivas som en mellanform mellan ett helt självständigt 

boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Personalen och 

gemensamhetsutrymmet ligger inte i direkt anslutning till den enskildes 

lägenhet. Det blir inte lika synligt att den enskilde som bor i en servicebostad 

har behov av stöd från personal som det är när den enskilde bor i 

gruppbostad.  

 

Boendeplatser i servicebostad kommer i framtiden att efterfrågas i större 

utsträckning än plats i gruppbostad av enskilda som får beslut om bostad med 

särskild service. Detta innebär att behov av gruppbostadsplatser bedöms 

minska. 

 

Idag finns det fyra gruppbostäder - Sländan sju platser, Sunagård sex platser, 

Örnvägen fem platser och Storgatan fem platser där en av lägenheterna 

används som korttidsplats för vuxen. Alla gruppbostäder ligger i Lenhovda. 

Totalt finns det 23 platser i gruppbostad och en av dessa används till 

korttidsplats för vuxna. 

I det framtagna förslaget för Smedjans lokaler finns det inplanerat en lägenhet 

som kan användas som korttidsplats för vuxen.  
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Om beslut fattas om att stänga Sländans gruppbostad och om det kommer att 

finnas en korttidsplats för vuxen vid Smedjan blir antalet platser i 

gruppbostad 16.  

 

I nuläget byggs tre nya servicebostadsplatser i Lenhovda som kommer att 

vara inflyttningsklara i slutet av 2019. I framtiden kommer troligtvis antalet 

platser i servicebostad behöva ökas. 

  

Lägenheterna och lokalerna på Sländan är i mindre bra skick om man jämför 

med övriga gruppbostäder. Ska Sländan finnas kvar som gruppbostad är det 

nödvändigt att genomföra en större renovering av lokalerna eftersom 

underhållet är eftersatt. Idag bor det sex enskilda på Sländan. Medelåldern på 

Sländan är hög vilket kommer att medföra en naturlig minskning av antalet 

boende. Blir det tomma platser i någon annan gruppbostad finns det möjlighet 

att erbjuda enskilda som bor på Sländan att flytta till någon av dessa platser. 

Byte av gruppbostadsplats förutsätter en god och långsiktig planering så 

förutsättningarna blir så bra som möjligt för de enskilda som blir berörda. 

 

Utöver det naturliga bortfallet bland de som idag bor på gruppbostad kan 

även behov av gruppbostad minska då det nu kommer finnas ett alternativ till 

gruppbostad när boendeformen servicebostad startas upp. Eftersom 

gruppbostad har varit enda boendeformen att verkställa beslut om bostad 

med särskild service LSS i bor det idag enskilda i gruppbostad som kan tänkas 

kunna byta boendeform till servicebostad, vilket bättre överensstämmer med 

deras behov.  

Beslutsunderlag 

Risk- och konsekvensanalys framtagen 2019-07-10 

Riskbedömning framtagen 2019-07-29 

Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef, enhetschef OF 2019-08-19 

Beslutet skickas till 

Anette Cronholm 

Vård- och Omsorgschef 

 

Mira Drazic 

Enhetschef OF 
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Val av ersättare i kommunala pensionärsrådet  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Utse Gunilla Holmström Bokor som ersättare i kommunala pensionärsrådet 

i enlighet med SPF Seniorerna Åseda Nottebäcks förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

SPF Seniorerna Åseda Nottebäck har vid möte den 29 maj valt Gunilla 

Holmström Bokor till ersättare i kommunala pensionärsrådet, istället för 

Karl-Erik Olofsson som på grund av hälsoskäl avsagt sig uppdraget.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse, SPF Seniorerna Åseda Nottebäck, 2019-06-04 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-08-12 

Beslutet skickas till 

SPF Seniorerna Åseda Nottebäck 

Förvaltningssekreteraren  

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Utdelning av medel från Tychofonden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2019-05-

28.  

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 28 maj 2019 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.   

Beslutsunderlag 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2019-05-28 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare  

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Yttrande överflyttning av färdtjänst riksfärdtjänst 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag till beslut att 

ärendet lyfts på nytt i fullmäktige efter yttrande i socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 25 juni beslutades att man 

reviderar kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed 

flyttar över färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialförvaltningen från och med den 1 januari 2020.   

 

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27§ 

samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 

fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig”.  

 

Ärendet om att flytta över färdtjänst och riksfärdtjänst berör 

socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. Vi anser därför att 

socialnämnden både skulle ha fått information om ärendet samt fått tillfälle 

att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på kommunfullmäktiges 

sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu därför om tid för 

yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i fullmäktige för beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-08-16  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 

 




