
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Tiina Lilja,  
tiina.lilja@uppvidinge.se 

KALLELSE 
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1(2) 

Datum 

2019-10-03 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 10 oktober 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 kostavgifter, kostutredning 

Dnr 2019-000297  

 

4.  Budgetförslag år 2020, verksamhetsplan år 

2021-2022 

Dnr 2019-000128  

 

5.  Delårsbokslut 2019 

Dnr 2019-000271  

 

6.  Återrapportering av åtgärdsplanens 

kostnadseffekter 

Dnr 2018-000268  

 

7.  Strukturella förändringar inom 

äldreomsorgen 

Dnr 2019-000295  

 

8.  Organisation vård och omsorg 

Dnr 2019-000248  

 

9.  Carl-Gustav Anderssons fond 

Dnr 2019-000298  

 

10.  Taxor och avgifter inom vård och omsorg för 

år 2020 

Dnr 2019-000205  
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Ärende Anteckningar 

11.  Kvalitetsrapport socialförvaltningens 

avdelningar maj - augusti 

Dnr 2019-000300  

 

12.  Motion utökad hjälp via kommunens 

fixartjänst 

Dnr 2019-000138  

 

13.  Tertialrapport 2/2019 Smedsgård 

Dnr 2019-000276  

 

14.  Intern kontroll 2020 

Dnr 2019-000296  

 

15.  Flytten till Åseda 

Dnr 2019-000307  

 

16.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2019-000018  

 

17.  Meddelanden till socialnämnden 

Dnr 2019-000019  

 

18.  Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

  

 

 

Lars-Erik Hammarström 

ordförande 

Linda Rikardsson 

förvaltningssekreterare 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

linda.rikardsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Linda Rikardsson LIRI 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-27 
Referens 

SN 2019-000128 

  

 

Budgetförslag år 2020, verksamhetsplan år 2021-2022 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer budget år 2020 och verksamhetsplan år 2021-

2022.  

Sammanfattning av ärendet 

I juli beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 

2020-2022. Ramarna innehåller medel för ökning av kostnader med 2 

procent per år och 1,5 procent ökade intäkter per år, utöver detta ingår en 

neddragning i ram med en total förändring på minus 4,212 miljoner kronor 

för år 2020. År 2021 görs neddragningar i ramen med 11,75 miljoner kronor, 

vilket tillsammans med avdrag i ramen på grund av tidigare tillskott ger en 

total förändring på minus 13,395 miljoner kronor. År 2022 görs en 

neddragning i ramen med 1 miljon kronor. Socialnämndens 

driftbudgetförslag ligger inte inom de av kommunfullmäktige fastställda 

ramarna under hela planperioden.  

 

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 beslutata 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 IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg), 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 

Budgeten ligger inte i balans, det finns också en del osäkerhetsfaktorer att ta 

hänsyn till.    
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2020-2021 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. 

2020-2021 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. 

Beslutsunderlag 

Budgetförslag 2020, verksamhetsplan 2021-2022 

Årsarbetare 2010-2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

Förvaltningschef   Ekonom 

Annie-Lie Jarhult   Marie Rosell 
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Delårsbokslut 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet visar på ett negativt resultat på minus 7,1 miljoner kronor, 

det prognostiserade är resultatet minus 8,3 miljoner kronor. Delåret ger 

även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, risker och intern 

kontroll, ekonomiskt utfall samt framtidens utvecklingsområde och 

utmaningar.  

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är ett underskott, för vilken det inte finns 

budgeterade medel.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse socialnämnden januari – augusti 2019 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2019-09-27 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunala pensionärsrådet   

 

Förvaltningschef   Ekonom 

Annie-Lie Jarhult   Marie Rosell 
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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 

åtgärdsplanens kostnadseffekter månatligen. 

 

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområde. De åtgärdsområden 

som har redovisas i oktober är: 

 

 Redovisning åtgärdsplan Solgården    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-09-27 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter2019-09-27   
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult  
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Strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

 

1. Socialnämnden beslutar om att godkänna strukturella förändringar 

inom äldreomsorgen enligt nedanstående punkter.  

1.1. Stänga avdelningen Violen på Solgården för att påbörja utveckling 

av trygghetsboende.  

1.2. Påbörja utveckling och omställning av Storgården till 

demenscentrum.  

1.3. Påbörja utveckling av Solgården till trygghetsboende. 

 

2. Socialnämnden beslutar om att godkänna behovet av projektledare 

enligt nedanstående beskrivning.  

2.1. Fastighetsperspektiv (byggnation och ekonomi):  

En projektledare tillsätts som ansvarar för hur utformning, 

planering och färdigställande av demenscentrum samt hur 

utveckling av trygghetsboende ska ske. 

2.2. Verksamhetsperspektiv (den enskilde, anhörige och verksamhet):  

Ytterligare en projektledare tillsätts som tillsammans med 

enhetschefer ansvarar för förändringsprocessen som berör den 

enskilde, anhöriga och verksamheten.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2018 fick kommunchefen i uppdrag av kommunfullmäktige att senast 

i april 2019 redovisa åtgärder för att minska kommunens utgifter med 20 

miljoner kronor. Samtliga förvaltningar i kommunen fick i uppdrag att ta 

fram förslag för strukturella förändringar. 

I arbetet med strukturella förändringar har en kartläggning gjorts gällande 

de särskilda boendeformerna inom äldreomsorgen. I arbetet har kontakt 

tagits med andra kommuner för att undersöka hur deras boendeformer ser 

ut. I denna kontakt har vi konstaterat att det ser olika ut gällande antal 

platser på särskilt boende och beläggning, allt från för få platser till 

överkapacitet. Det som de har gemensamt är att de har ungefär en tredjedel 

av sina totala antal platser i demensboende vilket Uppvidinge kommun 

idag inte har.  
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En boendeform som idag inte finns i Uppvidinge kommun är 

trygghetsboende. Trygghetsboende är för äldre som känner att det är 

otryggt att bo kvar i hemma i ordinärt boende men som inte har behov av 

vård eller omsorg dygnet runt. I ett trygghetsboende kan äldre exempelvis 

få hemtjänst och/eller hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig 

ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och 

umgänge.  

De förändringarna som socialförvaltningen har kommit fram till inom 

äldreomsorgen är att strukturera om boendeformerna som tillhandhålls i 

kommunen. Förändringar innebär en stängning av avdelningen Violen på 

Solgården, att påbörja utveckling av Storgården till demenscentrum samt 

att utveckla Solgården till trygghetsboende.  

De förslagna strukturella förändringarna, i egen regi, innebär en utökning 

av antalet platser i demensboende från 13 till 24 samt reducering av antalet 

tillgängliga platser inom särskilt boende från 85 platser till 52 platser. 

Förändringen innebär även att Uppvidinge kommuns första 

trygghetsboende skapas. Antalet tillfälliga platser, sex stycken, kommer att 

vara oförändrat. 

Sedan ett år tillbaka har det funnits tomma platser på särskilt boende i egen 

regi, som mest nio och i skrivande stund sju platser varav en på 

demensboende. Hittills under 2019 har de som varit bedömda i nivå ett, 

som bor på särskilt boende, i egen regi, legat på ett snitt av åtta enskilda. 

Nivå ett innebär den lägsta bedömningen av omvårdnadsbehov. Av dessa 

kunde troligtvis de flestas behov tillgodosetts genom ett trygghetsboende. 

Idag är det dessutom flera personer som bor i särskilt boende som 

egentligen har behov av plats på demensboende. Vi vet att cirka 34 personer 

om året kommer att få en demensdiagnos i Uppvidinge kommun. Med 

anledning av detta behöver vi anpassa utbudet av platser utefter de 

enskildas behov. Genom att utöka antalet platser på demensboende är 

förhoppningen att kommunen på ett bättre sätt kommer att kunna möta 

medborgarnas behov och inte stå med outnyttjade resurser. 

Under det senaste året har det inte funnits någon väntetid på att få flytta in 

på särskilt boende. Enligt lag har verksamheten tre månader på sig för att 

verkställa beslut om särskilt boende.  

Socialförvaltningens förhoppning är att de föreslagna förändringarna 

kommer resultera i att kommunen på ett bättre sätt kan möta medborgarnas 

behov av särskilda boendeformer. 

Om beslut fattas om stängning av avdelningen Violen kommer avdelningen 

för vård och omsorg behöva göra en praktisk planering kring hantering av 

stängningen. 

Om beslut fattas behöver socialförvaltningen även stöd och resurser för att 

kunna genomföra dessa strukturella förändringar. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Under en längre tid har äldreomsorgen haft ett negativt resultat jämfört 

med budget.  För att ha en möjlighet att i framtiden sänka kostnader inom 

äldreomsorgen behöver satsningar göras. Fattas inga beslut kring 

strukturella förändringar kommer med största sannolikhet det negativa 

resultatet att kvarstå. 

Kvalitetsrisker 

Utifrån prognoserna med insjuknandet i demenssjukdom kan vi just nu inte 

möta medborgarnas behov fullt ut. En förändring måste göras för att öka 

kvalitén för denna utsatta grupp av medborgare och erbjuda rätt insatser 

vid rätt tid med rätt kompetens.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-18 

Risk och konsekvensanalys strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

Risk och konsekvensanalys omvandla Solgården till trygghetsboende 

Risk och konsekvensanalys omvandla Storgården till demenscentrum 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

Anette Cronholm 

Vård- och omsorgschef 

 

Om ytterligare underlag krävs för att möjliggöra beslutsfattande behöver 

socialförvaltningen externt stöd och expertis för detta. 
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Organisation vård och omsorg  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar enligt socialförvaltningens förslag att ändra namn på 

avdelningen för vård och omsorg till avdelningen för omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningen för vård och omsorg arbetar huvudsakligen med omsorg och 

stöd för personer i alla åldrar och med olika funktionsnedsättningar. Idag kan 

det ibland upplevas vara svårt att särskilja avdelningen för hälso- och 

sjukvård, som är den avdelning som arbetar med vård, med avdelningen för 

vård- och omsorg.  

 

För att skapa en större förståelse för vad avdelningen för vård- och omsorgs 

huvudsakliga uppgift är kan ett namnbyte där ordet vård tas bort vara bra.  

Ett syfte är också att belysa att det inte enbart är äldreomsorg som ryms under 

avdelningen för vård och omsorg utan även de verksamheter som ger stöd 

utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Många 

kommuner i landet har även redan gjort denna förändring. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Vård och omsorgschef 2019-09-13 

Beslutet skickas till 

Anette Cronholm  

Vård och omsorgschef 
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Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till 
festligheter 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar medel från Karl-Gustav Anderssons fond till 

festligheter för ett belopp av maximalt 7000 kronor med syfte att möjliggöra 

en gemensam festlighet för de som bor i gruppbostad.  

Sammanfattning av ärendet 

Nils Andersson testamenterade år 1997 medel att användas till de 

handikappade i Uppvidinge kommuns behov av till exempel resor eller 

andra förströelser.  

Enhetschef för gruppbostäder önskar kunna erbjuda personer som bor i 

gruppbostad och personal som är i tjänst en gemensam Januarifest år 2020. 

Vid denna fest kommer det att erbjudas musikunderhållning, 

smörgåstårta/pajbuffé, dryck, kaffe och tårta. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för detta, maximalt 7000 kronor, tas ur fonden. Den 27 

september 2019 fanns det 29 584,60 kronor tillgängliga i fonden.   

Beslutsunderlag 

Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fons till festligheter, 2019-09-12 

Tjänsteskrivelse av vård och omsorgschef, 2019-09-17  

Beslutet skickas till 

Mira Drazic, enhetschef gruppbostäder 

Anette Cronholm, vård- och omsorgschef   

 

 

Anette Cronholm 

Vård- och omsorgschef 

 



      

 
 

 

 

2019-09-12     

Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till festligheter 

Vi önskar kunna erbjuda en gemensam Januarifest år 2020 för boende på gruppbostäder i 

Lenhovda, samt personal som är i tjänst. Till denna festlighet har vi tänkt att ha 

musikunderhållning, samt smörgåstårta/pajbuffe, dryck, kaffe och tårta.  

Kostnaden för detta ca 7000 kr, önskas tas ur fondmedlen.  

 

20190912 

Mira Drazic, Enhetschef gruppbostäder 
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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”. 

SN 2019-000205 

 

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. 

http://www.uppvidinge.se/
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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. 

http://www.uppvidinge.se/
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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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Nya ändringar 

 Under punkt 7.1 Avgiftsnedsättning vid frånvaro framgick följande text: 

”Debitering av faktisk utförd tid, (15,30,45, el 60 minuter). Avdrag vid 

frånvaro behöver därmed inte göras.” 

Detta ändras till ”Debitering av faktiskt utförd tid. Avdrag vid frånvaro 

behöver därmed inte göras.” 

 

 Under punkt 8 Debitering av avgifter framgick ”Vid debitering justeras 

summan till närmaste 15, 30, 45 eller 60 minuter. Faktura skickas ut omkring 

den 10:e varje månad. Fakturan ska vara betald den sista i samma månad.” 

 

Detta ändras till ”Faktura skickas ut omkring den 10:e varje månad. Fakturan 

ska vara betald den sista i samma månad.” 

 

Ekonomiska konsekvenser 

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

under 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avgiftshandläggare och vård- och omsorgschef, 2019-10-03 

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 

http://www.uppvidinge.se/
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Kvalitetsrapport socialförvaltningens avdelningar maj - 
augusti 

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattande rapport över sommarmånaderna 2019 gällande kvalité 

inom Socialförvaltningen. Rapporten innehåller bland annat avvikelser, 

screening gällande MRSA, fortsatt arbete kring våld i nära relationer samt 

nytt arbetssätt inom demensvården. 

Under perioden har det inkommit 4 rapporter om Lex Sarah. Samtliga 

rapporter har varit inom vård och omsorg och bedöms som allvarliga.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig 

samordnare, 2019-09-23 

”Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar  

2019-05-01 – 2019-08-31”  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Socialt ansvarig samordnare Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Annie Ingelskog  Lena Bodin 
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Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att översända frågan till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion gällande möjligheten till att fixartjänst skulle innefatta även 

tekniska frågor kom från Socialdemokraterna i november 2018. 

Socialnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att besvara frågan 

senast oktober 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2019 att verksamheten Fixartjänst 

skulle flyttas över från socialnämnden till kommunstyrelsen inom Uppjobbs 

verksamhet.    

Eftersom Fixartjänsts verksamhet inte längre finns kvar hos socialnämnden 

översänds därför frågan åter till kommunstyrelsen för att besvaras där.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-09-23 

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst, 2018-11-26 

Sammanträdesprotokoll, kommunstryslen, 2019-06-11  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Tertialrapport 2/2019 Smedsgård 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Smedsgårds tertialrapport ger information om att beläggningen inom 

verksamheten har minskat under perioden vilket har resulterat i minskning 

av personalstyrkan. Smedsgård har haft svårigheter att tillsätta 

sjuksköterskeprofessionen och arbetsmiljörond har genomförts och där inga 

inkomna rapporter finns gällande hot och våld eller andra tillbud. Antalet 

avvikelser ligger på likvärdiga nivåer som föregående år.     

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2/2019 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-09-30  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult  
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Intern kontroll 2020 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till intern kontroll 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för intern kontroll inom sitt 

ansvarsområde. Tillämpningen innebär att socialnämndens 

utformning av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad 

och kontrollnytta, så kallad rimlig grad av säkerhet.  

Socialnämnden ansvarar för att intern kontroll utformas enligt målet 

med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 

rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av 

lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner. 2020 års interna 

kontrollmål följer 2019 års kontrollmål gällande individ- och 

familjeomsorgen men är kompletterade med kontrollmål gällande 

övriga delar inom förvaltningen. Vikten av kontinuitet för att 

upprätthålla ordning och reda i förbättringsarbetet gällande en 

kostnadseffektiv verksamhet 

Intern kontroll 2020 innebär att: 

 Granska förhållandet mellan ordinerade antal timmar för VAK 

av hemsjukvården i relation till redovisade timmar i Vård och 

omsorg – ansvarig MAS 

 Körjournaler – ansvarig ledningsstödsfunktionen 

 Att utförd SOL tid inte överstiger beviljad SOL tid. Hälso- och 

sjukvårdstid ska inte tas med ej heller larm, dubbelbemanning 

eller matdistribution – ansvarig verksamhetsutvecklare 

 Handläggningstid inom SOL och LSS. Uppföljningar av beslut 

inom SOL och LSS som är tidsbegränsade – ansvarig 

samordnare team handläggarna 

 Uppföljningar av beslut inom SOL och LSS som inte är tids- 

begränsade – ansvarig samordnare team handläggare 

 Granskning av genomförandeplaner inom SOL och LSS- 

ansvarig SAS 

 Granskning Intraphone utifrån ändringar i 

resursfördelningssystemet  – ansvarig verksamhetsutvecklare 
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 Granskning förhandsbedömningar - ansvarig IFO-chef 

stycken inom vård och omsorg – ansvarig Vård- och 

omsorgschef 

 Granskningar placeringar – ansvarig IFO-chef 

 Granskningar ej inleda utredningar – ansvarig IFO-chef 

 Genomgång personer som mottager arvode och omkostnad - 

ansvarig IFO-chef 

Vi vill också genom att ta fram kvalitetsrapporter inom vård- och 

omsorg samt inom individ- och familjeomsorgen ge en tydlig och klar 

bild av helheten inom förvaltningen för att på så sätt säkerställa 

kvaliteten på de insatser vi utför och för att kunna förbättra och 

utveckla förvaltningen för att kunna möta kommande behov hos 

medborgana.   

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via stickkontroller, 

granskningsmallar och kvalitetsrapporter som granskar 

förvaltningens olika verksamheter tillgodoses den enskildes behov 

och en kostnadseffektiv verksamhet som levererar god kvalitet. 

Förvaltningen kommer genom sina kvalitetsgranskningar lyft fram 

förbättringsförslag som genererat förbättringar för den enskilde och 

en mer kostnadseffektiv verksamhet.  Helhetsarbetet kring intern 

kontroll genom stickkontroller granskningarna och 

kvalitetskontrollerna av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Handlingsplan 2020 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-09-30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens lednignsgrupp   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Flytt av socialnämndens sammanträden  

Socialfövaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att socialnämndens och det kommunala 

pensionärsrådets beredningar och sammanträden ska flyttas till Åseda från 

och med november 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningens ledningsgrupp flyttar i oktober 2019 från Villagatan i 

Lenhovda till lokalen Trasten i Åseda.  

I och med flytten kommer ledningsgruppen att ha sina kontor i Åseda och 

utgå därifrån.  

Socialnämnden och det kommunala pensionärsrådet har tidigare haft sina 

sammanträden på Eklövet i Lenhovda. Då socialförvaltningens ledningsgrupp 

nu flyttar bör även nämndens och pensionärsrådets beredningar och 

sammanträden flyttas till Åseda då tjänstemännen i ledningsgruppen kommer 

att finnas där.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostandseffektivisering då resor mellan Lenhovda och Åseda samt restid 

undviks för framförallt tjänstemännen i samband med beredningar och 

sammanträden.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare, 2019-09-30 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Information från förvaltningschef  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till socialnämndens sammanträde 2019-09-05: 

1. Information kring formuleringarna angående risk- och 

konsekvensanalysen. 

2. Förtydligande av beslut § 102, 2017-09-14 ”omfördelning av 

resurser”.   

3. Presidieberedning.  

4. Information LUTA-gruppen 

5. Budgetberedning, kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Förteckning över informationen, 2019-09-30       

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

linda.rikardsson@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Linda Rikardsson LIRI 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-30 
Referens 

SN 2019-000019 

  

 

Meddelanden till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ekonomisk rapport 2019, kommunstyrelsen 2019 § 176 

2. Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda, 

kommunfullmäktige 2019 § 125          

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreteraren, 2019-09-30    

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 

 




