
Socialförvaltningen 
Emma Majlöv Modig,  
emma.majlov-modig@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2019-02-28 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 7 mars 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. Information Barnens bästa gäller i Kronobergs

län

Dnr 2019-000053

3. Reviderad tillsynsplan 2019-2020

Dnr 2019-000055

4. Information dagverksamhet

Dnr 2019-000060

5. Bokslut år 2018

Dnr 2019-000054

6. Information omvärldsbevakning Kolada

Dnr 2019-000056

7. Förvaltningsövergripande värdighetsgarantier

Dnr 2019-000057

8. Riktlinje för fördelning av platser på särskilt

boende inom äldreomsorgen

Dnr 2019-000050

9. Samrådshandlingar från kontaktpolitiker år

2018

Dnr 2018-000210

10. Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya

gymnasielagen

Dnr 2018-000303



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-02-28 
Sida 

2(2) 

Ärende Anteckningar

11. Upphandling av verksamhetssystem för

dokumentation

Dnr 2017-000306

12. Information årsberättelse och statistik för 2018

- Familjefrid Kronoberg

Dnr 2018-000263

13. Intern kontroll för år 2018

Dnr 2018-000077

14. Återrapportering av åtgärdsplanens

kostnadseffekter

Dnr 2018-000268

15. Val till kommunala pensionärsrådet för

mandatperioden 2019-2022

Dnr 2018-000333

16. Val till budgetberedning

Dnr 2019-000061

17. Information om våld i nära relationer

Dnr 2019-000058

18. Revidering av socialnämndens

delegationsordning

Dnr 2019-000017

19. Information från förvaltningschef

Dnr 2019-000018

20. Meddelanden till socialnämnden

Dnr 2019-000019

21. Redovisning av delegationsbeslut år 2019

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-27 
Referens 

SN 2019-000055 

Reviderad tillsynsplan 2019-2020 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av tillsynsplanen  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt alkohollagen 9 kap 2 § (2010:1622) har kommunerna skyldighet att 

upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. En tillsynsplan kan 

vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov. Kommunen har det 

primära tillsynsansvaret över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller 

för servering av alkoholdrycker samt tillsynen över de som bedriver 

detaljhandel eller servering av folköl  

Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd 

för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad 

kostnadseffektivitet. Bestämmelserna om tillsynsplaner har tillkommit för 

att betona vikten av ett effektivt tillsynsarbete där tillsynsplanen utgör ett 

grundläggande verktyg för inventering, prioritering och uppföljning av 

verksamheten. I planen beskrivs yttre tillsyn, inre tillsyn och förebyggande 

tillsyn.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 

detaljhandel/servering av folköl år 2019-2020, 2019-02-14 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-27 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare  

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Datum 

2019-02-27 
Referens 

SN 2019-000054 

Bokslut år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner bokslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet visar på ett negativt resultat på 13 372 000 kronor. Bokslutet ger 

även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, risker och intern 

kontroll, samt framtidens utvecklingsområde och utmaningar.  

Socialnämnden ska lämna bokslutsredovisning, enligt krav från 

kommunallagen och lagen om kommunal redovisning, som innehåller en 

sammanfattande beskrivning där väsentliga delar av nämndens ekonomi 

och verksamhet har fokus.  

Ekonomiska konsekvenser 

Underskott mot budget 13 372 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse Socialnämnd 2018  

Måluppfyllelse Socialnämnden 2018  

Bokslut per verksamhet 2018, 2019-02-17 

Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef, 2019-02-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen   

Förvaltningschef Ekonom 

Annie-Lie Jarhult Marie Rosell 
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Bokslut per verksamhet 2018, Socialförvaltningen Uppvidinge kommun

Verksamhet Budget 2017

Bokslut 

2017

Budget 

2018

Bokslut 

2018 Differens

Total, Socialförvaltningen 222 537 236 693 228 752 242 124 -13 372

Verksamhet Budget 2017

Bokslut 

2017

Budget 

2018

Bokslut 

2018 Differens Kommentarer

POLITISK VERKSAMHET

Socialnämnd 1 093 842 1 034 948 86

Kommunala Pens Rådet 9 7 9 6 3

SUMMA POLITISK VERKS 1 102 849 1 043 954 89

GEMENSAMT SOC.FÖRV

Socialkontor 6 486 6 467 6 898 6 685 213 Intäkt tidiga insatser från KS

Personalutveckling 204 16 200 27 173

Semesterlöneskuldens ökning 334 712 516 183 333

Omplacering 430 0 78 49 29

Oförutsett/Balanspost 993 1 0 0 0 632 tkr fördelad

LAS 2000 0 6 0 7 -7

Gemensamt administration 3 212 3 379 3 180 3 520 -340 Utökad personal

Leasingbilar 2 548 2 676 2 683 2 587 96

IT-Drift 2 270 2 301 2 635 2 735 -100

SUMMA GEM SOCFÖRV 16 477 15 559 16 190 15 793 396

HÄLSO- & SJUKVÅRD

Gemensamt hälso- & sjukvård 1 173 1 145 1 183 1 012 171 Vakant chefstjänst nov-dec

Distriktsrehab 4 803 4 397 5 221 5 226 -5

Bostadsanpassning 945 1 142 981 1 132 -151

Hemsjukvård 15 678 15 940 17 067 17 620 -553 Högre personalkostnader

Hemsjukvård intäkter -380 -385 -386 -431 45

Trygghetsteam 10 -50 0 0 0

SUMMA HÄLSO- & SJUKVÅRD 22 229 22 189 24 067 24 559 -493

INDIVID- & FAM.OMSORG

Gemensamma kostnader IFO 4 666 3 329 5 099 5 026 73

Vuxengruppen 3 409 3 515 3 332 3 917 -585

Placeringsgrupp 3 035 3 252 2 991 2 440 551

Förstärkt öppenvård 6 250 5 498 6 418 5 769 649

Arbetsmarknadsåtgärder 263 356 362 281 81

Utredning och familjerätt 3 877 5 629 3 962 4 736 -774 Konsult juli-okt

Summa gemensamt IFO 21 500 21 578 22 164 22 169 -5

PLACERINGAR OCH STÖD

Institutionsplaceringar missbr vxn 720 2 156 730 729 1

Inst.vård vx övriga 0 20 0 -3 3

Hemmaplanslösning vuxen 0 100 0 1 472 -1 472 Våld i Nära, ers Mig.v 236 tkr

Institutionsplaceringar barn 4 662 1 853 4 780 3 014 1 766

Hemmaplanslösning barn/ungdom 150 1 412 153 438 -285

Kontaktperson/Stödfam vuxna missbr 239 62 244 38 206

Kontakt/Stödfam vx övriga 0 92 0 86 -86

Familjehem vuxna 807 525 826 382 444

Familjehem barn 5 250 7 479 5 357 6 616 -1 259 Ers Mig.verket 725 tkr

Kontaktperson/Stödfam barn 335 165 343 152 191

Summa placeringar o stöd 12 163 13 861 12 433 12 924 -491
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Verksamhet Budget 2017

Bokslut 

2017

Budget 

2018

Bokslut 

2018 Differens Kommentarer

Övrigt IFO

Alkoholtillstånd 210 185 209 167 42

Familjerådgivning 107 0 117 118 -1

Familjerätt 35 5 36 11 25

Unga lagöverträdare 15 0 16 0 16

BIM/BIV & Kvinnofrid 272 292 358 294 64

Summa övrigt IFO 639 482 736 589 147

Försörjningsstöd 3 820 3 474 3 520 4 689 -1 169 Kraftig ökning

Summa Försörjningsstöd 3 820 3 474 3 520 4 689 -1 169

SUMMA IFO 38 122 39 396 38 853 40 371 -1 518

VÅRD OCH OMSORG (GEMENS)

Ledning/Adm vård & omsorg 10 422 9 896 9 046 8 727 320

Larm 620 827 924 851 74

Stimulansmedel 0 8 0 34 -34 Fördelat

Utskrivningsklar 50 551 51 35 16

Summa gemensamt ÄO 11 092 11 282 10 021 9 646 375

Färdtjänst 2 511 2 674 954 769 185 Omsorgsresor kvar på SN

Riksfärdtjänst 210 66 0 15 -15 Flyttad till KS

Summa färdtjänst 2 721 2 740 954 784 170

SUMMA VÅRD & OMSORG (GEM) 13 813 14 021 10 975 10 430 545

VÅRD OCH OMSORG (ÄO)

Resursfördelningsbudget -7 709 90 -6 179 3 -6 182 Högre behov än budget

Olofsgården 17 267 17 444 19 191 18 565 626

Solgården 21 589 22 910 23 381 23 592 -211 Extra bemanning pga larm

Lingården 19 205 19 386 17 735 18 990 -1 255 Högre kostn uppstart av HST

Storgården 14 556 16 606 14 655 16 080 -1 424 Liten enhet

Hemtjänst 22 642 23 434 25 283 26 421 -1 138

Summa ÄO i egen regi 87 550 99 870 94 065 103 650 -9 585

Bemanningsenhet/Trygghetsteam 1 912 1 909 0 0 0

Hemgångsstödjande team 0 0 4 375 4 532 -157

Smedsgård 8 650 10 372 8 356 8 978 -622

Köp av plats SOL 0 521 0 0 0

Anhörigvårdare 730 390 734 305 429

Anhörigstöd 65 32 66 9 57

Summa övriga insatser ÄO 11 357 13 224 13 531 13 825 -294

Intäkter ÄO

Intäkter hemtjänst -2 590 -2 598 -2 779 -2 880 101

Intäkter servicehus -5 700 -6 911 -7 050 -7 002 -48

Summa int. hemtjänst och särsk.bo -8 290 -9 509 -9 829 -9 882 53

Kost Åseda 606 539 416 510 -94

Kost Norrhult 648 684 400 480 -80

Kost Lenhovda 565 501 229 414 -185

Kost Älghult 707 623 700 373 327

Summa kost 2 526 2 347 1 745 1 775 -30
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Verksamhet Budget 2017

Bokslut 

2017

Budget 

2018

Prognos 

2018 Differens Kommentarer

Dagverksamhet 2 056 1 993 1 833 1 770 63

Gyllenbo 987 674 755 722 33

Utflyktsdagar 25 0 26 0 26

Summa dagverksamhet 3 068 2 667 2 614 2 492 122

SUMMA VÅRD & OMSORG (ÄO) 96 211 108 598 102 126 111 860 -9 734

VÅRD & OMSORG (OF)

Vaktmästargruppen 885 788 1 288 1 241 47

Daglig verksamhet Lenhovda 3 260 3 141 3 124 3 436 -312 Ökat antal deltagare

Daglig verksamhet Åseda 1 012 950 1 075 1 025 50

Summa Daglig verksamhet 5 157 4 879 5 486 5 702 -216

Gemensam kostnad gruppboende 840 590 445 449 -4

Gruppbostad Sländan 4 892 5 693 8 158 8 017 140

Gruppbosdad Örnvägen 2 813 3 054 3 288 3 244 44

Gruppbostad Storgatan 3 789 3 688 3 939 5 082 -1 143 Nytt ärende efter sommar

Gruppbostad Sunagård 3 865 3 903 4 249 3 986 263

Gruppbostad Ängsgatan 3 407 3 912 0 379 -379 Uppsägningstid lokal

Servicebostad 0 0 0 0 0 Effekt av beslut i SN?

Summa Gruppboende 19 606 20 839 20 079 21 158 -1 079

Boende med särskild service 2 000 2 105 0 1 036 -1 036 Avvecklas 31:a maj

Summa boende särsk service 2 000 2 105 0 1 036 -1 036

Kontaktpersoner 334 246 340 413 -73

Ledsagare 330 58 339 87 252

Korttidsboende eget 2 188 2 741 2 772 3 368 -596 Högre vårdtygnd

Stödfamilj LSS 144 23 111 19 92

Lägervistelse 100 84 100 111 -11

Summa stödinsatser 3 096 3 151 3 662 3 997 -335

Gem personlig ass Lss -472 560 418 1 034 -617 Nytt ärende i april

Pers ass Åseda 2 685 2 402 2 819 2 617 203

Pers ass N-hult 1 999 1 817 2 387 1 162 1 225 Avslutat ärende

Pers ass L-hovda 262 303 387 306 81

Pers ass Älghult 252 398 260 274 -14

Summa personlig assistans 4 726 5 480 6 272 5 394 878

SUMMA VÅRD & OMSORG (OF) 34 585 36 454 35 499 37 287 -1 788

VÅRD & OMSORG (GEM+ÄO + OF) 144 609 159 073 148 600 159 576 -10 976

ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA

Ensamkommande barn soc 0 -494 0 829 -829

Särsk förordn V-hav soc 0 124 0 40 -40

SUMMA ENSAMKOMMANDE 0 -371 0 869 -869

Totalt netto socialförvaltning 222 537 236 693 228 752 242 124 -13 372



Måluppfyllelse Socialnämnden 
  
Kostnadseffektiv verksamhet 
Mål Måluppfyllelse Kommentar & åtgärd 
Minska antalet 
institutionsplaceringar – 
utgångspunkt antal 2017-12-
31 

Uppnått Minskning med 16 
placeringar för perioden. 

Minska antalet fall inom vård 
och omsorg, utgångspunkt 
antal ärenden under 2017 i 
relation till antal ärenden 
2018. 

Uppnått 
 

Minskning med 92 fall på 
totalnivå.  
För unika individer är 
minskningen 9 st. 

 
Kvalitet 
Mål Måluppfyllelse Kommentar & åtgärd 
Samarbete skola och 
socialförvaltning gällande 
tidiga insatser för barn och 
unga, påbörjas första 
kvartalet 2018, antal barn och 
unga där samarbetet 
resulterat i tidiga insatser 
från båda förvaltningarna, 
mätpunkter i april, augusti 
och november. 

Ej utvärderat Målet är inte mätbart.  
Samarbete har fungerat i 
enskilda ärenden, under 2018 
har samarbete skett i två 
ärenden.  
Mätpunkter behöver 
tydliggöras för att mätning till 
fullo ska kunna göras utifrån 
kvalitet. Fortsatt utveckling av 
målet kommer att ske under 
2019.  

 
 
Personal – attraktiv arbetsgivare 
Mål Måluppfyllelse Kommentar & åtgärd 
En förvaltning – god 
introduktion, gott bemötande 
och en mentor som ska utses 
till nyanställda. Andelen 
nyanställda som har fått en 
mentor redovisas halvårsvis. 

Uppnått 90 procent av alla nyanställda 
inom förvaltningen har haft 
en mentor vid introduktionen 
under 2018 

 
Medborgarnytta – nöjda invånare  
Mål Måluppfyllelse Kommentar & åtgärd 
Genomgång av avvikelser 
inom individ- och 
familjeomsorgen – följa upp 
avvikelserna och skapa 
förutsättningar för 
brukarmedverkan för att 
förbättra verksamheten. 
Antalet avvikelser i sin helhet 
– relationen 2017/2018 samt 
antalet avvikelser där 
brukare/klienter varit en part 
i förbättringsarbetet. 

Uppnått 
 

Antal avvikelser har ökat med 
16 sedan föregående år, vilket 
är det förväntade resultatet av 
förbättringsarbetet.  
Avvikelser där brukare har 
varit part i 
förbättringsarbetet är vid 
årets utgång 1 st. 
Förbättringsarbete för ökad 
delaktighet pågår.  

 



  SOCIALNÄMND 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:  
Thomas Lindberg (C) 
 

Förvaltningschef: 

Annie-Lie Jarhult 

 

Socialnämndens uppdrag - VADET 

Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt reglemente, beslutat av kommunfullmäktige. 

Verksamheten bedrivs utifrån Socialtjänstlagen(SoL), Lagen om särskilt stöd och service (LSS) samt 

Hälso- och sjukvårdslagen(HSL). Hälso- och sjukvården utför insatser enligt gällande 

överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Myndighetsutövning innefattar 

utredning som utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag.  Socialnämndens 

delegeringsordning reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. En gång per kvartal är 

Socialnämnden skyldig att rapportera beslut med beviljad insats som inte blivit verkställda till 

inspektionen för vård och Omsorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser 

som inte verkställts. 

 
De huvudsakliga tillämpliga lagarna är: 

 Socialtjänstlagen(SoL) 
 Lagen om särskilt stöd och service (LSS) 
 Hälso- och sjukvårdslagen(HSL) 
 Lagen om vård av unga (LVU) 
 Lagen om vård av missbrukare (LVM) 

 

Socialförvaltningens uppdrag – Verkställa och implementera VADET till HURET 

Socialförvaltningen uppdrag är att implementera vad socialnämnden har beslutat vilket innebär att ge 

äldre personer och personer med funktionsnedsättning, som bor eller vistas i kommunen, det stöd och 

den hjälp de behöver för sin dagliga livsföring för att tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå. 

Insatserna ska utformas så att de stärker den enskildes möjligheter att leva ett tryggt och självständigt 

liv. Då behovet av omsorg och vård inte kan tillgodoses i den ordinarie bostaden ska nämnden 

erbjuda särskilda boendeformer/gruppbostäder med service och omvårdnad. 

 

Socialförvaltningens uppdrag innebär också att verkställa hälso- och sjukvårdsinsatser till personer, 

oavsett ålder, som har behov av sjukvård i hemmet, bor i kommunens särskilda boende, 

gruppbostäder samt under vistelse på daglig verksamhet/dagcenter. 

 
Socialförvaltningens uppdrag innebär även att utreda, skydda, stödja och ge behovsprövade 
insatser till personer i kommunen. Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av enheterna barn 
och unga, vuxen samt öppenvård och 
 

 

Myndighetsutövning 

Myndighetsutövare fattar efter utredning beslut om avslag eller bifall på ansökan samt omfattning 

och form av insats, enligt gällande delegeringsordning. Socialnämnden rapporterar till 

kommunfullmäktige samt till länsstyrelsen om beslut med beviljad insats som inte blivit verkställda. 

Kommunen kan bli belagd med vite för beviljade insatser som inte verkställts.  

 

 



_____________________________________________________________________ 

ÖVERSIKT 

_____________________________________________________________________ 

Förvaltningen stora fokus är utveckling och förbättring i sin helhet och där ledarskap är en viktig och 

prioriterad fråga. Uppstart av chefsdagar inom förvaltningen har bidragit till att chefer inom 

förvaltningens olika verksamheter har mötts och har under 2019 i uppdrag att bistå varandra i 

ledarskapet. Detta sker genom täta möten mellan chefer i grupper av minst 3 chefer, där 1 chef från 

individ- och familjeomsorgen, 1 chef från omsorgen om funktionsnedsättning och 1 chef från 

äldreomsorgen träffas och stöttar varandra kring ledarskapets utmaningar och möjligheter. 

Utgångspunkten för träffarna är att beakta sin roll som ledare och förebild. 

Det finns många prioriterade områden inom socialförvaltningens uppdrag men det som varit ett av de 

högst prioriterade områdena har varit att få ordning och reda på grunden i förvaltning. Året har 

präglats av att nå en stabil grund för hela förvaltningen och genomföra nödvändiga förbättringar, för 

att skapa en rättsäker och professionell förvaltning. Förbättringar och struktur innebär genomlysning 

av styrdokument, riktlinjer och rutiner. Förvaltningen har fortsatt ett genomgående arbete kring 

arbete av budget- och kostnadseffektiviseringar – rapporter om kostnadssänkande åtgärder, 

rekryteringar och insatser för stimulansbidrag. Upphandlingen gällande nytt verksamhetssystem för 

dokumentationen är i sin slutfas vilket kommer underlätta arbete med dokumentation och 

uppföljning för alla medarbetare. 

Socialnämnden har under året blivit granskad av PWC och där flera rapporter har besvarats. Här kan 

exempelvis nämnas att Arbetsmiljöverket har genomfört granskning inom 3 av våra särskilda 

boenden och i hemtjänst vilket medfört ett stort revisonsarbete på både förvaltningsnivå och på 

övergripande nivå för att förbättra struktur och rutiner inom arbetsmiljöområdet, däribland 

introduktion för nya medarbetare. Förvaltningen uppskattar granskningar inom olika områden för att 

kunna förbättra struktur och rutiner för att nå en så optimal förvaltning som möjligt.  

_________________________________________________________________ 

Ekonomi 
_________________________________________________________________ 

Det ekonomiska utfallet är fortsatt negativt och ekonomin präglas av att nya uppdrag tillkommit som 

innebär en negativa ekonomisk utveckling. Det finns en stor osäkerhet kring kommande 

lågkonjunktur, ökat ekonomiskt bistånd och ett ökat uppdrag inom hälso- och sjukvården med 

relevans till vård- och omsorgsutförandet. Det finns osäkerhet även kring hur LSS-lagstiftningens 

utformning kommer att påverka socialnämndens utfall men även hur gymnasielagstiftningens 

uppdrag specificeras. Uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är 

genomförd och visar att 4 av de 5 målen är mätbara och har uppnåtts vid årsbokslutet. Dessa mål 

behöver under 2019 se över och tydligare mål och målformuleringar behöver arbetas fram.     

__________________________________________________________________________________________ 

2018 – sammanställning utifrån medarbetare & arbetsmiljö 
__________________________________________________________________________________________ 

Under 2018 har förvaltningens ledning tagit form och flera rekrytering har skett. Socialförvaltningen 

har anställt Anette Cronholm som ny vård- och omsorgschef och Hanna Neuwirth har rekryterats om 

ny individ- och familjeomsorgschef. Under 2018 har också ny hälso- och sjukvårdschef rekryterats – 

Lena Danielsson har fått uppdraget men tillträde först i januari 2019. Under 2018 har 

förvaltningschefen haft flera uppdrag i form av individ- och familjeomsorgschef och hälso- och 

sjukvårdschef för att möta den ekonomiska situationen men även för att socialförvaltningen starkt 

framfört att man inte orkar med fler konsulter. Förvaltningschefen har under 2018 även varit 



enhetschef för administrationsenheten. Under 2018 har förvaltningsledningen också rekryterat 

Johanna Ekbring som vikarie för vår utvecklingsledare Marie Bennesved.  

 

Övriga chefstjänster inom förvaltningen är vid årets slut besatta och förvaltningens ledning har nu 

andra förutsättningar att arbeta ihop sig och gemensamt arbeta med förbättringar. Rekryteringarna till 

förvaltningens ledningsgrupp har dock varit goda och vi har fått många sökande till våra utlysta 

tjänster.  

 

Året har präglats av en del avslut och svårigheter att rekrytera exempelvis nyckelfunktioner såsom 

demenssköterska och psykiatrisjuksköterska men också socialsekreterare med erfarenhet och 

undersköterskor m.fl.  Året har varit tufft och påfrestande vilket har medfört prioriteringar och icke 

ändamålsenlig arbetsmiljö för en hel del medarbetare inom förvaltningen. Tack vare lojala och 

ansvarsfulla medarbetare har dock verksamheterna hanterat situationen på mycket tillfredsställande 

sätt. Förvaltningen har inte kunnat upprätthålla önskad kontinuitet inom alla områden utifrån den 

höga omsättningen på personal samt att vi har en hög andel nyutexaminerade yrkesgrupper 

exempelvis inom individ- och familjeomsorgen. Vilket i sin tur ställer krav på verksamheten gällande 

introduktion, handledning, mentorskap och kompetensutveckling. Förvaltningen står här inför 

nytänkande och utveckling för att kunna möta framtidens utmaningar gällande konkurrens och 

rekrytering. Satsningen Utveckling av grupp och ledare (UGL) har under 2018 fortsatt för chefer och 

gruppledare. Målsättningen att utbildningen ska erbjudas till nya chefer och gruppledare.  

 

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning om vad förvaltningens normalläge är i relation till 

samhällsmedborgarnas behov. Inom individ- och familjeomsorgen varierar inflödet av ärenden och 

2018 har ärendena ökat inom framför allt kvinnofrid och våld i nära relationer samt den psykiska 

ohälsan hos våra barn och unga. Enligt befolkningsprognosen kommer andelen äldre och yngre 

(under 16 år) att öka, detta är av vikt att väga in i förvaltningens omvärldsarbete. Inom omsorgen för 

funktionsnedsatta har efterfrågan på korttidsboende för barn och unga ökat samt efterfrågan på 

boendeformer såsom bostäder med särskild service som vi idag inte kan erbjuda. Barn- och 

utbildningsförvaltningen signalerar om att antalet barn på särskolan har ökat, vilket även är av vikt 

att väga in i förvaltningens framtidsarbete. 

 

Medarbetarundersökningen som genomfördes hade en låg svarfrekvens men gav en tydlig signal från 

medarbetarna om att det saknas målstyrning och närvarande chefer men även att delar inom 

förvaltningen behöver arbeta med åtgärder kring kränkande särbehandling. Sjukfrånvaron för 2018 

har minska sedan 2017 då den i oktober låg på ca 14 % vid årets slut var siffran ca 8 % för hela 

förvaltningen.  

 

Omsättningen på övrig personal har varit hög både inom äldreomsorgen, omsorgen om 

funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvården detta på grund av 

pensionsavgångar och efterfrågan men också utifrån våra kompetenskrav.  Problemet med att 

rekrytera personal inom alla områden kvarstår vilket påverkar arbetsmiljön i hög grad. Rekryteringar 

är både kostsamt och energikrävande för både medarbetare och chefer och vid stor 

personalomsättningen belastar det förvaltningen ur många olika perspektiv. Förutom att det påverkar 

den direkta verksamheten så påverkas även biståndshandläggarna då verkställigheten av besluten blir 

svårare att genomföra. Allt fler svårt sjuka patienter vårdas hemma vilket medför högre belastning på 

hemsjukvården och distriktsrehab samt på omsorgspersonalen då delegerade hälso- och 

sjukvårdsuppgifter ökar för undersköterskorna. Med en svår rekryteringssituation blir det svårare och 

svårare att hålla kvaliteten.  

 

Administrationsenheten har under 2018 haft flera byten av personal men till stor glädje haft många 

sökande till tjänsterna. Under 2018 har prioritet för enheten varit förbättring av rutiner och 



kostadseffektiviseringar då främst i relation till avgiftshandläggarnas arbetssätt men även inom 

beställning av kontorsmaterial och stärkt samarbete mellan funktionerna.  Upphandling av nytt 

verksamhetssystem har också varit prioriterat och där alla verksamheter har varit delaktiga och 

involverade i framtagandet av kravspecifikation men även vid tester av olika system. 

Medarbetarundersökningen och den psykosociala enkäten visar på en hög trivsel och god arbetsmiljö 

för enheten.  

 

Sommarens värmebölja har påverkat arbetsmiljön inom alla verksamheter, tillbud och avvikelser har 

lämnats till kommunens Lokalgrupp och beredskapssamordnaren i samband med detta. Det finns ett 

behov av att förbereda verksamheternas lokaler för att bättre kunna hantera en eventuell ny 

värmebölja under följande somrar.  

 

Sammantaget kan konstateras att det under första delen av 2018 fanns en trötthet och en besvikelse 

över det situationer som hände under 2017. Under hösten 2018 har dock en nytändning tillkommit och 

socialförvaltningen har genomfört många och stora förbättringar och kostnadseffektiviseringar. Det 

finns en vilja och ett driv i att skapa förbättringar och smarta lösningar inom hela förvaltningen. 

 
___________________________________________________________________ 

Projekt tidiga insatser 
____________________________________________________________________ 

Projekter har på nytt startats upp och projektledare är anställd sedan februari 2018. Samarbete mellan 

barn- och utbildningsförvaltningen har stärkts under året och projektledaren har nu i uppdrag att 

utgå från familjecentralen och i samarbete med övrig personal möta upp familjer i ett tidigare skede 

för att förhindra problem för barnen i framtiden.  

 
___________________________________________________________________ 

Länssamarbete 
____________________________________________________________________ 

Det är viktigt att vi är delaktiga i och har inflytande över det länsgemensamt samarbete mellan Region 

Kronoberg och länets kommuner, detta för bästa möjliga nytta med gemensamma resurser. Under 

2018 har arbetet med en gemensam missbruks- och beroendevård inneburit öppnandet av två enheter 

i länet, en i Växjö och en i Ljungby. Vi är även del av samarbetet gällande barnahus och gemensam 

social jour. Vi kan nu se att både barnahus och social jouren är i full verksamhet och att 

verksamheterna fungerar väl. Utöver dessa länsgemensamma planeringar finns redan en samverkan 

med kvinnojouren Blenda, Familjefrid Kronoberg, gemensam alkoholhandläggning, personliga 

ombud, Barnens Bästa gäller – i Kronobergs län, äldrehälsa och Region Skåne m.fl. Vi har också 

flertalet överenskommelser och avtal med Region Kronoberg och länets kommuner inom 

socialförvaltningens olika verksamhetsområden. 

 

Verksamhetsplan för 2019 är utformad men kommer att revideras under våren utifrån Uppvidinge 

kommuns målarbete. E n stor revidering och förbättring av socialnämndens Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete är påbörjad.  

 
___________________________________________________________________ 

LOKALER 
____________________________________________________________________ 

Socialförvaltningen finns idag i fyra olika byggnader i Lenhovda vilket medför fördyrande kostnader 

men också svårigheter i samarbete och förvaltningschefens möjlighet att hålla ihop hela förvaltningen. 

Individ- och familjeomsorgens lokaler på Storgatan har köpts av Uppvidingen kommun och ett arbete 

med ombyggnation har påbörjats. Förutom att möta upp behov från medborgare och medarbetare är 

det av största vikt att säkerheten prioriteras för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna. 



Förvaltningen arbetar nu tillsammans med Uppvidingehus med projekteringen av nya Video i 

Smedjans lokaler i Lenhovda för en samlokalisering av Videbo och Vaktmästargruppen. Därutöver 

har socialchef uppdrag att tillsammans med förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen 

att se över möjligheterna till gemensam kontorslokal för förvaltningsledningarna i Trasten Åseda. 

 
___________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER 2018 
____________________________________________________________________ 

 

Hälso- och sjukvård (HSV) 
Hemsjukvårdsverksamheten strävar efter att följa den nationella utvecklingen men är noga med att 

anpassa efter lokala och regionala riktlinjer samt beslut som fattas.  

 

Under 2018 har kostnaderna för utskrivningsklara varit 35 tusen kronor vilket kan vägas mot samma 

period året innan då kostnaden hamnade på 551 tusen kronor från Region Kronoberg. Anledning till 

detta är att kortidsplatserna på Ekbacka var belagda med enskilda som väntade på att få en lägenhet 

på särskilt boende. 2018-01-01 kommer en ny lag, ”Betalningsansvarslagen”, vilken ersätter den 

tidigare 1990:1 404.  Denna lag innebär en förkortad planeringstid för kommunen, då den enskilde är 

utskrivningsklar. Detta i sin tur innebär att kommunens måste klara av att ta emot den enskilde 

veckans alla dagar. Med bakgrund av ovanstående startade förvaltningen under 2018 upp ett 

hemgångsstödjande team för vårdplanering enligt det arbetssätt som utvecklats genom ”Projekt 

Trygghetsteam”. Hemgångsstödjande teamet har under 2018 gjort ett mycket gott arbete tillsammans 

med övriga förvaltningen och vi möter nu upp den enskilde på ett mycket mer patientsäkert och 

välstrukturerat sätt vilket medför minskade kostnader gällande utskrivningsklara. 

 

Sommaren har fungerat väl och det har inte behövts någon förskjutning av semesterveckor. 

Bemanningsföretag har inte behövt användas. Detta genom ett otroligt gott samarbete mellan 

områdena, lojala ordinarie medarbetare, som har tagit extra arbetspass samt våra trogna timvikarier. 

 

Total sjukfrånvaro för 2018 är 7.64 % för hela enheten och där distriktrehab sjukfrånvaro är 0.97 % och 

för hemsjukvården är den 6.67 %.  

_______________________________________________________________ 

Utmaning  

_____________________________________________________________ 

En av de största utmaningar vi har framför oss är att marknadsföra Uppvidinge kommun och bland 

annat vår hemsjukvård som en attraktiv arbetsplats. Här handlar det om möjlighet till 

kompetensutveckling och vidareutbildningar, konkurrenskraftiga löner, bra arbetstidsförläggning, 

handledning för nyutexaminerade. Hur kan legitimerad personal avlastas för att vi ska kunna behålla 

nödvändig bemanning? Vi behöver fler utbildade distriktsköterskor och specialistsjuksköterskor för 

att kunna möta våra medborgares behov. Medarbetare och chefer/ledning måste stärka samarbetet för 

att förbättra arbetsmiljö och möjligheter till utveckling inom hälso- och sjukvårdsuppdraget. 

_______________________________________________________________ 

Goda resultat 2018 

_______________________________________________________________ 

Resultatet av sårvårdprojektet gett ett mycket gott resultat. Hur kan vi marknadsföra och synliggöra 

vårt resultat, där lidandet och kostnadseffekterna är påtagliga i relation till övriga kommuner i länet? 

Samverkansmöte med Regionens ”Link-sjuksköterskor” har fortsatt med syftet att förbättra 

samverkan i samband med in-och utskrivningar mellan kommunen och Regionen. Alla deltagande 

upplever att denna mötesplattform är ett bra forum, dels för att ta del av både det som fungerar bra 

men också de delar som kan behöva förbättras i vår samverkan kring den enskilde. Utifrån 



välfärdsteknik har vi valt att prioritera E-signering av läkemedel via mobiltelefon och i slutet av 2018 

togs beslut om att starta upp projektet under våren 2019.  

 

Vård- och Omsorg (VoO) 

Vård- och omsorgs uppgift är att utreda och verkställa behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

Avdelningen för Vård- och omsorg omfattas av äldre- och funktionshinderomsorg. 

Inom avdelningen är biståndsbedömning enligt SOL och LSS organiserat. Biståndshandläggarna 

utreder och fattar beslut om bistånd inom Socialtjänstlagen samt för personer med 

funktionsnedsättning utifrån Lagen o m särskilt stöd och service, LSS.  Deras beslut ligger sedan till 

grund för områdescheferna att verkställa. Handläggarna arbetar också med uppsökande verksamhet 

till kommunens medborgare som fyller 80 år under året och inte har några insatser från kommunen. 

En anhörigsamordnare finns anställd inom avdelningen. I gruppen finns även avsatt 10 % som 

chefsstöd till områdeschefer inom LSS. 

 

Inom äldreomsorgen ryms hemtjänst och fyra kommunala äldreboenden.  Varje äldreboende erbjuder 

öppen dagverksamhet för personer i ordinärt och särskilt boende. I Åseda finns även en 

biståndsbedömd dagverksamhet, Gyllenbo, för personer med demenssjukdom som bor i ordinärt 

boende. På avdelningen Ekbacka, Lenhovda finns 6 platser som används till växelvård och tillfälliga 

platser. 

 

 I Alstermo finns det privata särskilda boendet Smedsgård som drivs enligt Lagen om valfrihet, LOV. 

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning omfattas av fyra gruppbostäder, daglig 

verksamhet, korttidstillsyn för ungdomar över 12 år, korttidsvistelse utanför det egna hemmet för 

barn och vuxna, personlig assistans, kontaktperson och ledsagarservice. Samtliga gruppbostäder finns 

i Lenhovda. Den daglig a verksamheten består dels av traditionellt legoarbete, kulturella, musikaliska 

och konstnärliga aktiviteter samt individuell daglig verksamhet hos företag i kommunen. Inom daglig 

verksamhet finns även en butik, Tryckboden, som ger personer med funktionsnedsättning 

sysselsättning. 

_______________________________________________________________ 

Medarbetare-arbetsmiljö 

_______________________________________________________________ 

Byte av larmet på Solgården har skapat arbetsmiljöproblem för både medarbetare och chef på grund 

av stora svårigheter med att få det att fungera tillfredsställande. Inte förrän nu vid årets slut ser det ut 

som att larmet kommer att fungera. Andra delar av verksamheterna som är påverkade utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv är givetvis den icke lagstyrda dagverksamheten, där beslut om förändring togs i 

juni av socialnämnden, beslutet har skapat oro hos medarbetarna och medborgarna. 

 

Korttidsboende för barn och unga Videbo har en mycket ansträngd arbetssituation vilket till stor del 

beror på lokalerna. Arbetsmiljön är också ansträngd på grund av att Videbo tar emot barn-ungdomar 

med komplex problematik. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning kommer troligtvis öka 

och med fler komplexa ärenden. Förvaltningen kommer också att behöva se över gruppbostäderna 

inom Uppvidinge kommun utifrån förändrade behov men också utifrån tomplatser, detta skapar i sin 

tur oro för medarbetarna. Förvaltningen måste här snabbt växla över till andra boendeformer och där 

vi också ser ett ökat behov av bostäder för medborgare med fler diagnos och komplexa behov av 

kompletterande stöd från både öppenvården och omsorgen i starkt samarbete.  

 

Biståndshandläggarna hade en krävande arbetssituation under årets första månader pga. 

personalomsättning. Sedan augusti är arbetsgruppen intakt och arbetsbelastningen upplevs hanterbar. 



En Anhörigsamordnare har anställts och har sin tillhörighet i handläggargruppen. Under året har 

handläggare och områdeschef inom LSS gemensamt tagit emot två socionomstudenter. 

Områdeschefer har arbetat med korttidssjukfrånvaro enligt kommunens rutin.   

Inom Vård och omsorgs ledning har en person anmälts till Hälsostegen för att undvika sjukskrivning. 

Total sjukfrånvaro inom Vård och omsorg under 2018 är 6,3 %  

 

__________________________________________________________________ 

 

Viktiga händelser 2018 

__________________________________________________________________ 

 Hemgångsstödjande teamet har utökats för att kunna vara i tjänst alla veckans dagar, 

Ekbacka används till tillfälliga platser och växelvård.   

 Omorganisation har gjorts för Hemtjänsten vilket innebär att en chef ansvarar för all 

Hemtjänst. 

 Behovsbedömning- och resursfördelningssystem för gruppbostäder har börjat användas 

under året. 

 Samtliga äldreboenden har haft sedvanliga fester vid högtider. Även andra festligheter har 

anordnats i samarbete med Dagverksamheten. 

 Inom Daglig verksamhet har högtider firats. Med finansiering av statsbidrag har även 

anordnats Nobelfest och andra hälsofrämjande aktiviteter. 

 Inom gruppbostäder har högtider uppmärksammats och via fondpengar kunde de personer 

som inte deltar i daglig verksamhets erbjudas möjlighet att ta del av Nobelfesten.  

 Gyllenbo har firat 30 års jubileum. 

 Arbetsmiljöverket har gjort en granskning inom äldreomsorgen. 

 PWC har gjort en genomlysning av Äldreomsorgen. 

 Vårdtyngden inom vissa av funktionshinderomsorgens gruppbostäder har under året varit 

hög. Det handlar om somatiska sjukdomar, demenssjukdomar och hög ålder.  

 För Videbo och Vaktmästargruppen har projekt ”Smedjan” fortsatt under året, vid årets slut 

är projekteringen nästan färdigställd. 

 I samarbete med Gymnasieskolan, Åseda tog gruppbostäder och Dagliga verksamheter emot 

lärlingar från en nystartad Barn- och ungdomsutbildning under hösten. Detta samarbete 

upphörde vid året slut eftersom det inte fungerade som förväntat. 

Vård- och omsorgs utmaning och möjlighet: Är samverkan om och runt den enskilde vilket är nyckeln 

till framgång och för en hållbar utveckling av verksamhet men också att prioritera rekryteringar och 

samarbete inom verksamheten. 

_______________________________________________________________ 

Utveckling 2019 

_______________________________________________________________ 

 Öka samarbetet mellan Vård och omsorg, Individ och familjeomsorgen och hälso- och 

sjukvård 

 Fortsätta med gemensamma chefsdagar för Vård- och omsorg och Individ- och 

familjeomsorgen  

 Uppstart av Servicebostäder hösten 2019 

 Fortsätta med projektet ”Smedjan” för att få ny lokal för korttidsboendeför barn- och 

ungdomar och Daglig verksamhet - Vaktmästargruppen 



 Arbeta med att förändra Dagverksamheten efter Socialnämndens beslut.

 Hur ska vi kunna möta behovet av att rekrytera utbildad omvårdnadspersonal?

 Arbeta med Handlingsplanen som tagits fram efter PWC:s genomlysning av Äldreomsorgen

 Arbeta med den framtagna Äldrestrategin

 Följa upp omorganisationen av Hemtjänsten som gjordes våren 2018

 Börja använda Time Care Planering i alla Hemtjänstområde och på Lingården

 Följa upp organisationen Hemgångsstödjande teamet/Ekbacka som startade våren 2018

 Uppstart av digital signering

 Utmaning-införande av nytt verksamhetssystem

 Hur kan vi använda oss av fler digitala lösningar?

Individ och familjeomsorg (IFO) 

Individ och familjeomsorgen ansvarar för förebyggande insatser, myndighetsutövning enligt 

Socialtjänstlagen, föräldrabalken, Lagen om vård av unga i vissa fall, Lagen om  vård av missbrukare i 

vissa fall, Lagen om unga lagöverträdare och biståndsbedömda insatser i form av öppenvård 

eller dygnsvård. Verksamheten är organiserad med en myndighetsdel som utgår ifrån socialkontoret 

i Lenhovda och en verkställighetsdel som utgår ifrån Åseda. Myndighetsavdelningen består av 

enheterna Vuxen samt Barn och familj. Vuxens områden berör försörjningsstöd, stöd och vård för 

personer med beroendeproblematik samt våld i nära relationer. Barn och familj utreder barn och 

ungas behov av insatser utifrån socialrätt och familjerätt samt gör uppföljningar av beslutade insatser.  

Verkställigheten består av två grupper, en behandlargrupp som i huvudsak arbetar med insatser till 

enskilda utifrån biståndsbeslut från socialsekreterare, en psykiatrigrupp som arbetar utifrån beslutade 

insatser från biståndhandläggarna. Biståndshandläggarna ligger organisatoriskt under vård och 

omsorgschefen.  

___________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
____________________________________________________________________ 

Under maj månad påbörjades omorganisation av IFO och i september tar verksamhetens över 

ansvaret för etableringsärenden som rör barn och vuxna från Etablerings- och arbetsmarknadenheten. 

I oktober började Hanna Neuwirth som ny avdelningschef för IFO. 

_______________________________________________________________ 

Omorganisation 

_______________________________________________________________ 

Innan omorganiseringen såg verksamheten att enhetschefer inte hade möjlighet att tillämpa ett nära 

ledarskap. Ärendehandledningen till medarbetarna var inte tillräcklig och fick stå tillbaka för övriga 

chefsuppgifter såsom rekryteringar, avvikelsehantering, återsökningar, budgetarbete etc. 

Utvecklingsarbete och systematisk uppföljning prioriterades ner. Vidare skapades ett avstånd mellan 

utrednings- och familjerättsgruppen och placeringsgruppen då dessa inte hade en gemensam chef. 

Handläggningsarbetet hanterades olika och det blev missförstånd och oklarhet hur man skulle 

hantera gemensamma ärenden. Utifrån denna situation såg myndighetsdelen ett behov av en 

omorganisation för att uppnå en fungerande organisation med fokus på att ge kommunens 

medborgare ett gott bemötande, bra service, ökad rättsäkerhet. Samt att få en effektivitet i arbetet samt 

förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Utifrån ovanstående beslutades under våren omorganisering 

behövde ske vilken innebar en minskning av antalet enheter från fyra till tre. Där antalet enhetschefer 

minskade med en. Medarbetare som arbetar med barn och familj är nu en enhet istället för två. En 



mottagningsgrupp skapades för att kommuninvånare och samarbetspartners skulle få en gemensam 

väg in oavsett vad ärendet gällde. missbruk, våld i nära, ekonomiskt bistånd eller barn och familj. 

Gruppen har av organisatoriska skäl blivit en del av Mottagnings- och vuxenenheten. I samband med 

omorganisationen har även tillkommit en funktion, förste socialsekreterare, till båda nya enheterna. 

Syftet med funktionen har varit att skapa nära stöd för socialsekreterarna i deras vardagliga arbete. 

Förste socialsekreterare ska inte ansvara för egna ärenden utan fördela de nyinkomna ärendena, 

handleda socialsekreterarena i deras handläggning samt beakta utvecklingsbehov inom respektive 

områden och förmedla dessa till enhetscheferna. Förste socialsekreterare ska arbeta med ett nära 

samarbete med varandra och sina respektive enhetschef. Personalsituationen inom IFO-myndighet 

har under 2018 varit ostabil och oroväckande både för medarbetarna och för ledningen.  

Verksamheten har under året haft stora svårigheter att rekrytera kompetent personal till vakanta 

tjänster. Sökande till de utannonserade tjänsterna antingen saknade formell kompetens eller har varit 

unga och nyutexaminerade utan någon yrkeserfarenhet. Detta har påverkat organisationen  både 

utifrån ett brukarperspektiv där enskilda ständigt får nya handläggare och ur ett 

medarbetarperspektiv då de som arbetar får större belastning än väntat. Under del av året köptes även 

socionomkonsulter in som stöd i handläggningsarbetet. Ett helhetsgrepp har tagits kring 

sjukfrånvaron inom IFO och där statistiken visar att sjukfrånvaron minskat under 2018 (12,6 %) i 

jämförelse med 2017 (15,3 %). Här krävs dock ett fortsatt förbättringsarbete både gällande 

korttidssjukskrivning och långtidssjukskrivning. 

Ovanstående händelser har inneburit att arbete med sedvanlig myndighetsutövning (beakta 

rättsäkerhet utifrån lagen och riktlinjer) har varit i fokus på bekostnad av aktivt socialt arbete med 

fokus på ett förändringsarbete. Detta gäller framför allt försörjningsstöd men även 

familjehemsplaceringar och öppenvårdsinsatser. Förbättringsarbete kring avdelningens olika 

utmaningar sker i dialog med medarbetare, fackliga företrädare, chefer, förvaltningsledning och 

skyddsombud regelbundenhet för att förbättra arbetsmiljö och processen för den enskilde.  

Avdelningen har också fortsatt höga placeringskostnader. Utfallet för försörjningsstödet är högre än 

budgeterat. Avdelningen är också en del i samarbetet kring tidiga insatser i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen. Arbetet kring tidiga insatser ska synkroniseras med länsarbetet kring 

länsgemensam organisering och Skottlandsmodellen. 

_______________________________________________________________ 

Utmaningar och möjligheter  

_______________________________________________________________ 

Tillvarata den enskildes resurser för att förbättra processerna, bygga en organisation som möjliggör 

hållbar utveckling och som skapar tydlighet och enkelhet för medarbetare och chefer. Stärka 

öppenvården för att arbeta med förebyggande och tidiga insatser. 

_______________________________________________________________ 

Utvecklingsområden 2019 

_______________________________________________________________ 

 Inventera den befintliga kompetensen och planera komptensförsörjning.

 Arbeta för att sänka den höga sjukfrånvaron.

 Verka för att bli en attraktivare arbetsplats för medarbetare.

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

 Utveckla samverkan internt och externt.

 Effektivisera handläggning med stöd av digitalisering och bedömningsmetoder.

 Stärka insatser på hemmaplan och stärka medborgarens egna resurser.



________________________________________________________________ 

Socialförvaltningens risker & intern kontroll 
____________________________________________________________________ 

Socialförvaltningen gör kontinuerligt ekonomiska uppföljningar som redovisas till socialnämnden 

vid varje nämndssammanträde. För att på ett bättre sätt kunna möta framtidens behov och/eller 

förändrade behov har vissa strategiska frågor regelbundet hanterats under året.  Det är viktigt att 

göra en översyn över ekonomi, personal, upphandling/avtal, och att upprätta en IT-strategi som 

stödjer arbetsprocesserna. Tydliggöra gränsdragningar gällande lokaler, nyckelfunktioner, 

arbetsmiljö, utvecklingsarbete, säkerhet,posthantering, arkiv, säkerhetskort och stödfunktioner.  

I samband med den ekonomiska uppföljningen har förvaltningen kompletterat med statistik över 

verksamheten. Här finns dock behov av att ta fram enklare och mer lätthanterlig statistik för att 

synliggöra förvaltningens utveckling och flöden. Det är av vikt att förvaltningen känner ett 

”ägande” av budgeten för att skapa förståelse och insikt kring vilka förbättringar som behöver 

möjliggöras under 2019. En förändring kring de ekonomiska uppföljningarna är nödvändiga för att 

skapa begriplighet och hanterbarhet kring ekonomi- och budgetarbete 

Rapport om aktuella placeringar inom IFO redovisas till arbetsutskottet varje månad. 

Det finns en internkontrollplan som har beslutats av nämnden och även här behöver ett 

förbättringsarbete göras för att följa upp ”rätt” saker och dessa delar är framtagna utifrån analyser 

och långsiktiga strategier. 

__________________________________________________________________ 

EKONOMISKT UTFALL 
___________________________________________________________________ 

Socialnämnden redovisar ett underskott på 13,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Netto-

kostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,3 

procent. 

Inom äldreomsorgen har behovet utöver budget varit 11,1 årsarbetare, vilket motsvarar 6,2 miljoner 

kronor. Utöver detta har särskilt boende och hemtjänsten ytterligare ett underskott på 3,6 miljoner 

kronor. Små enheter, små kök och att dubbelbemanning inte ersätts i resursfördelningsbudgeten 

förklarar till viss del underskotten. LOV-utföraren har under året ökat antalet platser från 

budgeterade 16 till 20 platser, vilket leder till ett underskott i förhållande till budget med 622 tusen 

kronor.  Gruppbostaden Ängsgatan inom LSS har avvecklats men lokalkostnaden, 370 tusen kronor, 

kvarstår på grund av långt hyresavtal. Under våren avslutades ett långvarigt ärende där kommunen 

köpt boende med särskild service. Kostnaden uppgick under 2018 till 1 miljon kronor.  Utöver detta 

har gruppbostäderna och korttidsboendet för barn och unga haft en högre vårdtyngd, vilket har lett 

till underskott i verksamheten på 1,3 miljoner kronor. Inom individ- och familjeomsorgen är det 

fortsatt höga placeringskostnader, kraftigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt förändrade 

ersättningsregler för ensamkommande barn och unga som förklarar underskottet.  

De totala personalkostnaderna inklusive konsultkostnader och resursenhetens debitering har ökat 

med 7,5 miljoner kronor i jämförelse med föregående år, vilket motsvarar 4 procent. 

Konsultkostnaderna har minskat med 4,4 miljoner kronor. Kostnaden för konsulter var 1,1 miljoner 

kronor och de användes framförallt inom IFO.  

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat kraftigt, med 2 miljoner kronor, 50,8 procent, detta 

delvis till följd av beslut kring Uppjobb. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 11 

miljoner kronor. Komplicerade placeringar för barn och ungdomar har blivit färre och kostnaderna 



har minskat med 4,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har tagit över kostnaderna för färdtjänsten 

och därmed har kostnaden reducerats med 2 miljoner kronor. Antalet köpta platser inom både 

äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta har minskat och kostnaderna har reducerats med 

3,5 miljoner kronor.   

Intäkterna har minskat med 6,7 miljoner kronor, 12,7 procent. Ersättning från Migrationsverket har 

minskat med 5,1 miljoner kronor, framförallt avseende extraordinära kostnader.  Ersättningen från 

Försäkringskassan avseende personlig assistans har minskat med 1,9 miljoner kronor på grund av ett 

avslutat ärende, motsvarande kostnader för ärendet har också minskat. Under året har bidrag 

tilldelats, från bland annat socialstyrelsen och SKL, uppgående till 5,4 miljoner kronor att användas i 

satsningar i verksamheten.   

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott för 2018 på 9,9 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen 

har underskottet fortsatt att öka från 7 miljoner kronor i prognosen till 9,5 miljoner kronor. I 

prognosen förväntades åtgärder i samband med rapporten från PWC avseende äldreomsorgen ge 

effekt, vilket inte har motsvarats. Vidare har ett särskilt boende fått förstärka nattbemanningen under 

hösten på grund av ej fungerande larm.  Hemsjukvårdens utfall är en försämring av prognosen med 

800 tusen kronor. Detta beror på högre kostnader för inköp av tekniska hjälpmedel på distriktsrehab 

och fler ärenden inom bostadsanpassning.  

_______________________________________________________________ 

Utveckling 2019-2022 

_______________________________________________________________ 

 Lyfta övergripande frågor från socialförvaltningen till kommunledningen, frågor som

berör Uppvidinge kommun i sin helhet, för att rätt sak ska utförs av rätt person, på rätt

plats till rätt kostnad – ett helhetsperspektiv

 Att vi arbetar för att möjliggöra en organisation som arbetar för att vara en attraktiv

arbetsgivare och där vi gemensamt skapar en attraktion gällande Uppvidinge kommun,

som bygger på skapar delaktighet och som är intresserad av att lära nytt. Genom att skapa

förutsättningar för en transparant dialog mellan medborgare-medarbetare- arbetsgivare.

 En förutsättning för att få en så hållbar ekonomi som möjligt är att arbeta med långsiktiga

strategier. Arbeta fram ekonomiska nyckeltal och indikatorer som redovisas regelbundet,

samt vad det är som ligger bakom siffrorna. Vikten av att förvaltningens verksamheter

känner ett ”ägande” av budgeten behöver fortsätta att utvecklas för att skapa förståelse och

insikt kring budget och helhet. Respektive verksamhetschef ska från och med årsskiftet

göra en prognos i förhållande till budget varje månad i samband med den ekonomiska

uppföljningen.

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk verksamhet 1 043 954 89

Gemensamt 16 190 15 793 397

Hälso- och sjukvård 24 066 24 560 -494

Vård och omsorg, gem 9 046 8 727 319

Vård och omsorg, ÄO 104 055 113 563 -9 508

Vård och omsorg, OF 35 499 37 287 -1 788

Individ- och familjeoms 38 853 41 240 -2 387

Totalt 228 752 242 124 -13 372



 Strategiskt arbete såsom IT, förebyggande arbete, befolkningsstatistik, framtida 

boendeformer, avvikelsehanteringssystem och statistik. 

 Fortsatt arbetet med välfärdsteknik t.ex. planeringverktyg för vården framförallt 

hemtjänsten, göra en plan över vilka områden som ska stödja verksamheten. Införandet av 

nytt verksamhetssystem för att förbättra dokumentation och uppföljning. 

 Förändrad resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen är under arbete 

 Förstärkning inom öppenvården behöver möjliggöras samt se över och tillsätta funktionen 

som anhörigsamordnare – båda delarna är viktiga i det förebyggande och främjande 

uppdraget.  

 Fortsatt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen är nödvändig för att möta 

de behov som våra medborgare har och kommer att ha i framtiden 

 Översyn och utveckling av den öppna dagverksamheten till kommuninvånarna, skapa 

istället träffpunkter i de olika kommundelarna. 

 Arbeta med målstyrning och utvecklingsarbete för att ständig förbättra förutsättningarna 

för att möta medborgarnas behov 

 

 

Stort tack för förtroendet och för ett gott samarbete 

Socialförvaltningen har under 2018 genomgått ett stort förbättrings- och utvecklingsarbete och jag vill 

med denna verksamhetsberättelse också tacka alla medarbetare, samarbetspartners, ledning och 

politiker för ett gott samarbete och för att jag har haft ert förtroende och tillit  i mitt uppdrag som 

förvaltningschef.  Med samarbete möjliggörs ett fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete för våra 

medborgare bästa. 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 

Socialförvaltningen 
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Information omvärldsbevakning Kolada 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är 

föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu  

I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år till 

år. Med cirka 5000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. 

Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och 

kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger 

ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men 

också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner 

och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i 

Koladas "inmatningsfunktion". Kolada följer och driver utvecklingen av nya 

nyckeltal, och ger därmed tillgång till Sveriges bredaste utbud av 

information om kommunernas verksamheter.  

I Kolada finns nyckeltal för: 

 Befolkning

 Ekonomi

 Personal

 Hälso- och sjukvård

 Individ- och familjeomsorg

 Infrastruktur mm

 Kultur och fritid

 Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

 Regional utveckling

 Barn och utbildning

All information finns att tillgå på www.kolada.se. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-02-28 

Ekonom 

Marie Rosell 
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Förvaltningsövergripande värdighetsgarantier 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram förvaltningsövergripande 

värdighetsgarantier och presentera dessa vid socialnämndens sammanträde 

i juni 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen, 5 kap. 4§. "Socialtjänstens 

omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (värdegrund)" En värdighetsgaranti syftar till att 

erbjuda något utöver vad den äldre har rätt till enligt lag eller föreskrift. 

I Uppvidinge finns tre lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen som 

är beslutade av socialnämnden 2014-02-06 och förtydligade 2015-11-12.  

 ”Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL

(socialtjänstlagen) har en utsedd kontaktman. Gäller dock inte

personer med enbart larm och/eller matdistribution”

 ”Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30

minuter eller mer, blir den enskilde kontaktad”

 ”Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär

en textad namnskylt”

Om den enskilde eller en närstående anser att garantin inte uppfylls finns 

det möjlighet att lämna in klagomål och synpunkter till socialnämnden. 

Dessa hanteras enligt rutinen för klagomål och synpunkter. 

Eftersom de lokala värdighetsgarantierna idag endast gäller för 

äldreomsorgen har förvaltningen en målsättning att ta fram övergripande 

garantier som ska gälla för alla verksamheter inom förvaltningen.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och utvecklingsledare, 2019-02-27 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Annie-Lie Jarhult Johanna Ekbring 

Förvaltningschef Tf utvecklingsledare 
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Riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende 
inom äldreomsorgen 

Vård och omsorgs förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende 

inom Äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om boende enligt Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1§ fattas enligt 

delegationsordningen av biståndshandläggare.  

Boenderådet fördelar lediga lägenheter och berörd områdeschef erbjuder 

lägenhet på Särskilt boende. I de fall den enskilde tackar nej till erbjudet 

önskat boende avslutas beslutet. Den enskilde kan tacka ja till erbjuden 

lägenhet i boende som inte är det önskade och kvarstå i kön för byte. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett inte fungerande flöde i hanteringen av lediga lägenheter kan ge ökade 

kostnader, hyresbortfall.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för fördelning av platser på särskilt boende inom Äldreomsorgen 

Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef, 2019-02-21  

Beslutet skickas till 

Chef för vård- och omsorgsavdelningen 

Anette Cronholm 

Vård- och omsorgschef  
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Samrådshandlingar från kontaktpolitiker år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa 

möjligheter för närmare dialog mellan berörda i verksamheterna och 

socialnämnden. 

Kontaktpolitiker bjuder in till samrådsmöte, tillsammans med ansvarig 

områdeschef. I uppdraget ingår att informera om aktuella beslut som tagits 

i nämnden. Vara brobryggare mellan brukare, verksamhet och politisk 

organisation.  

Samrådsmötena ska ses som och utformas som samråd, samtal och 

diskussion. De olika föreningarna och verksamheterna rapporterar om vad 

som pågår. Anteckningarna från dessa möten ska delges nämnden. 

Det har inkommit handlingar från tre samrådsmötet sedan senaste 

redovisningen: 

 Lingården, Lenhovda 2018-10-17

 Lingården, Lenhovda 2018-03-28

 Träffpunkten i Alstermo, Brukarråd 2018-05-17

Beslutsunderlag 

Samråd på Lingården, Lenhovda 2018-10-17 

Samråd på Lingården, Lenhovda 2018-03-28 

Samråd på Träffpunkten i Alstermo, Brukarråd 2018-05-17   

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-27 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare  

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya gymnasielagen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden beslutade i samband med sitt sammanträde i november 

2018 att socialförvaltningen skulle avvakta med att inkomma med riktlinjer 

gällande den nya gymnasielagen och skulle återkomma med en 

omvärldsbevakning till nämndens sammanträde i mars 2019. 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gällde till och med 

den 30 september 2018.  

Lagen omfattade en begränsad grupp ungdomar som sökte asyl som 

ensamkommande barn i Sverige innan den 14 november 2015 och som har 

fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning. Ungdomarna fick med 

den nya gymnasielagen en möjlighet att få uppehållstillstånd för studier på 

gymnasial nivå om de uppfyllde vissa krav: 

 Ungdom ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller

tidigare. Alternativt att hen kom till Sverige innan den 24 november

2015 och uppgav för ankomstkommunen att hen ville söka asyl, men

fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24

november 2015.

 Ungdom registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och

blev anvisad till en kommun som skulle ordna ens boende.

 När ungdom fick beslutet om utvisning var hen 18 år eller äldre.

 Ungdom fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut.

 Ungdom fick sitt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.

 Ungdom studerade, eller hade studerat och hade för avsikt att

studera på gymnasienivå i Sverige.

 Ungdom skulle befinna dig i Sverige när hen ansökte.

Ungdomarna som lagstiftningen har omfattat, har således haft en möjlighet 

att få sina utvisningsbeslut inhiberade (pausade) medan de ska genomföra 

sina studier.  Migrationsverket har bedömt att omkring 9 000 ungdomar har 

omfattats av lagstiftningen.  

Ansökan hos Migrationsverket skulle ha lämnats senast den 30 september 

2018. Enligt Migrationsverket, i november 2018, har en femtedel av 
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ungdomarna som ansökt om uppehållstillstånd med gymnasielagen fått 

avslag.  

För de som fått ansökan beviljad kommer uppehållstillståndet att gälla i 13 

månader och efter avslutade studier har ungdomarna 6 månader på sig att 

bli självförsörjande för att få stanna i Sverige. Ungdomar med uppehålls-

tillstånd utifrån den nya gymnasielagen har samma rättigheter och 

skyldigheter som alla andra ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige. 

Detta innebär att hen har rätt till studiemedel under sina studier på 

gymnasiet, kan välja själv var hen ska bo/studera och har även rätt att 

arbeta så länge som uppehållstillståndet sträcker sig. Det sker alltså ingen 

anvisning till en namngiven kommun.  

För övrigt gäller följande för dem ungdomar som får uppehållstillstånd: 

En månad efter att en ungdom har fått ett uppehållstillstånd blir hen 

utskriven från Migrationsverket om hen bor i eget boende. I samband med 

detta upphör även rätten till dagersättning och ungdomens bankkort, som 

Migrationsverket står för, slutar fungera. Ungdomens asylärende är sedan 

avslutat och i fortsättningen har kommunen där ungdomen bor hela 

ansvaret för hen. 

Om en ungdom däremot bor vid något av Migrationsverkets boenden när 

hen får sitt beslut om uppehållstillstånd, har ungdomen rätt att bo kvar i 

boendet. I dem fallen får ungdomen även dagersättning från 

Migrationsverket och ens rätt att ta del av andra förmåner blir begränsad 

jämfört med om hen flyttar till eget boende. Ungdomen har dock 

fortfarande rätt till studiemedel istället för LMA. 

Efter avslutade gymnasiestudier kan en ungdom ansöka om förlängning av 

sitt uppehållstillstånd, som längst sex månader, för att få tid att hitta ett 

arbete i Sverige. När hen har fått ett jobb kan personen ansöka om 

permanent uppehållstillstånd under en förutsättning att hen kan försörja sig 

själv genom inkomst från anställning eller eget företag. 

Om personen inte hinner avsluta sin utbildning på den tid som hen har fått 

uppehållstillstånd för, finns en möjlighet till att, under vissa förutsättningar, 

få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. En av 

förutsättningarna för det är att hen aktivt har deltagit i studierna och kan 

visa på det. 

Utifrån dem ovannämnda förutsättningarna, har den som får 

uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen samma rättigheter och 

skyldigheter som alla andra med uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär 

att ungdomarna har rätt att ansöka om försörjningsstöd och deras ansökan 

behandlas enligt den rådande lagstiftning och regelverk inkl. den aktuella 

kommunens riktlinjer med utgångspunkt i eget ansvar för sin situation i 

allmänhet och sin försörjning i synnerhet.  

Utgångspunkten i kommunens bedömning är att ensamkommande 

ungdomar har rätt till bistånd under förutsättningen att de läser på 

gymnasienivå och tar ansvar för sin skolgång. F o m höstterminen en 

ungdom fyller 20 år har hen rätt till studiemedel från CSN (bidrag och lån) 
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och ska därför ansöka om dessa. Detta ställs sedvanligt som krav och 

innebär att en ungdom kan beviljas ekonomiskt bistånd från socialnämnden 

endast under tiden hen väntar på beslut från CSN.  Därefter är hen 

självförsörjande genom studiemedel. 

I dem fall en ungdom får bistånd från socialnämnd kan en kommun få en 

ersättning från Migrationsverket utifrån kommunersättningsförordningen. 

Bestämmelser om ersättning till kommuner och landsting för nyanlända 

gäller även för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya 

grunden (den nya gymnasielagen). 

Det är fortfarande för tidigt att dra slutsatser kring gymnasielagens effekter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef och avdelningschef individ- och 

familjeomsorgen, 2019-02-28  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Avdelningschef individ- och familjeomsorgen 

Hanna Neuwirth 

Enhetschef individ- och familjeomsorgen 

Magdalena Nowakowska 
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SN 2017-000306 

Upphandling av verksamhetssystem för dokumentation 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har efter avslutad upphandling skrivit avtal med ny 

leverantör gällande verksamhetssystem. Verksamhetssystemet möjliggör 

stöd i våra processer och är lättillgänglig samt intuitivt för våra 

medarbetare i vårt dagliga arbete.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-28 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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2019-02-27 
Referens 

SN 2018-000263 

Årsberättelse och statistik för 2018 - Familjefrid 
Kronoberg 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Årsrapport 2018 och verksamhetsplan 2019 gällande Familjefrid Kronoberg. 

Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära 

relationer. Oavsett vart man bor i länet ska möjligheten till professionellt 

stöd och hjälp finnas och självklart kostnadsfritt för såväl våldsutsatt som 

våldsutövare. I informationsunderlaget finns statistik fördelat på kön och 

utsatt/utövare samt ekonomiredovisning och utmaningar framåt. Därutöver 

tillkommer statistikunderlag för Familjefrid Kronoberg gällande 2018.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-27 

2018 års verksamhetsberättelse för familjefrid Kronoberg 

Statistik för år 2018 

Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg 2019 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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2019-02-28 
Referens 

SN 2018-000077 

Intern kontroll för år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

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.    

Socialnämndens handlingsplan för intern kontroll innehåller 

granskningsområdet.  Beslutad åtgärd/kontrollmoment:   

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Stickkontroll på om kostnaden

stämmer i relation till antalet betaldagar utifrån nya

betalansvarslagen vid in- och utskrivning. Resultat: Stickkontroll

påvisar att kostnaden stämmer i relation till antalet betaldagar.

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Stickkontroller på uppföljningar

inom särskilt boende – 10 stycken slumpmässigt utvalda beslut.

Resultat: Kontrollmålet avstäms vid årsavstämningen vilket medför

att ingen åtgärd sker vid delårsbokslut.

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10

anmälningar med förhandsbedömning och granska dessa enligt

beslutad mall. Resultat: Rutinen har följts och utbetalningar har

gjorts till avslutade familjehem

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10

placeringsärenden och granska dessa enligt beslutad mall. Resultat:

Vårdplaner och genomförandeplaner som granskats är individuellt

utformade. De har planering för barnets framtid med både kort- och

långsiktiga mål.

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10

utredningar och granska dessa enligt beslutad mall. Resultat:

Minskning av antal utredningar är försenade och samtliga

utredningar avslutas nu i verksamhetsystemet.
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 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Granska utbetalningslistan för

arvoderade personer och jämför pågående ärenden i Procapita.

Resultat: Avseende utbetalningar för arvoden och

omkostnadsersättningar har inga oavslutade avtal hittas

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via kvalitetsrapporter 

som granskar förvaltningens olika verksamheter ges därutöver möjlighet till 

stickkontroller när verksamheten inte uppfyller sitt åtagande. Förvaltningen 

har genom sina kvalitetsgranskningar lyft fram förbättringsförslag som 

genererat förbättringar för den enskilde.  I nuläget är ekonomiska 

konsekvenser svåra att utvärdera men helhetsarbetet kring intern kontroll 

genom kvalitetsgranskningar av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-28 

Rapport intern kontroll 2018, 2019-01-30 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltjingens ledningsgrupp  

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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2019-02-28 
Referens 

SN 2018-000268 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 

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 åtgärdsområdes. De åtgärdsområden 

som har påbörjats/redovisas i februari är:  

 Omstrukturering daverksamheten redovisning ansvarig chef

 Omstrukturering äldreomsorgen, månatlig statistikredovisning

 Månatlig statistik gällande individ- och familjeomsorgon, gällande

placeringar.

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2010-02-28 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2019-02-27 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 



SN 2018-268 

2013-01-30  Åtgärdsplan socialnämnden 

Återrapportering kostnadseffekter 2018-2019 

2019-02-27 

J
a
n 

Feb Mars April Maj Juni J
u
l
i 

A
ug
us
ti 

September Oktober November December 

Åtgärdsområde 
Subvention måltidsabonnemang Arbetet 

påbörjas 
inkluderad i 
taxor och 
avgifter 2019 

Beslut i Socialnämnd, taxor 
och avgifter 2019: 
Subventionen av 
måltidsabonnemang 

Beslut i 
kommunfullmäktige, taxor 
och avgifter 2020 
Genomfört jan-2020 

Konsultuppdrag IFO X X X X Avslut  

Ledningsorganisation IFO Slutredovisni
ng i SN 
kostnadseffek
ter 

Förändrad 
ledningsorganisation 
genomförd okt 2018 

Subventioner omsorgsresor Arbetet 
påbörjas 
inkluderad i 
taxor och 
avgifter 2019 

Beslut i socialnämnd, taxor 
och avgifter 2019 

Beslut i KF 2018 – Klart 1/1 
2019 

Omstrukturering dagverksamhet Delredovi
sning SN  
påbörjat 
arbete 

Arbetet 
påbörjas 2018 

Ansvarig chef har påbörjat 
arbetet med 
omstrukturering 2018 

Avstämning SN 2019 

Omstrukturering 
äldreomsorgen, 
resursfördelningssystem, 
sjukfrånvaro  
Personalomsättning 
Månatlig redovisning 

Delredovi
sning  SN  

Slut-
rapport 
2019 

Arbetet 
fortsätter, 
delredovisning 
socialnämnd 

Delredovisning 
socialnämnd, 
projektledare 
genomlysning 
resursfördelningssystem 

Helhetsgrepp boendeformer Delredovisnin
g  SN 2019 

Arbetet 
påbörjas 2018 

Kostnadsvariation särskilt 
boende 

Delredovisnin
g SN 2019 

Arbetet 
påbörjas 2018 

Placeringar inom IFO 
Månatlig redovisning sker from 
oktober 2018 

Uppstart mottagningsteam Arbetet 
påbörjas  

Delre
dovis
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Återrapportering kostnadseffekter 2018-2019 

2019-02-27 

ning 
SN 
2019 

Framtida behov, inventering Delredovisnin
g SN 2019 
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SN 2018-000333 

Val till kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 
2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente utser socialnämnden kommunens ledamöter och ersättare 

i kommunala pensionärsrådet (KPR) efter förslag från styrelsen och övriga 

facknämnder som skall representeras i rådet. Minst en av ledamöterna skall 

vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot skall vara ledamot i 

socialnämnden.  

Den 7 februari 2019, § 31, utsåg socialnämnden ledamöter och ersättare till 

KPR efter förslag från pensionärsorganisationerna. Socialnämnden utsåg 

även en ledamot och en ersättare som representerar socialnämnden i KPR. 

Socialnämnden utsåg ingen representant från kommunstyrelsen då inget 

förslag från kommunstyrelsen inkommit. 

Den 12 februari 2019, § 22, behandlade kommunstyrelsen ärendet om 

ledamot och ersättare KPR. Kommunstyrelsen utsåg Niklas Jonsson (S) till 

ordinarie ledamot och Anders Käll (M) som ersättare.   

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-02-12 § 22 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-28  

Beslutet skickas till 

Samtliga valda  

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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2019-02-28 
Referens 

SN 2019-000061 

Val till budgetberedning 

Sammanfattning av ärendet 

Inför beslut om budget för år 2019-2021, oktober 2018, tog 

budgetberedningen fram ett budgetförslag i samråd med 

socialförvaltningen. I budgetbredningen ingick en representant från varje 

parti som var representerat i socialnämnden. 

Ny mandatperiod innebär ny sammansättning i socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-28 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda  

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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SN 2019-000058 

Information om våld i nära relationer 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

I riktlinjen för våld i nära relationer som antogs av nämnden i juni 2018 

finns nämndens mål med våldsutsatta samt barn som varit utsatta för våld 

eller bevittnat våld beskrivna.   

Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relationer fotskrider genom att 

bland annat arbetsgruppen träffas kontinuerligt för att på olika sätt sprida 

kunskap om området. Webbkurs om våld har lagts till på checklistor för 

introduktion av nyanställda för att säkerställa att alla nya medarbetare har 

kunskap om våld i nära relationer. Angående målet att samtliga 

verksameter ska lyfta ämnet våld i nära relationer en gång per år så 

kommer material att tas fram för vård och omsorg som hjälpmedel för 

cheferna när de ska lyfta ämnet i sina personalgrupper.   

Det har nyligen anordnats en tvådagars konferens av Länsstyrelsen för 

Kronobergs län angående det resurscentra som ska startas i länet med 

särskild fokus mot hedersrelaterat våld. Arbetet med resurscentrat är 

fortfarande i uppstartsfasen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-02-28 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Socialt ansvarig samordnare 

Annie Ingelskog 
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Referens 

SN 2019-000017 

Revidering av socialnämndens delegationsordning 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar förslag på ny delegationsordning för socialnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, ledamot, 

ersättare eller anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta regleras i nämndens 

antagna delegationsordning. 

I de fall socialnämnden delegerat ärenden till förvaltningschef får denne 

vidaredelegera om inte annat anges i denna delegationsordning, lag eller 

annan författning. 

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas på 

socialnämndens nästkommande sammanträde. I de fall nämnden delegerat 

till förvaltningschef, som sedan vidaredelegerat, är det förvaltningschef som 

är ansvarig för att återrapportera besluten till nämnden. 

I delegationsordningen som föreslås av socialförvaltningen är alla beslut, 

som kan delegeras till tjänsteman, delegerade till förvaltningschef. 

Förvaltningschefen kommer i sin tur vidaredelegera åt tjänstemännen inom 

kommunen.  

Förvaltningschefen kommer således ha en egen delegationsordning. 

Fördelen med vidaredelegering från förvaltningschef är flexibiliteten 

avseende förändringar i socialförvaltningens organisation. Exempelvis om 

en ändrad nivå på tjänstemännens beslutsfattande eller förändring av 

beslutsfattares titel samt för att underlätta i samband vid arbetsanhopningar 

och semestrar. Syftet är att skapa en effektivare organisation.   

Beslutsunderlag 

Förslag på ny delegationsordning för socialnämnden 

Nuvarande delegationsordning för socialnämnden, 2018-11-08 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare och socialt ansvarig samordnare 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Förvaltningssekreterare Socialt ansvarig samordnare 

Emma Majlöv Modig Annie Ingelskog 
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Datum 

2019-02-28 
Referens 

SN 2019-000018 

Information från förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till Socialnämnden: 

1. Trasten

2. Ombyggnation Storgatan

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-28 

Förvaltningschef 
Annie-Lie Jarhult
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Datum 

2019-02-28 
Referens 

SN 2019-000019 

Meddelanden till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

1. Kommunstyrelsens beslut, § 14, Omvandling av Trasten

2. Kommunstyrelsens beslut, § 5, Budget 2019 och verksamhetsplan

2020-2021

3. Kommunstyrelsens beslut, § 9, Vision 2040

Underlag 

Tjänsterskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-28  

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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