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§ 105 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen med borttag av punkt 6, 

Jämförelse och analys från Kolada.                

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande yrkar på borttag av punkt 6, Jämförelse och analys från Kolada. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen med 

borttag av punkt 6, Jämförelse och analys från Kolada , och finner att 

socialnämnden beslutat så                
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§ 106 Dnr 2020-000010  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Carl Krekola (M) väljs som justerare               

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Englén (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs som justerare 

Mattias Sjöberg (V) föreslår att Thomas Lindberg(C) väljs som justerare. 

Thomas Lindberg avböjer att bli föreslagen som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                 
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§ 108 Dnr 2020-000065  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godtar informationen         

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen visar på ett nollresultat och baseras på årets budget, utfall efter 

tio månader samt kända avvikelser. Prognosen för september månad visade 

också på ett utfall som håller sig inom budgetramen. I prognosen ingår en 

förmodad intäkt för statsbidrag för den kostnad som förvaltningen har haft 

på grund av Covid -19. Om statsbidraget inte skulle utbetalas påverkar 

detta resultatet negativt med 3,6 miljoner kronor.  

Den pågående pandemin kommer med all säkerhet att påverka 

Socialförvaltningens verksamheter. Både inom personalen, med 

sjukskrivningar, extra insatser och arbetsbelastning, men också för 

individerna i förvaltningens omsorg, som till viss del ingår i Pandemins 

riskgrupp. Det är också en risk att ekonomiskt bistånd ökar på grund av 

pandemin under en period framöver. Likaså finns en risk för att våld i nära 

relationer ökar, liksom placeringar och psykisk ohälsa.   

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognosticerade resultatet är inom budgetram       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2020-11-06 

Ekonomisk rapport för socialförvaltningen, november 2020 

Uppföljning per verksamhet jan – okt 2020 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2020 

Åtgärdsplaner Socialförvaltningens per verksamhetsnivå år 2020      
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 109 Dnr 2020-000263  

Budgetförslag 2021, verksamhetsplan 2022-2023 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 samt 

inkluderade mål        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-23, § 70, om budgetramarna för 

kommunens nämnder.  

Förändringar i budgetram förutom ordinarie kostnads- och 

intäktsuppräkningar är en neddragning i ram med 15,6 miljoner kronor 

under perioden, samt ett tillskott år 2021 på 4,2 miljoner kronor som 

minskar under planperioden avseende köp av boende med särskild service. 

Personalkostnaderna är i 2019 års nivå. Löneökningar tillförs efter 

genomförd lönerevision.  

Socialnämndens driftbudgetförslag är inom de av Kommunfullmäktige 

tilldelade budgetramarna. Nettokostnaden minskar med 12 miljoner kronor 

mellan åren 2020 och 2023, vilket motsvarar 4,9 procent. Neddragning av 

budget för ej specificerade organisationsförändringar uppgår till 3,6 

miljoner kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämnden presenterar en budget i balans.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom 2020-10-28 

Budgetförslag 2021, verksamhetsplan för 2022 – 2023  
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 112 Dnr 2020-000297  

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade 
sysslor 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att lämna yttrandet vidare till 

kommunledningsförvaltningen.         

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Sverigedemokraterna om språkkrav i svenska för 

vårdrelaterade sysslor har lämnats till kommunfullmäktige, som på sitt 

sammanträde 2020-06-23 § 68 beslutade att motionen får ställas och 

överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti i år § 187 beslutades 

att kommunledningsförvaltningen ska utreda motionen och inhämta 

yttrande från socialnämnden. 

Yttrande från socialnämnden: Krav på att omvårdnadspersonal ska ha god 

språkkunskap finns redan idag. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter 

som omvårdnadspersonal är det en förutsättning att kunna läsa 

dokumentation och att kunna dokumentera. Alla medarbetare ska kunna 

kommunicera, läsa och förstå rutiner och instruktioner för att kunna ge en 

god omvårdnad och skapa trygghet för de enskilda.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M), Thomas Lindberg (C) samt Lars-Erik Hammarström (S) 

yrkar bifall till beslutet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor  

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef 2020-10-09  
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 113 Dnr 2020-000262  

Riktlinje för omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (LSS) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad Riktlinje för omsorgen om 

personer med funktionsnedsättning (LSS).        

Sammanfattning av ärendet 

Biståndshandläggare, Socialt ansvarig samordnare, enhetschef för LSS samt 

Omsorgschef har uppdaterat riktlinjen. Riktlinjen syftar till att säkerställa 

rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som har rätt till insatser enligt 

LSS.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef och Socialt ansvarig samordnare, 

2020-10-09 

Riktlinje för omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS)  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 114 Dnr 2020-000286  

Riktlinje för myndighetsutövning för insatser för 
personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta reviderad Riktlinje för 

myndighetsutövning för insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar.        

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för myndighetsutövning för personer med 

funktionsnedsättningar har omarbetats. Syftet med riktlinjen är att 

säkerställa rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som har rätt till 

insatser inom socialpsykiatrin. I riktlinjen har handläggning enligt 

individens behov i centrum (IBIC) och barnperspektivet lyfts in.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Omsorgschef 2020-10-22  

Riktlinje för myndighetsutövning för insatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 115 Dnr 2020-000301  

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel Signs of 
Safety  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om att ansöka hos personalutskottet för kostnader 

till fördjupningsutbildning inom metoden Signs of Safety samt 

handledningskostnader för fortsätt implementering       

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 genomförandes grundutbildning i metoden Signs of Safety för 

samtlig personal inom individ- och familjeomsorgen. För att komma vidare 

i arbetet med metoden behöver de medarbetare som arbetar direkt med 

Signs of Safety även få en fördjupningsutbildning. Utöver det behövs extern 

handledning. Signs of Safety kan inte genomföras inom budgeterad ram då 

det finns flera områden inom individ- och familjeomsorgen som kräver 

kompetensutveckling.  

Kostnaden för fördjupningsutbildning och extern handledning beräknas 

uppgå till 200 000 kronor för 2021–2022.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av individ- och familjeomsorgschef, 2020-10-23 

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel för fördjupningsutbildning och 

implementering av Signs of Safety inom individ- och familjeomsorgen, 

2020-10-23  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp 

Personalutskottet 
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§ 116 Dnr 2020-000274  

Riktlinje våld i nära relationer  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta den reviderade riktlinjen våld i nära 

relation samt beslutar att antar målen i arbetet mot våld i nära relation.        

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen mot våld i nära relation har reviderats. För två år sedan gjordes 

ett stort arbete med riktlinjen och inför denna revidering är det endast 

mindre justeringar som har gjorts.  

Socialnämndens mål, 2018-2020 som återfinns i riktlinjen, har förvaltningen 

arbetet med sedan förra riktlinjen antogs. Arbetet med målen har 

genomförts succesivt och målen är uppfyllda. Några av målen är dock 

långsiktiga mål som behöver finnas med även i näst kommande års mål.  

I denna version av riktlinjen har målen lyfts ut ur riktlinjen för att de ska bli 

mer användarvänligt för förvaltningen och ligger nu i ett eget dokument. 

De senaste två åren har förvaltningen arbetat aktivt med våld i nära 

relation. Nästkommande år kommer därav att handla om att implementera 

samtliga delar på ett bra sätt i förvaltningen, vilket också återspeglas i 

målen.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2020-10-27 

Riktlinje våld i nära relation 

Socialnämndens mål och handlingsplan 2021 - 2022 i arbetet mot våld i nära 

relation samt barn som varit utsatta för eller bevittnat våld  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 117 Dnr 2020-000265  

Intern kontroll 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till intern kontroll 2021       

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. 2021 års 

interna kontrollmål följer 2020 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 2021 innebär att:  

• Uppföljning av beslut inom Omsorgsavdelningen 

• Fakturor i Lifecare 

• Utredning av avvikelser 

• Skador på tjänstebilar i förvaltningen 

• Körjournaler hemtjänst 

Vi vill också genom att ta fram kvalitetsrapporter inom 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 
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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          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-09-18 

Handlingsplan internkontroll 2021  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2020-000019  

Uppföljande granskning av rutiner för ekonomistyrning 
inom socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna svaret till revisorerna        

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Revisorerna beslutade den 17 januari 2020 att överlämna rapport gällande 

uppföljande granskning av rutiner för ekonomistyrning inom 

socialnämnden. Revisorerna konstaterade att socialnämnden fortfarande 

har ett budgetunderskott mellan den av fullmäktige beslutade budgetramen 

och det utfall som prognosticeras för år 2019. Det prognosticerade 

budgetunderskottet för år 2019 uppgår till 7,5 mnkr. Vidare har inte 

tillräckliga åtgärder vidtagits för att få en budget i balans för år 2020, vilket 

kommer att innebära att, enligt revisorernas bedömning, även år 2020 

kommer att medföra ett budgetunderskott. Med en oförändrad verksamhet 

år 2020 kommer socialnämnden att få ett budgetunderskott på cirka 13 

mnkr, till detta tillkommer de årliga kostnadsökningarna.  

Svar 

Under 2017–2020 har socialnämnden genom socialförvaltningen aktivt 

arbetat med att nå budget i balans genom att stärka rutinerna för ekonomi- 

och verksamhetsstyrning. I framtagen åtgärdsplan, senast upplaga 2020–

2024 har tydliggjort ekonomiska förutsättningar inom socialförvaltningens 

olika verksamhetsområden. Under 2020 har även kommunfullmäktige 

beslutat om styrdokument gällande ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Månadsprognosavstämningar på alla chefsnivåer har genomförts inom 

socialförvaltningen samt täta avstämningar med budgetgruppen (delar av 

socialnämnden och tjänstepersoner på förvaltningsnivå). Även 

månadsavstämningar mellan förvaltningschef socialförvaltningen, 

kommunchef och ekonomichef genomförts under 2020. Arbetet har under 

2020 resulterat i budget i balans from september månad och delårsbokslutet 

visar ett plusresultat på 2,6 miljoner.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budget i balans och delårsbokslut + 2,6 miljoner        
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-10-23 

Skrivelse angående ekonomistyrning inom socialnämnden Missiv 

Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden- uppföljande granskning 

av PWC 

Regler för verksamhets- och ekonomistyrning KF 2020-02-04, § 14 

Åtgärds- och handlingsplan 2020-2024 

Verksamhetsberättelse Socialnämnden januari- augusti 2020  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
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§ 119 Dnr 2020-000005  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet       

Sammanfattning av ärendet 

-Information om granskning av rekryteringsprocesser 

-Information strukturella förändringar 

-Information om förvaltningsledningen 

-Återkoppling från KS- budgetberedning 

-Corona/Covid-19 

-God och nära vård 

-Äldreomsorgslyftet       

Beslutsgång 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-10-23   
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§ 120 Dnr 2020-000285  

Sammanträdesplan för år 2021 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen för år 2021       

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till sammanträdesplan år 2021 har utformats med hänsyn till 

kommunstyrelsens sammanträden. Nytt för 2021 är att fast dag för justering 

har lagts till, detta innebär att ärenden som behandlats på socialnämnden 

kan tas upp på Kommunstyrelsen möte veckan efter att socialnämnden har 

sammanträtt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till beslutet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-10-23 

Socialnämndens sammanträdesplan för år 2021 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Förtroendevalda 

Kommunstyrelsen 
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§ 121 Dnr 2020-000006  

Meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen, Kommunfullmäktige 

2020-10-06 § 107 

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023, Kommunfullmäktige 2020-10-

06 §110 

Information om socialnämndens åtgärds- och handlingsplan 

kostandseffektiviseringar 2020-2024, Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 223 

Översyn av etablerings- och arbetsmarknadsavdelningens framtida 

organisation och förvaltningstillhörighet, Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 

225 

Ansökan om centrala medel för digitalisering Lifecare Planering, 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 231 

Ansökan om centrala medel för digitalisering Lifecare Mobil Omsorg, 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 232 

Ansökan om centrala medel för digitalisering Feitian Tvåfaktorsinloggning, 

Kommunstyrelsen 2020-10-21 § 233   

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, Kommunfullmäktige 

2020-11-03 § 124 

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Gunilla 

Nikolausson, Kommunfullmäktige 2020-11-03 § 125 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden, Kommunfullmäktige 

2020-11-03 § 127 

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Sofia 

Cronholm, Kommunfullmäktige 2020-11-03 § 128 

Meddelande om tillsyn och begäran av uppgifter, IVO 2020-10-26, Dnr 

2.7.1-51941/2020 

Förvaltningsrätten i Växjö Beslut 2020-10-07, Mål nr  
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Förvaltningsrätten i Växjö Underrättelse 2020-10-13, Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö Underrättelse 2020-10-13, Mål nr         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-10-23  
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§ 122 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen       

Sammanfattning av ärendet 

 Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

tjänstepersoner på socialförvaltningen. Socialnämnden ska a den 

anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 

socialnämndens ställe.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut 2020-11-02     

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 

  

 




