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Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 08 mars 2018 klockan 13:00 i 

Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Verksamhetsberättelse för Smedsgård år 2017 

Dnr 2018-000021  

Patientsäkerhetsberättelse delas ut på 

sammanträdet 

3.  Verksamhetsberättelser och bokslut för år 

2017 

Dnr 2018-000020  

 

4.  Motion om kompetensförsörjning inom 

äldreomsorgen  

Dnr 2017-000499  

 

5.  Framställan av inkomstbortfall 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

6.  Möte med Tychofondens styrelse 

  

 

7.  Uppföljning av Fixartjänst 

Dnr 2016-000468  

 

8.  Omorganisation av etablering/Hem för vård 

och boende 

Dnr 2017-000487  

 

9.  Medborgarförslag om att organisera 

stödfamiljer 

  

 

10.  Utredning om placering 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 
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Ärende Anteckningar 

11.  Intern kontroll för år 2017 

Dnr 2017-000059  

 

12.  Information från socialchef år 2018 

Dnr 2018-000016  

 

13.  Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Dnr 2018-000081  

 

14.  Meddelanden till socialnämnden år 2018 

  

 

 

Thomas Lindberg 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 
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Verksamhetsberättelse för Smedsgård år 2017 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Smedsgård är ett särskilt boende i Uppvidinge kommun som bedriver 

verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV). Enligt socialtjänstlagen 2 kap. 1 § 

är socialnämnden ytterst ansvarig för att enskilda får det stöd och hjälp som 

de behöver. Av den anledningen är det mycket viktigt att socialnämnden får 

ta del av verksamhetsrapporter från andra utförare av hemtjänst eller särskilt 

boende i kommunen för att på det viset kunna utöva sin tillsynsplikt som 

huvudman. 

Verksamhetschef Ida Jansson beskriver i rapporten att verksamheten haft en 

beläggning mellan 19-21 boende. Den genomsnittliga beläggningen är 20,8 

boende. 

Från februari 2017 gjordes en satsning på att öka upp bemanningen kvällstid. 

Detta då de såg att psykisk och motorisk oro ökade framåt kvällen hos framför 

allt de med demensdiagnos. Utökningen bestod i en personal extra mellan kl 

17:30-22:00 måndag- fredag. Detta har varit möjligt genom extra ersättning för 

ökad bemanning som finns som stimulansbidrag. Smedsgård har annars 

behållit en grundbemanning på 12,85 årsarbetare. I detta ingår inte 

dagverksamhet, sjuksköterska/chef, administration. Ej heller tid för städ av 

allmänt utrymme som sköts utöver detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-02-28 

Verksamhetsberättelse för Smedsgård år 2017, 2018-01-15 

Patientsäkerhetsberättelse för Smedsgård år 2017, 2018-03-01 

Beslutet skickas till 

Smedsgård 

 

Emma Majlöv Modig   

Förvaltningssekreterare   
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Socialnämndens bokslut 2017  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner bokslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet visar på ett negativt resultat på 14 101 000 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 14 101 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivesle av förvaltningschef och ekonom, 2018-02-26 

Socialnämndens verksamhetsberättelse av förvaltningschef, 2018-02-26 

Bilaga till Socialnämndens verksamhetsberättelse av ekonom, 2018-02-28 

Målavstämning socialnämndens bokslut av ekonom, 2018-02-26 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Annie-Lie Jarhult   Marie Rosell  

Förvaltningschef   Ekonom  
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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. 

 

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 
_____________________________________________________________________ 

 

Uppföljning av verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är svår att göra vid 

årsbokslutet. Av sju mål är fyra inte mätbara vid årsbokslutet. Dessa mål har en otydlig 

målformulering och brister i möjligheten till jämförelse med tidigare år. Några av målen påvisar en 

förbättring exempelvis gällande ekonomiskt bistånd och skuld- och budgetrådgivning.  

De prioriterade områdena som socialförvaltningen fokuserat på under året har främst varit införande 

av nytt personalsystem i kommunen – Personec P, budget- och kostnadseffektiviseringar – rapporter 

om kostnadssänkande åtgärder, rekryteringar och insatser för stimulansbidrag. Upphandling av nytt 

verksamhetssystem för dokumentationen har påbörjats. Under de sista månaderna har det också 

framkommit att förvaltningen saknar en stabil grund att arbeta utifrån och stora förbättringar behöver 

göras under 2018 för att skapa en rättsäker och professionell förvaltning.  

 

Socialnämnden har under året blivit granskad av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och PWC 

och där flera rapporter har besvarats. 

 

Personal 

Socialchefen slutade i februari och under rekryteringen har en konsult anlitats från mitten av mars 

fram till mitten av september, i september började den nya socialchefen, Annie-Lie Jarhult.  

 

Tidigare vård- och omsorgschef slutade i maj månad och tjänsten har tillsatts genom intern 

omfördelning från förvaltningen och efter semestern sammanslogs ledningen för vård- och omsorg 

med hälso- och sjukvården. Vård och Omsorg har en vakant områdescheftjänst för hemtjänsten där 

befintliga chefer sköter verksamheten i väntan på ny chef tillsätts. 

 

Förvaltningssekreteraren/administrativa chefen slutade i mitten av juni och ny förvaltningssekreterare 

började i oktober. I samband med att den administrativa chefen slutade beslutades att göra en översyn 

av administrationen, översynen är under arbete. 

 

På myndighetsavdelningen har det varit stor personalomsättning, av fem handläggare har fyra slutat 

innan sommaren. Rekrytering har pågått och förvaltningen anlitade en konsult under några månader, 

men avtalet är nu avslutat och ny rekrytering har genomförts och resulterat i att en tidigare medarbete 

har återkommit i anställning.  

 

Projekt ”tidiga insatser” som påbörjades i början på året pausade efter sex månader på grund av att 

projektledaren lånades ut som vård- och omsorgschef. Ny projektledare har rekryterats och arbetet 

påbörjas under våren 2018. Samarbete sker med barn- och utbildningsförvaltningen och 

familjecentralen i Åseda. 

 

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

från medarbetarna om att det saknas målstyrning och närvarande chefer. Sjukfrånvaron för 2017 har 

ökat jämfört med föregående år, den totala sjukfrånvaron har ökat från 6,95 % under 2016 till 7,97 % 

2017. 

 

Årets som gått 

Året har präglats av många avslut gällande nyckelfunktioner såsom demenssköterska, 

biståndshandläggare, enhetschefer, socialsekreterare m.fl. Under årets sista månader har dock ett 

flertal av dessa medarbetare valt att åter ta anställning inom förvaltningen. Året har varit tufft och 

påfrestande vilket har medfört prioriteringar och icke ändamålsenlig arbetsmiljö för många 

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. Detta ställer i sin tur 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. 

 

Införandet av det nya personalsystemet har haft och har fortfarande stor inverkan i det dagliga 

arbetet, framför allt för den administrativa avdelningen och chefer, men även för medarbetare med 

oregelbunden arbetstid. Vi ser att systemet kräver större handpåläggning än det föregående. 

Införandet har medfört ökad påfrestning på förvaltningen samt ökade kostnader, vilket behöver följas 

upp utifrån ett kommunperspektiv.  

 

Utveckling av grupp och ledare (UGL) är en satsning för chefer och gruppledare som pågått under 

2017. Fortsättningsvis är 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 

2017 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 om 

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

boendeformer 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. 

 

för 2017 har inte varit möjlig att redovisa utifrån införande av Personec, där det vid året slut inte fanns 

tillförlitlig statistik att tillgå, detta är dock något som ger genomslag inom alla förvaltningar.  

 

Länssamarbete 

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

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

Under 2017 har arbetet med en gemensam missbruks- och beroendevård inneburit en uppstart så även 

länssamarbetet med barnahus och gemensam social jour kommit igång. Vi kan nu se att både 

barnahus och social jouren är uppstartade och att verksamheterna fungerar väl. Utöver dessa 

länsgemensamma planeringar finns redan en samverkan med kvinnojouren Blenda, Familjefrid, 

gemensam alkoholhandläggning, personliga ombud och länsgemensam 

organisering/Skottlandsmodellen. 

 

Verksamhetsplan för 2018 är utformad och en revidering av socialnämndens Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete är genomförd.  

 

Lokaler 

I februari hyrde förvaltningen nya kontorslokaler på Villagatan i Lenhovda på grund av att 

kontorsrummen inte täckte behovet för all personal på Storgatan. Förvaltningen har begärt medel till 

socialkontoret på Storgatan från kommunstyrelsen så att lokalerna säkras upp. 

Förvaltningen har också under våren gjort en översyn av omsorgens lokaler och bostäder, vilket har 

resulterat i att två boende på Ängsgatan har flyttats till Sländan under hösten och Ängsgatan har 

stängts. Förvaltningen arbetar nu tillsammans med Uppvidingehus med projekteringen av nya Video 

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

december togs även beslut av kommunfullmäktige att köpa fastigheten där socialkontoret (Storgatan) 



 

 

inryms idag. Vid årets slut var projekteringsarbetet ingång, ett  gott samarbete mellan förvaltningen 

och Uppvidingehus.  

 
___________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER 
____________________________________________________________________ 

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.  

 

I slutet av 2016 och början av 2017 har kostnader för utskrivningsklara varit 550 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 har det under hösten planerats för ett hemgångsstödjande team för 

vårdplanering enligt det arbetssätt som utvecklats genom ”Projekt Trygghetsteam”.  

 

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. 

 

En av de största utmaningar vi har framför oss är att marknadsföra Uppvidinge hemsjukvård som en 

attraktiv arbetsplats. Här handlar det om konkurrenskraftiga löner, bra arbetstidsförläggning, 

handledning för nyutexaminerade, möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildningar.  

 

Resultatet av sårvårdprojektet har gett ett mycket gott resultat.  

 

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. 

 

Avdelningen når en budget i balans. Bokslutet visar 39 tkr. En bostadsanpassning i slutet av året 

påverkade resultatet då BAP-budgeten gick -197 tkr.  

 

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).  

Situationen inom avdelningen för Vård-och Omsorg har varit pressad. Dels av en budget i obalans och 

dels av en stor personalomsättning inom alla yrkesprofessioner. För att klara myndighetsutövningen 

under vår och sommar har avdelningen varit tvungen att anställa en konsult. Konsulten vara vid årets 

slut avslutad och rekrytering inom området har resulterat i en återanställning av tidigare 

medarbetare.  

Det har varit mycket svårt att rekrytera omvårdnadspersonal, därför har ordinarie 

omvårdnadspersonal erbjudits förskjuten semester mot en ersättning på 10 000 kronor per förskjuten 

vecka, (max två-tre veckor). 24 undersköterskor har flyttat totalt 54 veckor för att klara 



 

 

semesterplaneringen, till en kostnad av ca 740 tkr. Utöver detta är 127 personer rekryterade som 

semestervikarie, vilket påvisades i delårsrapporten.  

Invigning av etapp två på Olofsgården i Åseda genomfördes under våren.Personalen trivs bra i de 

nya lokalerna då de är anpassade efter verksamheten. Det är trivsamt med de små matsalarna, men 

det kräver mer personalresurser då det måste vara en personal på varje enhet. Det har också varit 

problem med värme och larmsystemet.  

 

Socialnämndens beslut att Storgården platser ska minskas till 18 lägenheter blev verkställt och klart 

september månad. Anpassningen har tagit ca två år, vilket påverkat ekonomin då det är svårt att 

bemanna små enheter. Olika utredningar visar på att det optimala är ca 35 platser. Stora enheter 

skapar större möjligheter till att samverkan och kostnadseffektivitet. 

Socialnämnden tidigare beslutade angående neddragning av plaster, avseende att efter att Storgården 

anpassats till 18 platser gå vidare med neddragning av platser på Solgården upphävs. 

 

Ansökningar till SÄBO (särskilt boende) ser över tid ut enl;.  

- 2015 avslogs fem ansökningar, tre av dessa överklagades till FR (förvaltningsrätten). Två av 

dessa fick bifall och ett beslut fick avslag i FR. 

- 2016 avslogs tre ansökningar, ett överklagades till FR och fick avslag. 

- 2017 har inga ansökningar avslagits. 

 

Under 2017 finns det inga beslut avseende bifall till SÄBO som inte kunnat verkställas inom tre 

månader. Det finns däremot enskilda som väljer att tacka nej på grund av att inte blivit erbjuden det 

geografiska område som önskas.  

 

Under årets första månader fick Kommunen en avvikelse avseende betalningsdagar på slutenvården. 

Då fanns nio tillfälliga platser. Fördelat enligt sex platser på Ekbacka Lingården, en Storgården, en 

Solgården och en på demensboendet Solglimten.  

 

I september beslutade Socialnämnden att minska kommunens tillfälliga platser från nio till sex platser 

på Ekbacka Lingården. Det har fungerat till december då det åter blev en topp med svårt sjuka som 

inte kunde gå direkt hem till ordinärt boende.  

 

Inom avdelningen har prestationsmedel från SKL finanserat ”Guldkant tjänster” på Lingården, 

Olofsgården och Storgården 75 % per boende. Syftet är att med hjälp av ”fler händer” öka livskvaliten 

för den enskilde. Utvärderingen visar att gemskapen och trivseln ökat för den enskilde. Genomförda 

aktiviteter är t.ex. hotellfrukostar, längre promenader, ”SPA” aktiviteter, läser, bakar, spelar spel. 

Guldkanten genomför aktiviteter även på helger då andra aktiviteter är begränsade. 

 

Anhörigsamordnaruppdraget har fram till och med juni legat hos biståndshandläggarna inom vård 

och omsorg. Efter juni finns det en otydlighet i var ansvaret för anhörigsamordning ligger. 

 

Från och med 2017-07-01 köper kommunen tjänsten av Region Kronoberg avseende 

Färdtjänst/Riksfärdtjänst. Avtalet har inte varit tydligt avseende utreda och besluta om arbetsresorna.  

 

Gruppbostaden på Ängsgatan stängs och två lägenheter på Sländan renoveras och anpassas.  

 

En ökning mot föregående år syns vad gäller ansökningar om personlig assistans. Det är fortsatt 

komplexa ärenden inom LSS och socialpsykiatrin som kräver samverkan mellan många aktörer. Vi ser 

en ökning av ansökningar som rör personlig assistans främst vad gäller anhöriga som ansöker om 

assistans åt barn och själva vill vara assistenter. Att Försäkringskassan har tillämpat rättspraxis på ett 



 

 

nytt sätt och därmed blivit hårdare i sina bedömningar märks eftersom personer som får avslag hos 

Försäkringskassan i en del fall ansöker hos kommunen istället.  

 

Det beslutade behovsstödsmätningen som skulle genomföras under 2017 inom OF har av flyttas fram 

till februari 2018. Orsaken till förskjutningen är den höga arbetsbelastningen. 

 

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 

 
Individ och familjeomsorg (IFO) 

Antalet orosanmälningar under 2017 var gällande barn och familj 0-17 år – 261 stycken och för 18-20 

år, 7 st. Antalet anmälningar/ansökningar enligt vuxna var 30 stycken då inkluderas missbruk, LVM 

och våld i nära relationer.   

 

Avdelningen har fortsatt höga placeringskostnader. Utfallet för försörjningsstödet är lägre än 

budgeterat.  

 

En lokal samverkansöverenskommelse med arbetsförmedlingen har arbetats fram och implementerats 

till berörda.  

 

Avdelningen har fortfarande svårt att rekrytera erfaren personal och har löst situationen genom att 

anlita socionomkonsulter under större delen av året. Dock beslutades att avdelningen skulle avsluta 

anlitade konsulter under senare delen av året utifrån att bemanning är i balans.  

 

Under februari månad ingick avdelningen i ”Sydvästra Smålands Socialjour” tillsammans med tio 

andra kommuner. Barnahus i Kronoberg startades upp under våren.  IFOs öppenvård har utbildat sig 

i Parenting Young Children, PYC, som är ett föräldrastödsprogram. Inom den kommunala psykiatrin 

har brukarråd inrättats.  

 

Avdelningen är 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.  

 

Under hösten har avdelningen mottagit många Lex Sarah anmälningar och anmälan till 

arbetsmiljöverket för bristande arbetsmiljö. Åtgärder för förbättringar är påbörjade och följs upp 

regelbundet av förvaltningschef. Dialog med medarbetare, fackliga företrädare, chefer och 

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

En socialt ansvarig samordnare har rekryterats för att kvalitetssäkra det sociala arbetet med den 

enskildes perspektiv i fokus.  

 

Individ- och familjeomsorgens utmaning och möjlighet: 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. 

 
__________________________________________________________________ 

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 2018. En förändring kring de ekonomiska uppföljningarna är nödvändig 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 14,1 miljoner kronor i förhållande till budget. 

Socialnämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en plan på kostnadssänkande 

åtgärder, vilka har följts upp men många av de åtgärder som lades fram av inhyrd konsult har inte 

kunnat genomföras enligt förslaget. Ängsgatan har avvecklats men hyreskostnaden kvarstår på grund 

av långt hyresavtal. Lokalen på Villagatan har inte kunnat avyttras som åtgärd då möjligheter för 

annan lokal till socialförvaltningens ledning ej var möjlig. Bemanningsenheten lades ner vid årsskiftet 

2017/2018 men även här har en del av besparingarna behövts för att täcka kostnader för hantering av 

avvecklingsdelar och omprioritering. Kostnadseffektiviseringarna var inte genomtänkta och 

konsekvensförankrade. Minskningen av antalet platser i särskilt boende stoppades av socialnämnden, 

vilket resulterade i att kostnadseffektiviseringen inte kunde genomföras enligt förslaget. 

 

Nettokostnaden i förhållande till föregående år har ökat med 19,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 

8,8 procent. De totala personalkostnaderna inklusive konsultkostnader och resursenhetens debitering 

har ökat med 11,1 miljoner kronor vilket motsvarar 6,2 procent. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

har minskat med 847 tusen kronor, 17,5 procent. Intäkterna har minskat med 6,4 miljoner kronor, 10,8 

procent. Förra året fick nämnden ta del av 7,5 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för ökade 

kostnader till följd av ökat flyktingmottagande. Ersättningen från Migrationsverket ökat med 826 

tusen kronor.  Under året har bidrag tilldelats, från bland annat socialstyrelsen och SKL, uppgående 

till 4,3 miljoner kronor att användas i satsningar i verksamheten, från 2016 fördes 2 miljoner kronor 

med i projektpengar. 

 

I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott för 2017 på 11,8 miljoner kronor. Resultatet för 

Individ- och familjeomsorgen blev -905 tusen kronor och prognosen vid delåret pekade på -4,7 

miljoner kronor. Ersättning för extraordinära kostnader från Migrationsverket på 5,1 miljoner kronor 

och tillkommande placeringar förklarar förändringen. Inom äldreomsorgen har underskottet fortsatt 

att öka från sju miljoner kronor i prognosen till ett utfall på -13,1 miljoner kronor. Detta beror till stor 

del på att kostnadssänkande åtgärder inte har haft förväntad effekt och att vårdtyngden har ökat.  

Behovet utöver budget har varit motsvarande 14,1 årsarbetare, vilket motsvarar 7,8 miljoner kronor. 

Utöver detta har särskilt boende och hemtjänsten ett underskott på 4,5 miljoner kronor. LOV i särskilt 

boende antogs i delårsbokslutet reducera antalet platser i en större omfattning är vad resultatet visar 

och ökar från prognostiserade -400 tusen kronor till ett resultat på -1,7 miljoner kronor. 



 

 

 

Den buffert som finns under gemensamt på närmare en miljon kronor är orörd. Förvaltningen har haft 

kostnader för utskrivningsklara på Centrallassarettet på 551 tusen kronor, samt kostnader för 

förskjuten semester bland undersköterskorna på 740 tusen kronor. Inom omsorgen om 

funktionsnedsatta har gruppbostäderna haft höga personalkostnader på grund av ökat vårdbehov, 

totalt överskrider gruppbostäderna och korttidsboendet för barn och unga budget med 2 miljoner 

kronor. Inom individ- och familjeomsorgen beror underskottet på tolkkostnader, inköp av 

konsulttjänster till en kostnad av 4,5 miljoner kronor, samt flera dyra placeringar. 

 

 

 

Socialnämnden har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en plan på kostnadssänkande 

åtgärder, vilka har följts upp men många av de åtgärder som lades fram av inhyrd konsult har inte 

kunnat genomföras enligt förslaget. Ängsgatan har avvecklats men hyreskostnaden kvarstår pga. 

långt hyresavtal. Lokalen på Villagatan har ej kunnat avyttras som åtgärd då möjligheter för annan 

lokal till socialförvaltningens ledning ej var möjlig. Bemanningsenheten lades ner vid årsskiftet 

2017/2018 men även här har en del av besparingarna behövts för att tänka kostnader för hantering av 

avvecklingsdelar och omprioritering, kostnadseffektiviseringarna var ej genomtänkta och 

konsekvensförankrade. Minskningen av antalet platser i särskilt boende stoppades av socialnämnden, 

vilket resulterade i att konstnadeffektivseringen inte kunde genomföras enligt förslaget. 

 
_______________________________________________________________ 

FRAMTIDEN 2018-2022 
_______________________________________________________________ 

 

 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 

 En attraktiv arbetsgivare som 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. Ekonomiska förutsättningar för en hållbar utveckling, att våga bli stigfinnare. 

Att arbeta fram ekonomiska nyckeltal och indikatorer som redovisas regelbundet samt att 

redovisa, för att tydliggöra vad det är som ligger bakom siffrorna.  

 Strategiskt arbete såsom IT, förebyggande arbete, befolkningsstatistik, framtida 

boendeformer, avvikelsehanteringssystem och statistik. 

Driftredovisning, tkr Budget Bokslut Avvikelse

Politisk verksamhet 1 102 849 254

Gemensamt 16 534 15 559 975

Hälso- och sjukvård 22 228 22 189 39

Vård och omsorg, gem 10 422 9 896 526

Vård och omsorg, ÄO 99 603 112 723 -13 120 

Vård och omsorg, OF 34 584 36 454 -1 870 

Individ- och familjeoms 38 121 39 025 -905 

Totalt 222 593 236 694 -14 101 



 

 

 Påbörja arbetet med digitalisering t.ex. planeringverktyg för vården framförallt 

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

 Ny resursfördelningsmodellen för äldreomsorgen ska tas fram. 

 Förstärkning inom öppenvården behöver möjliggöras samt se över och tillsätta funktionen 

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

uppdraget.  

 Omorganisation och genomlysning 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. 

 

 Det är av vikt att förvaltningen känner ett ”ägande” av budgeten för att skapa förståelse 

och insikt kring vilka förbättringar som behöver möjliggöras under 2018. En förändring 

kring de ekonomiska uppföljningarna är nödvändig för att skapa begriplighet och 

hanterbarhet kring ekonomi- och budgetarbete. 

 

 

 

 
 



Bilaga till verksamhetsberättelse 2017 

Nedan presenteras det ekonomiska utfallet för år 2017 på verksamhetsnivå.  

Politiken 

 

Budgeten har hållits och politiken har gått med överskott på 254 tkr. 

Gemensamt 

 

Semesterlöneskulden har ökat sedan delårsbokslutet till -378. Bufferten ligger kvar orörd på 992 tkr. 

Under gemensam administration ligger framförallt lönekostnaden för den administrativa personalen. 

Leasingbilarna går med underskott på drivmedel och rep och underhåll.  

Hälso- och sjukvård 

 

Distriktrehab har gått med överskott på 405 tkr, hemsjukvården med underskott på 262 tkr och 

bostadanpassning med underskott på 197 tkr. Totalt har verksamheterna erhållit statliga bidrag på 

Politiken (tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

11940 SOCIALNÄMNDEN 1 093 842 251 

11941 KOMMUNALA PEN RÅDET 9 7 2 

Summa 1 102 849 254 

Socialförvaltning 

gemensamt (tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

50110 SOCIALKONTOR 6 486 6 467 19 

50111 PERSONALUTVECKLING 204 16 188 

50112 SEM.LÖNESKULDENS ÖKNING 334 712 -378 

50113 OMPLACERING 430 0 430 

50117 OFÖRUTSETT / BALANSPOST 993 1 992 

50120 LÖNEÖKNINGSMEDEL SOCIALFÖ 57 0 57 

50122 LAS 2000 0 6 -6 

50210 GEMENSAMT ADMINISTRATION 3 212 3 379 -167 

50211 LEASINGBILAR 2 548 2 676 -128 

50215 IT-DRIFT 2 270 2 301 -31 

Summa 16 534 15 559 975 

Hälso- och sjukvård 

(tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

51030 GEM. HÄLSO O SJUKVÅRD 1 173 1 145 28 

51210 DISTRIKTSREHAB 4 801 4 397 405 

51411 HEMSJUKVÅRD 15 678 15 940 -262 

51419 HEMSJUKVÅRD INTÄKTER -380 -385 5 

51500 TRYGGHETSTEAM 10 -50 60 

52040 BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG 945 1 142 -197 

Summa 22 228 22 189 39 



1,25 mnkr för ökad bemanning inom Trygghetsteamet, omvårdnadslyftet och arbete inom psykisk 

hälsa. 

Vård och omsorg gemensamt 

 

Här finns lönerna för områdescheferna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta, 

samt biståndshandläggare. Under året har verksamheten erhållit 988 tkr i statliga bidrag, framförallt 

för en chef inom hemtjänsten. Verksamheten har också haft en konsult anställd som 

biståndshandläggare till en kostnad av 921 tkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VoO Gemensamt (tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

52030 LEDNING/ADM VÅRD & OMSORG10 422 9 896 526 

Summa 10 422 9 896 526 



Äldreomsorgen 

 

Äldreomsorgen hade ett underskott på 13,12 mnkr. Utav detta utgjorde särskilt och ordinärt boende 

12,319 mnkr. Dessa verksamheter budgeteras under en resursfördelningsbudget. Varje månad 

tilldelas verksamheterna budget utifrån det behov de har bland brukarna. Denna budget var 97,9 

årsarbetare och behovet var 112 årsarbetare, vilket innebär att det saknades 14,1 årsarbetare i 

budget. Detta gav upphov till underskott på 7,8 mnkr. Utöver tilldelad budget utifrån behovet har 

verksamheterna ett underskott på 4,519 mnkr. 

LOV-företaget Smedsgård var budgeterat utifrån ett antagande att antalet platser skulle reduceras i 

en högre omfattning än vad som gjordes och utfallet blev ett underskott på 1,7 mnkr. 

Eftersom antalet platser i särskilt boende inte har minskats enligt budgeterat antagande har 

förvaltningen erhållit högre intäkter än förväntat till ett överskott motsvarande 1,2 mnkr. 

VoO äldreomsorgen 

(tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

52034 LARM 620 827 -207 

52035 RESURSENHET 0 48 -48 

52036 STIMULANSMEDEL 0 8 -8 

52037 Bemanningsenheten 1 912 1 861 51 

52100 RESURSFÖRDELNINGSBUDGET -7 709 90 -7 800 

52111 OLOFSGÅRDEN 17 267 17 444 -177 

52112 SOLGÅRDEN 21 590 22 910 -1 321 

52113 LINGÅRDEN 19 205 19 386 -181 

52114 STORGÅRDEN 14 556 16 606 -2 049 

52115 HEMTJÄNST SÖDRA 12 071 10 542 1 529 

52116 HEMTJÄNST NORRA 10 571 12 892 -2 321 

52118 SMEDSGÅRD 8 650 10 372 -1 722 

52119 INTÄKTER HEMTJÄNST -2 590 -2 598 8 

52120 ANHÖRIGVÅRDARE 730 390 340 

52121 ANHÖRIGSTÖD 65 32 33 

52159 INTÄKTER SERVICEHUS -5 700 -6 911 1 211 

52170 KÖP AV PLATS SÄBO - SOL 0 520 -520 

52171 KÖP AV PLATS ORBO-SOL 0 1 -1 

52181 UTSKRIVNINGSKLAR 50 551 -501 

52311 DAGVERKSAMHET 2 056 1 993 63 

52312 GYLLENBO 987 674 313 

52313 UTFLYKTSDAGAR 25 0 25 

52351 KOST ÅSEDA 606 539 67 

52352 KOST NORRHULT 648 684 -36 

52353 KOST LENHOVDA 565 501 64 

52354 KOST ÄLGHULT 707 623 84 

52510 FÄRDTJÄNST 2 511 2 674 -163 

52520 RIKSFÄRDTJÄNST 210 66 144 

Summa 99 603 112 723 -13 120 



Förvaltningen har haft kostnader för utskrivningsklara på regionen högre än budgeterat, varpå ett 

underkott på 501 tkr uppstått.  

Förvaltningen har köpt plats på särskilt boende utanför kommunen till en kostnad av 520 tkr. 

Omsorgen om funktionsnedsatta 

 

Vaktmästargruppen och daglig verksamhet gick med 279 tkr i överkott. 

Samtliga gruppbostäder, förutom Storgatan, har gått med underskott på grund av ökad vårdtyngd.  

Förvaltningen har köpt plats på boende med särskild service till vilken kommunstyrelsen har tillfört 

budgetmedel. 

Personlig assistans gick med totalt 754 tkr i underskott.  

 

 

 

 

Omsorg om 

funktionsnedsatta (tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

54150 VAKTMÄSTARGRUPPEN 885 788 97 

54151 DAGLIG VERKSAMHET LENHOVD 3 261 3 141 120 

54152 DAGLIG VERKSAMHET ÅSEDA 1 012 950 62 

54251 GEM KOSTN GRUPPBOENDE 840 590 250 

54252 GRUPPBOSTAD SLÄNDAN 4 892 5 693 -802 

54254 GRUPPBOST ÖRNVÄGEN 7 2 813 3 054 -240 

54255 GRUPPBOSTAD STORGATAN 3 789 3 688 101 

54258 GRUPPBOST SUNAGÅRD 3 865 3 903 -38 

54259 GRUPPBOST ÄNGSV 15 3 407 3 912 -505 

54372 KONTAKTPERSONER 334 246 89 

54373 LEDSAGARE 330 58 272 

54384 KORTIDSBOENDE EGET 2 188 2 741 -553 

54386 BOENDE M SÄRSKILD SERVIC 2 000 2 105 -105 

54387 STÖDFAMILJ LSS 144 23 121 

54388 LÄGERVISTELSE 100 84 17 

54410 GEM PERS ASS LASS -472 560 -1 032 

54411 PERS ASS ÅSEDA 2 684 2 402 281 

54412 PERS ASS N-HULT 2 000 1 817 183 

54413 PERS ASS L-HOVDA 262 303 -41 

54414 PERS ASS ÄLGHULT 252 398 -146 

Summa 34 584 36 454 -1 870 



Individ- och familjeomsorgen 

 

Under gemensamma kostnader för IFO ligger kostnader för enhetscheferna och IFO-cheferna. Det 

har erhållits statliga bidrag för bland annat stärkt bemanning på 1,3 mnkr. Tolkkostnaderna 

överskred budget mer 150 tkr. 

Vuxengruppen, Placeringsgruppen och Utredning och familjerätt har alla gått med underskott, den 

senare har haft konsultkostnader på 3,1 mnkr. 

Det finns flera former av placeringar som är bokförda på olika verksamheter. Totalt överskred 

placeringarna budget med 1,87 mnkr. 

 Försörjningsstöd gick med 346 tkr i överskott.  

IFO (tkr) Verksamhet Budget 2017 Utfall 2017 Resultat 2017

53010 GEM KOSTN IFO 4 666 3 329 1 337 

53011 VUXENGRUPPEN 3 409 3 513 -104 

53012 PLACERINGSGRUPP 3 035 3 252 -216 

53013 FÖRSTÄRKT ÖPPENVÅRD 6 250 5 498 752 

53014 ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER 262 356 -94 

53015 UTREDNING O FAMILJERÄTT 3 877 5 629 -1 752 

53110 INSTITUTIONSPLAC VUXNA 720 2 156 -1 436 

53111 INST.VÅRD  VX ÖVRIGA 0 20 -20 

53112 HEMMAPLANSLÖSNING VUXEN 0 93 -93 

53113 HEMMAPLANSLÖSN VX MBR 0 7 -7 

53210 INSTITUTIONSPLAC BARN 4 661 1 853 2 808 

53212 HEMMAPLANSLÖSN BARN/UNGD 150 1 412 -1 262 

53310 KONTAKTPERS/STÖDFAM VUXNA 239 62 177 

53311 KONTAKT/STÖDFAM VX ÖVRIGA 0 92 -92 

53320 FAMILJEHEM VUXNA 807 525 282 

53410 FAMILJEHEM BARN 5 250 7 479 -2 229 

53420 KONTAKTPERS/STÖDFAM BARN 335 165 171 

53430 UNGA LAGÖVERTRÄDARE 15 0 15 

53440 BIM/BIV & KVINNOFRID 272 292 -20 

53599 ALKOHOLTILLSTÅND 210 185 25 

53610 EKONOMISK RÅDGIVNING 0 2 -2 

53620 FAMILJERÅDGIVNING 107 0 107 

53630 FAMILJERÄTT 35 5 30 

53700 FÖRSÖRJNINGSSTÖD 3 820 3 474 346 

63100 ENSAMKOMMANDE BARN SOC 0 -494 494 

63110 SÄRSK FÖRORDN V-HAV SOC 0 124 -124 

Summa 38 121 39 025 -905 



Kostnadseffektiv verksamhet 

 Måluppfyllelse Kommentar 

Öka antalet medborgare som 

använder sig av kostnadsfri 

anhörigavlösning. 

Kan inte utvärderas Vi har inget jämförelsetal 

mot föregående år. Dock har 

antalet timmar ökat från 69 

timmar 2016 till 92 timmar 

2017. 

Öka andelen, i förhållande 

till föregående år, besök till 

de som erbjuds besök och 

inte har några insatser från 

kommunen 

Kan inte utvärderas Utifrån 2017 års händelser 

inom socialförvaltningen har 

statistik varit svår att få 

fram. Målformuleringen är 

inte tydlig i sin formulering 

vilket försvårar 

framtagandet av korrekt 

statistik  

Öka antalet avslutade ärenden 

där hushållet består av minst en 

person mellan 18-25 år som har 

försörjningsstöd i relation till 

föregående år. 

 

Kan inte utvärderas Antal avslutade ärenden kan 

inte mätas. Antalet personer 

i målgruppen som har fått 

försörjningsstöd har minskat 

från 37 föregående år till 36 i 

år.  

Åtgärd: Genom nytt 

verksamhetssystem som 

kommer upphandlas under 

2018 kommer det att 

möjliggöras att få fram 

tillförlitlig statistik 

Öka antalet avslutade 

ärenden där hushållet är en 

barnfamilj med långvarigt (6 

månader eller mer) 

försörjningsstöd, i relation 

till föregående år. 

Kan inte utvärderas Antal avslutade ärenden kan 

inte mätas. Antalet 

barnfamiljer med långvarigt 

försörjningsstöd har minskat 

från 21 föregående år till 17 i 

år.  

Åtgärd: Genom nytt 

verksamhetssystem som 

kommer upphandlas under 

2018 kommer det att 

möjliggöras att få fram 

tillförlitlig statistik 

 

Kvalitet 

 Måluppfyllelse Kommentar 

Öka den upplevda 

tryggheten hos 

hemtjänsttagare i ordinärt 

boende i relation till 

Uppnås inte Andel har minskat från 90 

procent föregående år till 87 

procent i år.  

 



föregående år.  

Källa: Undersökningen av 

äldres uppfattning om 

kvaliteten i hemtjänst och 

äldreboenden, 

Socialstyrelsen) . 

 

Åtgärd: 

Hemgångsstödjande team 

fortsätter arbetet med trygg 

hemgång. Teamet kommer 

att arbeta tillsammans med 

personal på tillfälliga platser 

och på så vis vara tillgänglig 

även på kvällar och helger.  

Fortsatt arbete med uppdrag 

och information om 

kontaktmannaskap. 

Personal – attraktiv arbetsgivare 

 Måluppfyllelse Kommentar 

Andelen total sjukfrånvaro 

ska vara lägre än föregående 

år. 

Uppnås inte Sjukfrånvaron 2016 var 6,95 

%, 2017 ökade sjukfrånvaron 

till 7,97 %. 

 

Åtgärd: 

Fortsatt aktivt arbete med att 

skapa en god arbetsmiljö. 

Säkerställa att de rutiner som 

finns för sjukfrånvaro följs. 

 

Medborgarnytta – nöjda invånare  

 Måluppfyllelse Kommentar 

Öka antalet 

informationstillfällen till 

samhällsmedborgarna, från 

skuld- och budgetrådgivare i 

relation till föregående år. 

Uppnås 2016: 2 st tillfällen 

2017: 5 st tillfällen 
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Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden lämnar nedanstående yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet  

Camilla Ymer (S) lämnade, den 20 oktober 2017, in en motion om 

kompetensförsörjning inom äldreomsorgen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till Socialnämnden den 5 december 

2017 (§ 237) för yttrande. Yttrandet ska inkomma till Kommunstyrelsen senast 

i mars 2018. 

Yttrande 

”Se över möjligheten att fördela arbetsuppgifter inom äldreomsorgen på annat sätt än 

idag” 

Äldreomsorgen arbetar idag med att fördela arbetsuppgifter inom 

äldreomsorgen genom att ta hjälp av personal via Uppjobb. Personalen har 

ingen omvårdnadsutbildning men utför serviceinsatser såsom städ och tvätt. 

På så sätt frigörs tid för omvårdnadspersonal till det direkta 

omvårdnadsarbetet.  

 

”Se över möjligheten att kunna erbjuda anställning inom äldreomsorgen efter en 

kortare omsorgsutbildning” 

”Se över möjligheten att bedriva denna utbildning i samarbete med 

arbetsförmedlingen” 

En avsiktsförklaring har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting och 

Kommunal om kompetenshöjning inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgscollege har godkänt ett förslag till innehåll i en utbildning 

till vårdbiträde. Representation från Uppvidinge kommun finns i den lokala 

gruppen inom Vård och omsorgscollege för den östra delen av länet, för att 

bevaka just dessa frågor. Vård- och omsorgscollege har identifierat 

Arbetsförmedlingen som en viktig part när utbildning till vårdbiträde blir 

aktuell.  

Ett pågående samarbete finns mellan Uppvidinge Gymnasieskola och 

Socialförvaltningen genom ett programråd som ett komplement till Vård- och 

omsorgscollege. 
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”Se över möjligheten att erbjuda samtliga studenter på vård och omsorgsprogrammet 

vid Uppvidinge Gymnasieskola fast anställning efter avslutad utbildning”  

Äldreomsorgen erbjuder tillsvidare anställning för personer som studerat 

omvårdnadsprogrammet. En konsekvens av detta är dock att verksamheterna 

ibland gör undantag gällande kravet om körkort. Ett sätt att möta kravet om 

körkort kan vara att kommunen erbjuder möjlighet till körkortsutbildning 

under gymnasieutbildningen.  

 

”Se över möjligheten att stimulera anställda inom äldreomsorgen, som saknar 

undersköterskeutbildning, att skaffa sig en sådan utbildning” 

Under 2011–2014 genomfördes en nationell satsning för kompetenshöjning för 

personal via så kallade Omvårdnadslyftet. Kurser inom vård och 

omsorgsprogrammet erbjöds i samarbete med Uppvidinge gymnasieskola. 

Fördjupningskurser erbjöds under 2016-2017. Idag är det ett antal personer 

som läser omvårdnadsprogrammet på distans via Uppvidinge 

Gymnasieskola. Personal kan i samband med det ansöka om fritidsstudiestöd 

som stöd.  

Ett önskemål är skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda 

utbildningsplatser med lön, det gäller även inom andra yrken inom 

Socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare och tf. vård- och omsorgschef, 2018-02-

27 

Motion, 2017-10-20 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Marie Bennesved  Carina Asp 

Utvecklingsledare  Tf Vård- och omsorgschef 

   





 

 

 

Ärendet innehåller 

sekretess och därför 

visas inte handlingarna 
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Utdelning av medel från Tychofonden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2017-12-19. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 

testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 

ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 

testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda Sockens 

fattigvårdsstyrelse” (idag är det socialnämnden som ansvarar för 

motsvarande verksamhet).  

 

Tychofondens styrelse hade möte den 19 december 2017 och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 

socialnämndens budget. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2017-12-19 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-02-26 

Beslutet skickas till 

Tychofonden,  

 

 

 

Emma Majlöv Modig   

Förvaltningssekreterare   
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Uppföljning av fixartjänst 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1 Socialnämnden beslutar att förlänga uppdraget om fixartjänst till och med 

2018-12-31. 

2 Socialförvaltningen ska återkomma med en utvärdering av tjänsten i 

februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden inrättade den 8 december 2016, § 174, fixartjänst i projektform 

under perioden 2016-12-15  till och med 2018-03-31. Uppföljning ska ske i 

augusti 2017 samt januari 2018. Uppföljning ska genomföras i samverkan med 

kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet. 

För att förebygga fall och bidra till ökad trygghet för äldre i hemmen har 

socialnämnden gjort en överenskommelse med kommunsstyrelsens 

arbetsmarknadsenhet, Uppjobb, att erbjuda fixartjänster. Tjänsterna innebär 

att personer som är 67 år eller äldre och bor i Uppvidinge kommun kan få 

hjälp med praktiska saker i sitt hem. 

Uppföljning januari tom augusti 2017 

Enligt Upp Jobbs statistik har 46 personer använt sig av tjänsten under 

perioden januari tom juli 2017. Av dessa personer är 8 män och 38 kvinnor. 

Alla kommundelar är representerade, flest ärenden i Åseda och minst antal 

ärenden i Norrhult/Klavreström. Vanligaste insatsen som Fixartjänst har utfört 

är uppsättning av gardiner och lampor samt byte av glödlampor och hämta 

lådor från källare eller vind. 

Någon tillförlitlig statistik kring antal fall kopplat till Fixartjänst är inte möjlig 

att ta fram. Öppna jämförelser 2016, och som har redovisats 2017, visar 

statistik på antal fallskador på personer över 80 år och som har skrivits in på 

sjukhus, genomsnittligt värde 2013-2015. Nästa rapport av öppna jämförelser 

presenteras 2018. 

Socialförvaltningens egen statistik över antal fall inom hemtjänst och 

hemsjukvård är inte användbar för att mäta om Fixartjänst har bidragit till 
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minskat antal fall, då det kan vara personer utan hemtjänst/hemsjukvård som 

anlitar Fixartjänst. 

Antagandet kan ändå göras att Fixartjänst troligen bidrar till att förebygga fall 

med tanke på de insatser som de har utfört under perioden, till exempel 

uppsättning av gardiner och lampor. 

Om tryggheten har ökat för den enskilde går inte heller i dagsläget att ta fram 

någon tillförlitlig statistik på.  

Uppföljning september tom februari 

Socialnämnden förlängde den 8 februari 2018, § 6, socialförvaltningens 

uppdrag för uppföljning av Fixartjänst till mars 2018. Socialförvaltningen har 

ännu inte erhållit den statistik som behövs för att återrapportera ärendet i 

mars 2018. 

Socialförvaltningen föreslår att projekttiden för Fixartjänst förlängs till och 

med 2018-12-31. Därefter återkommer socialförvaltningen med en utvärdering 

av projektet till socialnämndens sammanträde i februari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fixartjänsten finansieras av kommunsstyrelsens arbetsmarkandsenhet, 

Uppjobb, enligt överenskommelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-02-27 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarkandsenheten 

Områdeschefer Socialförvaltningen 

Ledningsgruppen Socialförvaltningen 

Handläggarna Socialförvaltningen 

 
 

 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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Omorganisering av etablering och hem för vård och 
boende 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden avslutar uppdraget som gavs till socialförvaltningen § 

140/2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017 (§70) att uppdra till 

Kommunstyrelsen och Socialnämnden att utreda en eventuell förflyttning av 

verksamheten för ensamkommande barn och unga till Socialförvaltningen. 

 

Socialnämnden gav den 14 december 2017 (§140) Socialförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett underlag om omorganisering av etableringen och hem 

för vård och boende. Socialnämnden gav även Socialförvaltningen i uppdrag 

att tillsätta en oberoende granskare beträffande de ekonomiska 

konsekvenserna av omorganisationen. 

 

En arbetsgrupp som leddes av förvaltningscheferna för dåvarande 

Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen arbetade under 

hösten med olika förslag till förändringar av såväl organisation som 

ansvarsfördelning mellan de olika förvaltningarna. Flera av förslagen sträckte 

sig längre än vad som avsågs i Kommunstyrelsens uppdrag. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2018 (§19) att uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att i samråd med Socialförvaltningen göra den 

begränsade utredningen som avsågs i kommunstyrelsens beslut den 15 maj 

2017. 

 

Då uppdraget från Kommunstyrelsen den 15 maj 2017 ej kvarstår föreslår 

Socialförvaltningen att Socialnämnden avslutar de uppdragen som gavs till 

Socialförvaltningen den 14 december 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-02-26 

Kommunstyrelsen § 19/2018 – Utredning om omorganisering av 

verksamheten för ensamkommande barn och unga 
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult   

Förvaltningschef   
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Medborgarförslag om att organisera stödfamiljer 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

yttrande i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare, med stöd av fem andra medborgare har skrivit ett 

medborgarförslag där man föreslår att Uppvidinge kommun organiserar 

stödfamiljer för att stötta familjer med barn placerade på annan ort.  

Kommunstyrelsen överlämnade medborgarförslaget den 15 maj 2017 (§62) till 

Socialnämnden för upprättande av svar.  

Socialnämnden gav den 14 december 2017 (§152) socialförvaltningen i 

uppdrag att upprätta ett svar på medborgarförslaget och återkomma till 

socialnämndens sammanträde i februari 2018. 

Socialförvaltningen överlämnade ett yttrande på socialnämndens 

sammanträde februari 2018. Socialnämnden återremitterade yttrandet till 

socialförvaltningen den 8 februari 2018 (§17) för återrapportering i mars 2018. 

Socialförvaltningen har inte möjlighet att färdigställa yttrandet inom den tid 

som socialnämnden angett.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-03-01 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 

kommunstyrelsen 
 

 

Emma Majlöv Modig   

Förvaltningssekreterare   



 

 

 

Ärendet innehåller 

sekretess och därför 

visas inte handlingarna 
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Rapport Intern kontroll 2017 

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 

granskningsområden.  Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

 Leasingbilar socialförvaltningen. Stämmer antalet körda mil 

överens med tankningarna. Intern kontroll har inte varit 

genomförbar. 

 Externa utförare av personlig assistans. stämmer fakturerad tid med 

beslutad tid. Icke aktuellt att fortsätta kontrollerna då 

avvikelserna är marginella vid utförda kontroller. 

 Följs rutinen vid avslut av familjehemsplacerade barn. Rutinen har 

ej följts och utbetalningar har gjorts till avslutade familjehem 

 Verkställs besluten om social samvaro/promenader i hemtjänsten. 

Totalt finns sju anteckningar om att insatserna inte har kunnat utföras 

på grund av personalbrist. Totalt finns en anteckning om att 

insatsen inte har kunnat utföras. Orsak finns inte angiven.  

 Socialnämnden ges inte rätt förutsättningar att fatta beslut i relation 

till budgetförutsättningarna. Att det inte finns ekonomisk täckning 

för fattade beslut i socialnämnden.  Beskrivs ekonomiska konsekvenser 

i tjänsteskrivelserna. I september av sju tjänsteskrivelser var det tre 

stycken som innehöll en beskrivning av ekonomiska konsekvenser. I 
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oktober var fem tjänsteskrivelser och av dessa var det två stycken som 

innehöll en beskrivning av ekonomiska konsekvenser.  

 Förhandsbedömningar sker inte inom föreskriven tid, 14 dagar. Barn 

kan fara illa. Stickkontroller är ej genomförda enligt ovan då ansvarig 

chef ej varit i tjänst.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Utifrån 2017 års händelser inom socialförvaltningen har intern kontroll 

gällande statistik och måluppfyllelse varit svår att få fram. Målformuleringen 

är inte tydlig i sin formulering vilket försvårar framtagandet av korrekt 

statistik. Ekonomiska konsekvenser är således omöjliga att utvärdera. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-02-27 

Rapport för intern kontroll, 2018-02-13 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

  

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 



 

 
 

Intern kontroll 
2018-02-13  
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Rapport Intern kontroll 2017 

 
1. Leasingbilar socialförvaltningen  

 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stämmer antalet körda mil överens med tankningarna. 

Stickkontroll på om medelvärdet överstiger rekommenderad 

förbrukning. 4 bilar inom hemtjänsten, 2 bilar inom hälso- och 

sjukvåden samt 1 bil socialkontoret 
 

Ansvarig: Administrativ chef 

 

Resultat: Intern kontroll har inte varit genomförbar då ett gemensamt 

medelvärde för rekommenderad förbrukning inte tagits fram i och med 

handlingsplanen för 2017. 

 

Fortsatta arbete: Icke aktuellt i nuläget, förändrade rutiner genom att 

objektmarkera varje bil och överföra ansvaret på respektive chef, som i 

sin tur har kontrollansvar för bilarna from 2018 

 

 

2. Externa utförare av personlig assistans  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stämmer fakturerad tid med beslutad tid. Kontrollera personliga 

assistansärende med privata utförare om utbetald summa stämmer 

med assistansersättning beslutad tid 

 

Kontrollera 4 ärende per halvår  

 

Ansvarig: Ekonom och områdeschef för personlig assistans 
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Resultat: För person 1 fakturerar utföraren Försäkringskassan avseende 

grundbeslutet, ytterligare kommunalt beslut avseende utökat timantal 

faktureras Uppvidinge kommun som i sin tur fakturerar Region 

Kronoberg.  

 

Avseende person 2 har antalet fakturerade timmar inte överskridit den 

beslutade tiden.  

 

Avseende person 3 har antalet fakturerade timmar överskridit den 

beslutade tiden med 2,75 timmar i oktober månad. 

 

Fortsatta arbete: Icke aktuellt att fortsätta kontrollerna då avvikelserna 

är marginella vid utförda kontroller. 

 

3. Avslut av familjehem  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Följs rutinen vid avslut av familjehemsplacerade barn. Stämmer 

utbetalningen av arvode överens med beslutet 

 

Avstämning 1 gång per halvår  

 

Ansvarig: Ekonom och förvaltningschef 

 

Resultat: Rutinen har ej följts och utbetalningar har gjorts till avslutade 

familjehem 

Fortsatta arbete: Process- och strukturgenomgång av individ- och 

familjeomsorgen för att säkerställa att rutinen ska fullföljas. Ansvarig 

from 2018 är chef för individ- och familjeomsorgen 

 

 

4. Rättssäkerhet  
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Verkställs besluten om social samvaro/promenader i hemtjänsten. 

Stickkontroller på om den verkställda insatsen är utförd. 

 

Stickkontroll på 4 beslut om social samvaro/promenader i respektive 

hemtjänstområde 

Ansvarig: Vård- och omsorgschef 
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Resultat:  

Hemtjänst norra: I tre av fyra akter finns brister. 

Totalt finns sju anteckningar om att insatserna inte har kunnat utföras 

på grund av personalbrist.  

 

Hemtjänst södra: I en av fyra akter finns brist. 

Totalt finns en anteckning om att insatsen inte har kunnat utföras. 

Orsak finns inte angiven.  

 

Fortsatta arbete: 

Områdeschef ansvarar för att verkställa de beslut som finns, genom att 

planera så att det finns tid att utföra insatsen. 

Följa rutin för avvikelsehantering – att skriva avvikelser på ej utförda 

beslutade insatser. 

 

 

5. Socialnämnden ges inte rätt förutsättningar att fatta beslut i 

relation till budgetförutsättningarna  

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Att det inte finns ekonomisk täckning för fattade beslut i 

socialnämnden.  Beskrivs ekonomiska konsekvenser i 

tjänsteskrivelserna 

 

Kontroll på samtliga tjänsteskrivelser till socialnämnden september och 

oktober  

 

Ansvarig: Förvaltningssekreterare 

 

Resultat:  

Tjänsteskrivelser september 

Det skickades ut sju tjänsteskrivelser med kallelsen till socialnämndens 

sammanträde i september. Av dessa sju tjänsteskrivelser var det tre 

stycken som innehöll en beskrivning av ekonomiska konsekvenser. De 

tre tjänsteskrivelserna gällde: omfördelning av resurser, utdelning av 

medel från Tychofonden, samt uppföljning av fixartjänst. 

 

Tjänsteskrivelser oktober  

Det skickades ut fem tjänsteskrivelser med kallelsen till socialnämndens 

sammanträde i oktober. Av dessa fem tjänsteskrivelser var det två 

stycken som innehöll en beskrivning av ekonomiska konsekvenser. De 
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två tjänsteskrivelserna gällde: Taxor och avgifter, samt yttrande om 

revisionstapport. 

 

De tjänsteskrivesler som inte innehöll en beskrivning av ekonomiska 

konsekvenser behandlade ärenden som exempelvis rapportering av ej 

verkställda gynnande beslut, verksamhetsplan och kompletterande 

svar till IVO. 

 

 

Fortsatta arbete: Fortsatt granskning av tjänsteskrivelserna gällande 

ekonomisk täckning för fattade beslut i socialnämnden under 2018 

enligt tidigare beslut. Implementering av ekonomiska konsekvenser i 

mallar för tjänsteskrivelser. 

 

 

6. Förhandsbedömningar sker inte inom föreskriven tid, 14 dagar 

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Barn kan fara illa. Stickkontroll på förhandsbedömningar. 14 förhands-

bedömningar under 2017 

 

Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat:  

Stickkontroller är ej genomförda enligt ovan då ansvarig chef ej varit i 

tjänst.  

 

Fortsatta arbete: Process- och strukturgenomgång av individ- och 

familjeomsorgen krävs. Detta för att rutiner och processer ska fungerar 

inom avdelningen så att stickkontroller ska kunna genomgöras enligt 

ovan.  

 
 

 
Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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Förteckning över information till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 8 mars 2018. 

MEDDELANDE 

1.  Länsgemensam organisering/skottlandsmodellen 

2. Omorganisering IFO 

3. Nämnd april 
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Förteckning över meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 8 mars 2018. 

MEDDELANDE 

1. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex 

Sarah,  

2. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex 

Sarah,  

 

 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på socialförvaltningen.  
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