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Datum 

2018-04-26 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 3 maj 2018 klockan 13:00 i 

Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

 Gäst 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Ansökan om stadigvarande tillstånd för 

servering av alkoholdrycker, samt ansökan 

om tillstånd att servera alkoholdrycker i 

samband med cateringverksamhet 

Dnr 2017-000401  

 

3.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2018 

Dnr 2018-000105  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

4.  Intern kontroll för år 2018 

Dnr 2018-000077  

 

5.  Utredning om placering 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

6.  Fastställande av föräldraskap 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

7.  Ansökan om kompetensutvecklingsmedel 

Signs Of Safety 

Dnr 2018-000137  

 

8.  Ansökan om kompetensutvecklingsmedel 

vård och omsorg och hemsjukvård 

Dnr 2018-000134  
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Ärende Anteckningar 

9.  Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 

socialnämndens individutskott efter Börje 

Melin (SD) 

Dnr 2018-000133  

 

10.  Rapportering av ej verkställda gynnande 

beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om 

särskild service till vissa funktionshindrade 

  

Individrapport delas ut på 

sammanträdet 

11.  Granskning av socialnämndens ekonomiska 

styrning 

Dnr 2018-000038  

 

12.  Val av dataskyddsombud 

Dnr 2018-000140  

 

13.  Palliativt centrum - Dialog kring fortsatt 

samverkan 2018-2023 

Dnr 2018-000136  

 

14.  Information från socialchef år 2018 

Dnr 2018-000016  

 

15.  Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Dnr 2018-000081  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

16.  Meddelanden till Socialnämnden år 2018 

Dnr 2018-000001  

 

 

Thomas Lindberg 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 
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Intern kontroll för år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar handlingsplanen för intern kontroll år 2018. 

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.   

Förslag på intern kontroll 2018: 

 

 Belysa kostnaden kopplat till antalet betaldagar inom äldreomsorgen - 

Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 Granskning förhandsbedömningar - Ansvarig Individ- och 

familjeomsorgschef 

 Uppföljningar av beslut inom särskilt boende slumpmässigt utvalda 10 

stycken inom vård och omsorg – Ansvarig Vård- och omsorgschef 

 Granskningar placeringar – Ansvarig Individ- och familjeomsorgs chef 

 Granskningar ej inleda utredningar – Ansvarig Individ- och 

familjeomsorgs chef 

 Genomgång av utbetalningslista gällande personer som får arvode och 

omkostnad - Ansvarig IFO-chef 

 

Genom att ta fram kvalitetsrapporter inom vård- och omsorg samt inom 

individ- och familjeomsorgen som kompletterar handlingsplanen för intern 

kotrollen ger en tydlig och klar bild av helheten inom förvaltningen. Detta för 

att säkerställa kvaliteten på de insatser som beviljas och utförs. Det är en 

möjlighet att förbättra och utveckla förvaltningen för att kunna möta 

kommande behov hos medborgarna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via stickkontroller, 

granskningsmallar och kvalitetsrapporter som granskar förvaltningens olika 



  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

verksamheter tillgodoses den enskildes behov och en kostnadseffektiv 

verksamhet som levererar god kvalitet.  

 

Förvaltningen kommer genom sina kvalitetsgranskningar lyft fram 

förbättringsförslag som genererat förbättringar för den enskilde och en mer 

kostnadseffektiv verksamhet. Helhetsarbetet kring intern kontroll genom 

stickkontroller, granskningarna och kvalitetskontrollerna av verksamheterna 

blir mer strukturerat och sammanhållande för varje del inom förvaltningen 

Beslutsunderlag 

Handlinsplan intern kontroll år 2018, 2018-04-26 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-04-26 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef   

 



Handlingsplan intern kontroll 2018 

Sida 1 av 2 
2018-04-26 

Gransknings-
område 

Riskbild 
Risk är ett mått på de 
skadliga 
konsekvenserna av en 
framtida händelse. 

Riskbedömning 
Riskbedömningar görs för 
att utröna olika typer av 
händelser.  

Åtgärd/kontroll-
moment 

Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras  
när - senast 

Belysa kostnaden 
kopplat till 
antalet 
betaldagar inom 
äldreomsorgen - 
Ansvarig MAS 
 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Stämmer kostnaden i 
relation till antalet 
betaldagar. 
  

Stickkontroll på om 
kostnaden stämmer i 
relation till antalet 
betaldagar utifrån nya 
betalansvarslagen vid 
in- och utskrivning 

Kontroll 
månatligen 
av kostnaden 
i relation till 
antalet 
betaldagar 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Förvaltningschef 31/12 

Uppföljningar av 
beslut inom 
särskilt boende 
slumpmässigt 
utvalda 10 
stycken inom 
äldreomsorgen  
 

Uppföljningar 
sker inte enligt de 
rutiner som finns 

Uppföljningar av 
beslut inom särskilt 
boende 

Stickkontroll på 
uppföljningar inom 
särskilt boende – 10 
stycken slumpmässigt 
utvalda beslut 

Kontroll av 
10 stycken 
slump-
mässigt 
utvalda 
beslut 

Vård- och 
omsorgschef 

Förvaltningschef 31/12 

Granskning av 
Förhands-
bedömningar för 
barn och unga. 

Barn som far illa 
uppmärksammas 
inte i tid. 

Förhandsbedömningar 
sker inte inom 
föreskriven tid, 14 
dagar. 

Slupmässigt välja ut 10 
anmälningar med 
förhandsbedömning 
och granska dessa 
enligt mall. 

1 gång per 
halvår 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12  

Granskning av 
placeringar för 
barn och unga. 

Barn som 
placeras får inte 
rätt insatser. 
Barns insatser 
avslutas abrupt 
utan planering för 
framtiden  

Vårdplaner och 
genomförandeplaner 
har inte varit 
individuellt utformade 
och saknar planering 
för barnets framtid. 

Slupmässigt välja ut 10 
placeringsärenden och 
granska dessa enligt 
mall. 

1 gång per 
halvår 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12 



Handlingsplan intern kontroll 2018 

Sida 2 av 2 
2018-04-26 

Gransknings-
område 

Riskbild 
Risk är ett mått på de 
skadliga 
konsekvenserna av en 
framtida händelse. 

Riskbedömning 
Riskbedömningar görs för 
att utröna olika typer av 
händelser.  

Åtgärd/kontroll-
moment 

Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras  
när - senast 

Granskning av 
11:1 SoL 
Utredningar för 
barn och unga. 

Oklart om 
utredningar 
utförs på ett 
rättsäkert sätt för 
barnets bästa.  

Utvärdera om man 
inom verksamheten 
tillämpar BBiC enligt 
de krav som finns för 
BBiC licens.   

Slupmässigt välja ut 10 
utredningar och 
granska dessa enligt 
mall. 

1 gång per 
halvår. 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12 

Genomgång av 
utbetalningslista 
gällande 
personer som 
mottager arvode 
och omkostnad 

Kommunen får 
extra kostnader 
då uppdrag inte 
avslutas i tid. 
 
Återkrav tar lång 
tid att genomföra 
då det råder 
otydligheter om 
vem som 
ansvarar för vad.  

Riktlinjen som handlar 
om familjehem följs 
inte.  
 
Det finns inte alltid en 
skriftlig uppsägning 
som skrivits under.  
 
Det finns ingen rutin 
för återkrav. 
 
Det finns ingen rutin 
för avtalshantering. 

Granska 
utbetalningslistan för 
arvoderade personer 
och jämföra pågående 
ärenden i Procapita.  
 
Att upprätta en 
återkravsrutin. 
 
Att upprätta en 
avtalsrutin. 
 
 

2 gånger per 
halvår. 
 
 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12 
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Ansökan om kompetensutvecklingsmedel Signs Of 
Safety 

 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden ansöker hos personalutskottet om kompetensutvecklings-

medel, 120 000 kronor för år 2019 och 120 00 kronor för år 2020 med en 

totalsumma på 240 000 kronor, för att utbilda personal och implementera 

metoden Signs of Safety. 

Sammanfattning av ärendet 

Signs och Safety, är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat 

arbetssätt inom individ och familjeomsorgen. Det innebär att tillsammans med 

barn, föräldrar och deras nätverk kan åstadkomma de förändringar som krävs 

för att barnen i möjligaste mån ska kunna fortsätta att växa upp med sina 

föräldrar och sitt naturliga nätverk även när oron för barnen är stor. Detta 

medför att vi får en socialtjänst som har den enskildes delaktighet som 

utgångspunkt och att ett direkt ingripande från socialtjänsten skall tillämpas 

endast om det inte finns andra alternativ.  

 ”Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 

andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. ” (1 kap. 1 § 2 st. socialtjänstlagen) 

För att utbilda personal inom individ- och familjeomsorgen och implementera 

metoden Signs of Safety, behöver ekonomiska medel tillföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp, 2018-04-26  

Ansökningsunderlag av individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp, 2018-

03-12  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 

Kommunstyrelsen 

 

 

Liselotte Pedersen 

Tillförordnad individ-och familjeomsorgschef 
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Underlag gällande ansökan om ekonomiska medel för 
utbildning och implementering av Signs of Saftey inom 
Individ och familjeomsorgen, IFO. 

Bakgrund 

Socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa har uppmärksammats i 

media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen 

och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om 

att det behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Men utöver föreskrifter, rutiner 

och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn 

skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk. 

Aktuell situation 

Med andledning av de höga sjukskrivningstalen, personalomsättningen inom 

myndighetssidan samt de flera akuta och kostsamma placeringarna som 

genomförts på IFO har IFO:s ledningsgrupp sett över tänkbara åtgärder för att 

komma till rätta med situationen och få en effektivitet i verksamheten.  

 

Situationen har under längre tid varit ytterst sårbar med vakanta tjänster, ung 

personalgrupp, brist på erfarna socialsekreterare och höga konsultkostnader. 

Då arbetet kräver att socialsekreterare kan klara av att göra svåra 

bedömningar i komplexa ärenden, där det finns barn som far illa, är det 

nödvändigt med gedigen erfarenhet i arbetsgrupperna. Både för att säkerställa 

kvaliteten för våra klienter och för att personalen ska hålla på sikt och vilja 

stanna kvar i verksamheten över tid. Myndighetssidan har ett stort behov av 

att få medarbetare att vilja och orka stanna i verksamheten för att bygga in 

erfarenhet i personalgrupperna. Detta är i linje med det politiska målet att 

hälften av medarbetarna ska ha minst tre års erfarenhet av myndighets-

utövning och de krav som bland annat ställs i socialstyrelsens föreskrift  

(SOSFS 2014:7), rörande socialnämndens ansvar för den som självständigt 

utför arbetsuppgifter. 

Syfte 

I ledningsgruppens analys framkommer ett stort behov av en gedigen 

satsning som genererar ett gemensamt förhållningssätt från myndighet till 

verkställighet och på chefsnivå. Detta för att få gemensam grund att bygga 

upp verksamheten kring. Ledningsgruppens förslag är att satsa på en 

implementering av modellen Signs of Safety i verksamheten. Den har visat 

hög funktionalitet och framgångsrikt införts i andra kommuner i landet. 
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Även grannkommuner i länet har redan påbörjat implementeringen av 

modellen i sina verksamheter. Effekterna av arbetssättet har blivit att antalet 

placeringar av barn minskat, förkortad placeringstid vid en placering och färre 

placeringar utanför det egna nätverket. Det skapar en trygghet i 

yrkesutövningen hos socialsekreterare vilket minskar sjukskrivningarna, 

utredningar blir kortare och med ett tydligare fokus, utredningstiden kortas 

samt ökar delaktigheten hos klienten och dennes nätverk. En ytterligare 

förhoppning är att en lyckad implementering ökar möjligheten att 

socialtjänsten i Uppvidinge kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare att 

söka sig till och stanna kvar hos över tid.  

Modellen Signs of Safety tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra 

bra risk- och skyddsbedömningar, och inte minst skapa varaktiga 

förändringar för de utsatta barnen, är att socialarbetare har ett förhållningssätt 

som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Signs of 

Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt. 

Arbetsmodellen lämpar sig för olika delar av utredningsprocessen och 

förvaltas under verkställigheten. Den används med fördel i kombination med 

Barnens Behov i Centrum (BBIC). 

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety modellen är ett strukturerat sätt att 

tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk åstadkomma de 

förändringar som krävs för att barnen i möjligaste mån ska kunna fortsätta att 

växa upp med sina föräldrar och sitt naturliga nätverk även när oron för 

barnen är stor.  

Förväntat resultat 

Syftet med att implementera Signs of Safety modellen är således att stärka och 

trygga socialsekretaren i sin yrkesroll. Genom det kan det arbetet som 

myndighet och verkställighet utför, med en gemensam väl fungerande 

modell, som är väl förankrad i hela verksamheten, lyckas skapa bättre 

förutsättningar för familjerna att kunna hantera sin situation med barnet på 

hemmaplan och därmed kan placeringar utanför hemmet minska. 

Sammanfattningsvis är syftet och målet att följande kommer att uppnås: 

 Lägre sjukfrånvaro 

 Trygghet i yrkesrollen hos medarbetarna 

 Färre placeringar. Vid placering behöver färre placeringar utanför det 

egna nätverket göras (minskat behov av konsulentstödda familjehem). 

 Kortare placeringar 

 Kortare utredningar 

 Kvalitativa risk- och skyddsbedömningar i enlighet med reviderade 

BBiC 
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Implementeringsplan 

Att implementera Signs of safety innebär ett paradigmskifte då det är ett nytt 

sätt att tänka och arbeta utifrån. Förutsättningar för att implementeringen ska 

lyckas är att politiken är beredd att satsa på det fullt ut. En rimlig tid för 

implementering är 3-5 år. Att ledningsgruppen tror på det och tar fram en 

strategiplan för implementeringen. Ny personal ska genomgå 

grundutbildningen under implementeringens gång för att säkerställa att alla 

har kompetensen. 

Tidsplan och kostnad: 

2019 

Under våren går alla socialsekreterare på IFO, öppenvården och 

ledningsgruppen en 1x3 dagars grundutbildning i Signs of safety samt 

påbörjar utbildningshandledning/implementeringsstöd. Ca 80 000 kronor 

varav 20 000 kronor bekostas av egen budget. 

Hösten 2019 ska samtliga genomgå en tvådagars lösningsfokuserad 

utbildning. Arbeta enligt modellen och kompetensstöd till chefer samt 

regelbunden handledning i Signs of Safety. Ca 80 000 kronor varav 20 000 

kronor bekostas av egen befintlig budget. 

2020 

Samtliga ska genomgå en 5-dagars fördjupningsutbildning och fortsatt 

implementeringsstöd till chefer och utbildningshandledning till 

medarbetarna, ca 160 000 kronor varav 40 000 kronor bekostas av egen 

budget. 

 

Ledningsgrupp IFO 

 

Liselotte Pedersen 

Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 

 

Ulrika Berg 

Enhetschef 

 

Jennie Stålfors 

Enhetschef 

 

Magdalena Nowakowska 

Vikarierande enhetschef 

 

Pia Lindgren 

Enhetschef 
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Ansökan om kompetensutvecklingsmedel inom Vård och 
omsorg och Hemsjukvård 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ansöker hos personalutskottet om kompetensutvecklings-

medel, 124 065 kronor för deltagande på konferensen ”Äldreomsorgsdagarna 

2018”. 

Sammanfattning av ärendet  

Äldreomsorgsdagarna är den självklara mötesplatsen för alla inom 

äldreomsorgen och är viktig ur ett omvärldsperspektiv.  

 

Under två dagar får deltagarna lyssna till åtta gemensamma storföreläsningar 

som ger allt från senaste forskningen till inspiration och nya arbetsmetoder. 

Där emellan skapar deltagarna sitt eget program utifrån de fem seminariespår 

som erbjuds inom ledarskap, vård- och livskvalitet, bistånd och psykisk hälsa, 

social omsorg samt teknik som stöd. I mässhallen finns även möjlighet att 

möta ett 90-tal utställare. 

 

Bemötandet är centralt för en personcentrerad äldreomsorg och är årets tema 

för Äldreomsorgsdagarna. Ett gott bemötande handlar även om kvalitet och 

tillit i mötet mellan äldre, anhöriga och medarbetare. 

 

Deltagandet från vård-och omsorg beräknas kosta 165 420 kronor för 18 

personer (ledningsfunktioner, områdeschefer, biståndshandläggare och 

samordnare samt gruppledare). Ansökan hos personalutskottet uppgår till 75 

procent, 124 065 kronor av totala kostnaden. Socialnämnden bekostar 25 

procent, 41 355 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnad för konferensen inklusive resa och logi, 165 420 kronor. 

Socialnämnden bekostar 25 procent, 41 355 kronor. 

Ansökan hos personalutskottet för 75 procent, 124 065 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av hälso- och sjukvårdschef, tillförordnad vård och 

omsorgschef, 2018-04-24 
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
 

 

 

Carina Asp     

Hälso- och sjukvårdschef, tf. vård och omsorgschef  
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade kvartal ett år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), 

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 

och§ 28 f-g. 

 

Kvartal ett år 2018 finns det ett ej verkställt gynnande beslut. 

Beslutsunderlag 

Individrapport, 2018-04-09 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör, 2018-04-26 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisor 

Kommunfullmäktige 

 

 

Annie-Lie Jarhult  Lena Eriksson 

Förvaltningschef  Systemvetare/administratör
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Granskning av socialnämndens ekonomiska styrning  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att klarlägga de 

påpekanden som görs i den revisionella bedömningen och återkomma med 

åtgärder till socialnämndens sammanträde i juni 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska rutiner för 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Socialnämnden har i den löpande ekonomiska uppföljningen under år 2017 redovisat 

ekonomiska avvikelser i förhållande av den budget som fullmäktige beslutat om. I juni 

rapporterades om ett underskott på 11,2 mnkr.    

Kommunens revisorer har efter en riskbedömning beslutat att genomföra en granskning 

av hur nämnden utövat uppföljning och kontroll av den ekonomiska utvecklingen under 

året, samt vilka eventuella åtgärder som vidtagits inom ramen för nämndens ekonomi-

styrning. 

1.2. Syfte och Revisionsfrågor 
Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomisk planering och uppföljning 

med tillräcklig intern kontroll?  

1.3. Revisionskriterier 
 Kommunallagen 

 Budget år 2017 

 Kommunfullmäktiges styrdokument. 

1.4. Kontrollmål 
 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och fördela resurser till 

nämndens olika verksamheter? 

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för ekonomisk uppföljning? 

 Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av identifierat ekonomiskt underskott? 

1.5. Avgränsning 
Granskningen är avgränsad till nämndens arbete med ekonomistyrning för åren 2016 och 

2017. 

1.6. Metod 
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Följande dokument ligger 

till grund för granskningen: 

 Budget år 2016 

 Årsredovisning år 2016 

 Budget år 2017 

 Delårsrapport år 2017 

 Socialnämndens reglemente 

 Organisationsschema för socialnämnden år 2017 och år 2018 
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 Diverse ekonomiska uppföljningar 

 Protokoll från socialnämnden 2016 och 2017 och tillhörande handlingar 

 Kommunstyrelsens protokoll år 2017 

 

Följande personer har intervjuats: 

Thomas Lindberg, ordförande socialnämndens 

Lars-Erik Hammarström, vice ordförande socialnämnden 

Annie-Lie Jarhult, socialchef 

Marie Rosell, ekonom socialförvaltningen 

Carina Asp, avdelningschef Hälso- och sjukvård samt tf Vård och omsorg 

Pia Blomqvist, enhetschef Storgården Älghult 

Maria Eriksson, IFO-chef 

Liselotte Pedersen, enhetschef Vuxengruppen 

Ulrika Berg, enhetschef Utredning och familjerätt 

Anna-Lena Thorén, enhetschef Solgården Norrhult 

Silja Savela, ekonomichef 

 

Rapporten har sakgranskats av socialchef, ekonomichef, ekonom och vice ordförande i 

socialnämnden. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för 
att planera och fördela resurser till nämndens 
olika verksamheter? 

2.1.1. Iakttagelser 

Det kan noteras att budgetprocessen inom socialnämndens ansvarsområde för åren 2017 

och 2018 har varit olika. Det har under perioden varit olika befattningshavare på social-

chefstjänsten som påverkat processen. 

I början på år 2016 påbörjades arbetet med budgeten för år 2017. Ledningsgruppen satte 

av tre datum i februari och mars för att diskutera behov, äskande, prioriteringar och för-

ändringar. I maj 2016 lades ett budgetäskande som översteg den budgetram som lagts i 

flerårsplanen med 18,9 mnkr. 

Det finns inget dokumenterat resursfördelningssystem samt få eller inga fördelningsnyck-

lar, förutom för äldreomsorgen där resurser fördelas utifrån vårdtyngd, som nämnden 

använder sig av för att fördela den budgetram som nämnden erhåller från fullmäktige. Det 

som har framgått i samband med intervjuerna är att följande används i samband med 

upprättandet av budgeten: 

Sjukfrånvaro, omsorgsarbetare: 2 %  

Sjukfrånvaro, ej omsorgsarbetare: 1 % 

Semesterlön: 5 veckor 

Kulpeng: 200 kr/anställd 

 

Driftbudgeten inför år 2017 upprättades utifrån 2016 års budget. Driftkostnaderna räkna-

des upp med 2 % om det inte fanns några indikationer på några större förändringar. Vi-

dare gjordes en genomgång av befintliga avtal och kostnaderna uppdaterades budget-

mässigt. Enligt de intervjuade förstärktes budgeten på de områden som socialnämndens 

presidium beslutat att satsa särskilt på, exempelvis IT-drift, nyckel-fritt system samt LSS-

servicebostäder. 

Personalkostnader beräknades på 2016 års lönenivå med ökning för 2017 års avtal.  Om-

rådescheferna inom omsorgen om funktionsnedsatta tillfrågades om personalbehovet och 

personalstyrkan beräknades utifrån det. Individ- och familjeomsorgens budget korrigera-

des utifrån nämndens beslut om att minska öppenvården. Inom äldreomsorgen finns en 

budgetpost ”resursfördelningsbudget” som omfattar 97,9 årsarbetare. Under år 2016 har 

behovet varit större än dessa 97,9 årsarbetare. I praktiken har det varit 112 årsarbetare. 

Vid en genomgång av budget och resultat de senaste åren ser det ut enligt följande, i 

mnkr: 
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Kostnadsutveckling socialnämndens verksamhet 2015-2018 

 Utfall 

2015 

Budget 

2016 

Utfall 

2016 

Budget 

2017 

Prognos 

2017 

Budget 

2018 

Gemensamma 

kostnader 

14,7 15,8 15,6 17,6 16,4 15,5 

IFO 30,1 33,5 35,2 38,1 39,01 38,2 

Vård och om-

sorg 

138,3 142,4 144,9 144,6 159,0 147,2 

Hälso- och 

sjukvård 

22,9 21,4 21,8 22,2 22,2 23,1 

Totalt 206,0 213,1 217,5 222,5 236,6 224,0 

 

Av ovanstående tabell framgår att budget nästkommande år i praktiken redan från början 

är underfinansierad. Värt att notera är att i prognosen för år 2017 ingår en intäkt från Mi-

grationsverket på 5 mnkr som avser återsökta extraordinära kostnader från år 2016. Inför 

år 2018 så fattas det i princip 12,6 mnkr, i detta belopp ingår ingen prisökning.  

För att få ihop nämndens samlade budget år 2017 har resursfördelningsbudgeten inom 

äldreomsorgen använts som regulator för att kunna redovisa att nämnden håller sig inom 

den budgetram som fullmäktige har beslutat om. 

Mycket av arbetet går ut för att lösa situationen för stunden. Flera efterfrågar en mer 

långsiktig planering av verksamheten. 

Efter genomgång av nämndens protokoll och intervjuerna med både politiker och tjäns-

temän framgår att de har haft en låg delaktighet i samband med framtagandet av 2017 års 

budget. I och med byten på socialchefstjänsten så har delaktigheten inför år 2018 varit än 

mindre än tidigare år. Flera av cheferna ger uttryck för att de vill vara mer engagerade i 

framtagandet av budgeten. 

Arbetet med 2018 års budget kom inte igång under våren beroende på de olika befatt-

ningshavarna på socialchefstjänsten. Konsulten som anlitades fick i stor utsträckning ar-

beta med akuta åtgärder. Konsulten och ekonomen fick i uppdrag av nämndens ordfö-

rande att komma med ett förslag till budget. Ledningsgruppen på socialförvaltningens 

involverades inte heller i arbetet, förutom att de fick komma med sina äskanden. Budget 

för år 2018 räknades upp med 2 % enligt samma principer som inför år 2017. 

Bland tjänstemännen framförs att det finns hinder för att få en ekonomi i balans. Det 

finns allt för många politiska ”heliga kor”. Tjänstemännen har tagit fram förslag som de 

anser är lämpliga och som skulle ha minst negativ påverkar på verksamheten. Bland annat 

nämns antalet särskilda boenden inom äldreomsorgen. Vid några tillfällen har besluts om 

besparingar fattats på förslag som kommit upp på sammanträden, utan att det skett nå-

gon konsekvensanalys, exempelvis att minska på öppenvården inom IFO, som i praktiken 

innebär att det blir mer placeringar.  

                                                             
1 Under IFO-verksamheten har en intäkt från Migrationsverket redovisats på 5 mnkr som är efter-
sökta extraordinära kostnader som avser 2016 års verksamhet. 
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2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och fördela 

resurser till nämndens olika verksamheter.  Nämndens prioriteringar och inriktningar 

behöver tydliggöras som grund för resursfördelningen. Verksamhetsmått och vård-

tyngdsmätningar behöver på ett tydligare sätt ligga till grund för nämndens fördelning av 

tillgängliga resurser och på så sätt vara styrande för vilken verksamhet som ska bedrivas.  

Budgeten för år 2018 uppgår till 224 mnkr. Utfallet för år 2017 uppgår till 236,6 mnkr, 

exkluderas intäkten från Migrationsverket som tillhörde år 2016 års verksamhet så upp-

går kostnaden till 241 mnkr. Detta innebär att 2018 års budget, med en oförändrad verk-

samhet, är underfinansierad med 17 mnkr, till detta kommer de årliga kostnadsökningar-

na. Detta innebär att nämnden måste vidta kraftfulla åtgärder för att verksamheten ska 

bedrivas inom den budgetram som fullmäktige beslutat om.   

2.2. Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för 
ekonomisk uppföljning? 

2.2.1. Iakttagelser 

Tidigare har socialchef, presidium och ekonom träffats för att gemensamt gå igenom 

nämndens ekonomi. På sammanträde har sen ekonomen redovisat den ekonomiska upp-

följningen. Idag redovisar socialchefen den ekonomiska uppföljningen, utan att chef, eko-

nom och presidium gått igenom ekonomin.  

Nämnden har under året behandlat budgetuppföljningar vid sammanträdena i mars, 

april, maj, juni, september, oktober (delår), november och december. 

Budgetunderskotten som redovisats är följande: 

Månad Budgetutfall Beslut om 

åtgärder 

Mars 6,3 mnkr Nej 

April 9,0 mnkr Nej 

Maj 6,7 mnkr Ja 

Juni 11,2 mnkr Nej 

September 11,8 mnkr Nej 

Oktober 11,8 mnkr Nej 

November 10,9 mnkr Nej 

December 6,9 mnkr Ja 

Prognos  14,1 mnkr  
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På nämnden har den ekonomiska uppföljningen redovisats på följande nivå: 

 

Verksamhet Budget Utfall Avvikelser 

Politisk verksamhet 1,1 0,8 0,2 

Gemensamt 16,5 15,5 0,9 

Hälso- och sjukvård 22,2 22,2 0,0 

Vård och omsorg gem 10,4 9,9 0,5 

Vård och omsorg ÄO 99,6 112,7 -13,1 

Vård och omsorg OF 34,5 36,4 -1,8 

Individ- och familjeomsorg 38,1 39,0 -0,9 

Totalt 222,6 236,7 -14,1 

 

Socialförvaltningen har skapat en egen mapp där gemensamma dokument samlas. Bland 

annat finns en mapp med ekonomi. Där finns en excelfil för varje enskild chef. Filen upp-

dateras av ekonomen med utfallet och resultatet i förhållande till budget. Samtliga chefer 

har tillgång till dessa uppföljningar. 

 

För äldreomsorgen finns dessutom för varje verksamhet en fil som följer upp behovet 

inom särskilt boende och ordinärt boende. Även dessa filer uppdateras månadsvis av eko-

nomen och sammanfattas i en fil som redovisar totalen.  

 

Respektive chef kan boka in tid med ekonomen för ekonomisk uppföljning och det finns 

möjlighet att detta kan ske både i Lenhovda och Åseda. 

 

IFO-chef, enhetschefer på IFO samt ekonom träffas en gång i månaden för att gå igenom 

befintliga institutions-och familjehemsplaceringar och hur länge de beräknas pågå. Vidare 

till vilken kostnad och vad effekten blir på året och påverkan på budgetutfallet.  

I samband med intervjuerna så framgår det att de politiska företrädarna endast får den 

ekonomiska uppföljningen på en aggregerad nivå. Bland cheferna råder det en osäkerhet i 

hur uppföljningen ska ske och om det går att lita på sifforna som presenteras. Flera ger 

uttryck för att de känner sig osäkra på vilken budget de har att tillgå, någon ger uttryck för 

att den är rörig.  

En omständighet som visar på att uppföljningen inte fungerar fullt ut är när budgetunder-

skottet ökade från 6,9 mnkr i december 2017 till 14,1 mnkr i januari månad 2018 avseende 

2017 års verksamhet.  

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden inte säkerställer tillräckliga rutiner för ekonomisk uppföljning. 

Nämnden behandlar återkommande uppföljningsrapporter, men bedömning baseras på 

att nämnden inte säkerställt en tillräckligt transparent uppföljning, som ger tillräcklig 

överblick över hur verksamheten utvecklas. Detta kan leda till att nödvändiga insatser inte 

beslutas i tid och/eller att resursstyrning ger felaktiga signaler.  
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Vi bedömer vidare att nämndens uppföljningsrapporter inte i tillräcklig utsträckning stöd-

jer en analys av nämndens ekonomiska ställning. Redovisning sker på övergripande ag-

gregerad nivå. Nämnden borde identifiera särskilt kritiska poster för uppföljning och att 

dessa i förekommande fall stöds av verksamhetsmått som volymförändringar. Vi anser att 

de ekonomiska uppföljningarna tydligare behöver stödjas av verksamhetsmått som voly-

mer och andra västenliga nyckeltal som exempelvis personaltäthetsmått. 

Vi rekommenderar att nämndens uppföljning kompletteras genom att löpande följa för-

brukningen av medel som är avsatta för resursfördelning, samt att löpande följa intäkter 

och kostnader. Vidare att som komplement till nettoredovisningen upprätta uppföljnings-

rapporter där det för varje verksamhet kompletteras med att redovisa de viktigaste intäk-

terna, personalkostnader, lokalkostnader samt övriga kostnader. Vi rekommenderar vi-

dare att för personalkostnaderna särskilja vad som är anslagsfinansierat, finansierat inom 

ramen för resursfördelningssystemet eller finansierat genom medel från migrationsverket 

eller andra tillfälliga statsbidrag.  

2.3. Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning 
av identifierat ekonomiskt underskott? 

2.3.1. Iakttagelser 

Som redovisats ovan så har nämnden vid två tillfällen beslutat om åtgärder i samband 

med den ekonomiska uppföljningen. 

Det vanligaste beslutet är: Socialnämnden godkänner redovisningen.  

I samband med sammanträdet den 11 maj 2017 i § 71 så fattades följande beslut: 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för 

en långsiktigt hållbar ekonomi som inkluderar en tydlig ekonomistyrning för att 

inte överstiga de av kommunfullmäktige beslutade ramarna. Uppdraget ska 

återrapporteras till nämnden i oktober 2017 

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ge förslag på kostnads-

sänkande åtgärder för 2017 års budget. Uppdraget ska återrapporteras till 

nämnden i juni 2017. 

3. Socialnämnden godkänner redovisningen och översänder densamma till kom-

munstyrelsen. 

I samband med junimötet i § 82 behandlades kostnadssänkande åtgärder för 2017 års 

budget och plan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Av protokollet framgår att nämnden 

skulle kunna minska underskottet med 2,1 mnkr samt att helårseffekten skulle bli 5,2 

mnkr. 

På sammanträdet i september, § 101, behandlades återrapportering av kostnadssänkande 

åtgärder för 2017 års budget. Då det gått för kort tid mellan sammanträdet i juni till sep-

tember kan inga effekter av de beslutade kostnadssänkande åtgärderna som behandlades 

på juni mötet bedömas. Detta ska ske i samband med årsbokslutet. 

Beslutet som fattades den 14 september är följande: 
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1. Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att minska korttidsplat-

serna från nio till sex samt att samtliga korttidsplatser är placerade på Lingår-

den. 

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att rapportera till social-

nämnden i samband med årsbokslutet vilka ekonomiska effekter åtgärderna har 

fått. 

3. Socialnämnden upphäver den delen av socialnämndens beslut från maj 2015, § 

72, som handlar om att stänga elva särskilda boendeplatser på Solgården i 

Norrhult. 

På sammanträdet i december i § 138, beslutar nämnden: 

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att undersöka de ökade kost-

naderna inom vård och omsorg och återkomma med förslag på kostnadseffekti-

viseringar till socialnämndens sammanträde i april 2018.  

I samband med intervjuerna framkommer att det allt för ofta blir kortsiktiga beslut istället 

för att fatta långsiktiga beslut som kan leda till kostnadssänkningar i framtiden. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga beslut utifrån tillgängliga ekonomiska ra-

mar. Nämnden har inte gett tillräckliga styrdirektiv. Vi anser att nämnden vid bristande 

finansiering har att pröva konsekvensen av exempelvis lägre personaltäthet eller andra 

åtgärder. Om nämnden efter en sådan prövning bedömer att de inte kan fatta beslut om 

erforderliga åtgärder, har nämnden att hänskjuta ärendet till kommunfullmäktige där 

konsekvenserna beskrivs och där eventuella tilläggsanslag äskas.  
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3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden inte har en ändamålsenlig ekonomisk planering och upp-

följning samt inte en tillräcklig intern kontroll över sin verksamhet. Vi grundar vår be-

dömning på att inför år 2017 års verksamhet hade nämnden en budget på 222,5 mnkr och 

kostnaden uppgick till 236,6 mnkr, i detta resultat ingår dessutom en intäkt från år 2016 

från Migrationsverket på 5 mnkr.  

Budgeten för år 2018 uppgår till 224 mnkr vilket innebär att 2018 års budget, med en 

oförändrad verksamhet, är underfinansierad med 17 mnkr, till detta kommer de årliga 

kostnadsökningarna. Detta innebär att nämnden måste vidta kraftfulla åtgärder för att 

verksamheten ska bedrivas inom den budgetram som fullmäktige beslutat om.   

Inom äldreomsorgen fördelas budgetmedel ut till verksamheten utifrån vårdtyngden hos 

vårdtagarna. För detta ändamål finns medel budgeterat för resursfördelningsbudget. 

Denna budgetpost redovisar ett underskott på 7,8 mnkr. Utöver detta har de olika enhet-

erna och hemtjänsten haft ytterligare budgetunderskott. Handhavandet innebär att verk-

samheten har fått ersättning som inte rymts inom nämndens budgetram, vilket är otill-

fredsställande.  

De ekonomiska uppföljningarna som redovisats för nämnden har varit på en allt för ag-

gregerad nivå. Vi bedömer att uppföljningen borde brutits ner på lägre nivåer, med tanke 

på det ekonomiska läge som nämnden befunnit sig i under året. Den första uppföljningen 

som behandlades i nämnden, skedde i mars månad. Vi detta tillfälle redovisades en eko-

nomisk prognos på -6,3 mnkr. Budgetavvikelsen har varierat mellan 6,3 mnkr och 11,8 

mnkr. Dessutom gick underskottet från 6,9 mnkr till 14,1 mnkr mellan december 2017 och 

januari 2018.  
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3.1. Bedömningar mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

Har nämnden säkerställt tillräck-

liga rutiner för att planera och 

fördela resurser till nämndens 

olika verksamheter? 

 

Ej uppfyllt  

Vi bedömer att nämnden inte har säkerställt 

tillräckliga rutiner för att planera och fördela 

resurser till nämndens olika verksamheter.  

Nämndens prioriteringar och inriktningar be-

höver tydliggöras som grund för resursfördel-

ningen. Verksamhetsmått och vårdtyngdsmät-

ningar behöver på ett tydligare sätt ligga till 

grund för nämndens fördelning av tillgängliga 

resurser och på så sätt vara styrande för vilken 

verksamhet som ska bedrivas.  

 

Har nämnden säkerställt tillräck-
liga rutiner för ekonomisk upp-
följning? 

 

Ej uppfyllt  

Vi bedömer att nämnden inte säkerställer till-

räckliga rutiner för ekonomisk uppföljning. 

Nämnden behandlar återkommande uppfölj-

ningsrapporter, men bedömning baseras på att 

nämnden inte säkerställt en tillräckligt trans-

parent uppföljning, som ger tillräcklig över-

blick över hur verksamheten utvecklas. Detta 

kan leda till att nödvändiga insatser inte beslu-

tas i tid och/eller att resursstyrning ger felakt-

iga signaler.  

Vi bedömer vidare att nämndens uppföljnings-

rapporter inte i tillräcklig utsträckning stödjer 

en analys av nämndens ekonomiska ställning. 

Redovisning sker på övergripande aggregerad 

nivå. Nämnden borde identifiera särskilt kri-

tiska poster för uppföljning och att dessa i fö-

rekommande fall stöds av verksamhetsmått 

som volymförändringar. Vi anser att de eko-

nomiska uppföljningarna tydligare behöver 

stödjas av verksamhetsmått som volymer och 

andra västenliga nyckeltal som exempelvis 

personaltäthetsmått. 

Har nämnden vidtagit åtgärder 

med anledning av identifierat 

ekonomiskt underskott? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att nämnden inte fattat tillräckliga 

beslut utifrån tillgängliga ekonomiska ramar. 

Nämnden har inte gett tillräckliga styrdirektiv.  
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Vi anser att nämnden vid bristande finansie-

ring har att pröva konsekvensen av exempelvis 

lägre personaltäthet eller andra åtgärder. Om 

nämnden efter en sådan prövning bedömer att 

de inte kan fatta beslut om erforderliga åtgär-

der, har nämnden att hänskjuta ärendet till 

kommunfullmäktige där konsekvenserna besk-

rivs och där eventuella tilläggsanslag äskas.  

 

2018-03-16   

   

Pär Sturesson 

Uppdragsledare/projektledare 
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Val av dataskyddsombud 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse ett 

dataskyddsombud innan 25 maj 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den även kallas, innehåller regler 

om hur man får behandla personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller 

som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter 

då personuppgiftslagen (PuL).  

 

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av 

personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person. 

 

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett 

dataskyddsombud. Dataskyddsombud måste utses om man uppfyller någon 

av nedanstående kriterier: 

 

1.  Man är en myndighet eller en folkvald församling, det vill säga ett 

offentligt organ 

2.  Har som kärnverksamhet att regelbundet, systematiskt och i stor 

omfattning övervaka enskilda personer 

3.  Har som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller 

uppgifter om brott i stor omfattning 

 

Datainspektionen rekommenderar att organisationer utser ett 

dataskyddsombud om: 

 

1. Utför arbetsuppgifter av allmänt intresse 

2. Utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 

informationsinsatser. Det innebär bland annat att samla in information om hur 

organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen 
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följer bestämmelser och interna styrdokument, informera och ge råd inom 

organisationen. 

 

Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara 

kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade 

och personalen inom organisationen, samarbeta med Datainspektionen, till 

exempel vid inspektioner. 

 

De organisationer som ska ha ett dataskyddsombud ska anmäla detta till 

datainspektionen och skicka in dataskyddsombudets kontakuppgifter till 

datainspektionen.  

 

Uppvidinge kommun har inte utsett ett dataskyddsombud. För att säkerställa 

att dataskyddsförordningen följs inom socialförvaltningen när förordningen 

träder i kraft den 25 maj bör socialnämnden utse ett dataskyddsombud.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-04-26 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

 

 

Annie-Lie Jarhult   

Förvaltningschef   
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Palliativt centrum – Dialog kring fortsatt samverkan 2018-
2023 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner fortsatt samverkan med Palliativt centrum 2018-

2023 och beviljar 122 135 kronor i bidrag till projektet för år 2019-2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Palliativ centrum är ett samverkansprojekt mellan Linneuniversitetet och 

Region Kronoberg med finansiering ifrån Familjen Kamprads Stiftelse 2013–

2017 

Det långsiktiga målet för projektet är att utveckla och förbättra den palliativa 

vården i Kronobergs län. 

 
Bakgrund 
”Projektet Palliativt centrum för samskapad vård är ett samverkansprojekt 

mellan Linneuniversitetet och Region Kronoberg med finansiering ifrån 

Familjen Kamprad Stiftelse 2013–2017.  

 

Det långsiktiga målet för projektet var att, utifrån ett tänkt centrum, utveckla 

och förbättra den palliativa vården i Kronobergs län. Följeforskningen har haft 

som syfte att övergripande värdera Palliativt centrums prestationer, 

kortsiktiga och långsiktiga effekter samt undersöka om projektet bidragit till 

en hållbar utveckling inom den palliativa vården.  

 

Resultat visar att Palliativt centrum genomfört ett omfattande kunskapslyft 

inom palliativ vård i form av tematräffar i studiecirkelformat för personal 

inom vård och omsorg i Kronobergs län och stärkt yrkesroller såsom 

sjuksköterska, läkare och undersköterska med inslag av palliativ vård i 

utbildningar och kurser. Palliativt centrum har även utvecklat och utfört 

insatser för allmänheten i syfte att skapa diskussion och reflektion om palliativ 

vård. Palliativt centrum har, med nämnda insatser och den forskning som 

skett inom palliativ vård, väsentligen uppfyllt målet för projektet och initierat 

fokus på palliativ vård, men för en hållbar utveckling av palliativ vård och för 

en hållbar verksamhet för Palliativt centrum, behövs fortsatt arbete, fokus på 

införandet av interventioner inom vård och omsorg och ett mer aktivt 

ägarskap från mottagarorganisationerna.” (Hämtat från: Rapport - Följeforskning - 

Palliativt centrum för samskapad vård, Anna-Lena Nilsson  2018-01-14) 
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Samverkan under 2018 - 2023 
Palliativt centrum för samskapad vård har beviljats fortsatt stöd om 

finansiering för en ny femårsperiod av Familjen Kamprads Stiftelse, 

Linnéuniversitetet och Region Kronoberg. Genom att integrera utbildning, 

forskning och klinisk verksamhet ges unika möjligheter till att skapa 

förutsättningar för att fortsätta att utveckla den palliativ vården.  

 

Socialförvaltningen vill informera om nuläget och påbörja en dialog med 

socialnämnden för att tillsammans planera nästa steg i samverkan med 

projektet Palliativt centrum. Det är av vikt att den palliativa vården i länet 

fortsätter att utvecklas genom kompetenshöjning av personal och genom 

klinisk utveckling. Ett samskapande och delaktighet från Region Kronoberg 

och länets kommuner är avgörande för att lyckas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Bidrag till palliativt centrum 2019-20 per kommun och Region Kronoberg  

Kommun  Befolkning 2017-06-30  Bidrag (kr)  

Antal  Andel  2019  2020  

Alvesta  19 900  10,2%  101 503  152 255  

Lessebo  8 772  4,5%  44 743  67 115  

Ljungby  28 141  14,4%  143 538  215 307  

Markaryd  10 131  5,2%  51 675  77 512  

Tingsryd  12 422  6,3%  63 360  95 041  

Uppvidinge  9 578  4,9%  48 854  73 281  

Växjö  90 183  46,0%  459 993  689 989  

Älmhult  16 926  8,6%  86 334  129 501  

Summa 

kommuner  

196 053  100,0%  1 000 000  1 500 000  

Region Kronoberg  2 000 000  2 000 000  

Totalt  3 000 000  3 500 000  

 

Den totala summan som Socialnämnden bidrar till samverkansprojektet 

Palliativt centrum år 2019-2020 blir 122 135 kronor. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-04-26 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef  
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Förteckning över information till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 3 maj 2018. 

MEDDELANDE 

1. Äskanden 2019-2021 

2. Arbetsmiljökommitté  

3. Etableringen 

4. Barnens bästa i Kronoberg 

5. Samverkan äldre och alkoholmissbruk 

 

 

 

 



 

 

 

Meddelanden 

2018-04-26  

 

Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 

 · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Förteckning över meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 2018-05-03. 

MEDDELANDE 

1. Fastställande av LVU 

2. Årsredovisning, KF § 25/2018  

3. Ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet, KF § 26/2018 

4. Ekonomisk uppföljning, KS § 47/2018 

 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på socialförvaltningen.  
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