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Emma Majlöv Modig,  
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KALLELSE 
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1(2) 

Datum 

2018-05-31 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 7 juni 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. Ansökan om stadigvarande

serveringstillstånd

Dnr 2018-000102

3. Ansökan om stadigvarande

serveringstillstånd

Dnr 2018-000146

4. Socialnämndens ekonomiska uppföljning år

2018

Dnr 2018-000105

Handlingar distribueras v. 23 

5. Kvalitetsrapport Hälso- och sjukvård samt

vård- och omsorgsavdelningarna januari-april

2018

Dnr 2018-000188

6. Riktlinje för våld i nära relationer

Dnr 2018-000157

7. Utredning om placering

Dnr 2018-000187

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

8. Utredning om fortsatt placering

Dnr 2018-000168

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

9. Särskild förordnad vårdnadshavare

Dnr 2018-000151

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

10. Överflytt av vårdnad

Dnr 2018-000152

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2018-05-31 
Sida 

2(2) 

Ärende Anteckningar

11. Överflytt av vårdnad

Dnr 2018-000153

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

12. Överflytt av vårdnad

Dnr 2018-000154

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

13. Överflytt av vårdnad

Dnr 2018-000155

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

14. Stämningsansökan umgänge

Dnr 2018-000192

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

15. Stämningsansökan umgänge

Dnr 2018-000193

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

16. Kostnadseffektiviseringar/ åtgärder 2018 års

budget och plan för en hållbar ekonomi och

utveckling 2018-2023

Dnr 2018-000002

17. Granskning av socialnämndens ekonomiska

styrning

Dnr 2018-000038

18. Information från socialchef år 2018

Dnr 2018-000016

19. Redovisning av delegationsbeslut år 2018

Dnr 2018-000081

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

20. Meddelanden till Socialnämnden år 2018

Dnr 2018-000001

Thomas Lindberg 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 



Ärendet innehåller personuppgifter 

och visas därför inte. 



Ärendet innehåller personuppgifter 
och visas därför inte. 
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Kvalitetsrapport för hälso-och sjukvård och vård- och 
omsorgensavdelningarna januari-april 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

En kvalitetsrapport som omfattar resultat av mätningar och andra aktiviteter 

som genomförts för att förbättra kvaliteten inom hälso-och sjukvård och vård 

och omsorg under årets fyra första månader. I rapporten ingår bl.a. statistik 

från fallrapporter, övriga avvikelser, nattfasta och magsjukeutbrott. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinsk ansvarig sjuksköterska, 2018-05-30 

Kvalitetsrapport januari-april 2018, 2018-05-30 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 

 

 

Lena Bodin   

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   



2018-05-30   
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Avvikelser och fall 2016-01-01 t.o.m. 2018-04-30 
 

 
Antalet fall är fortfarande högt i kommunen. De 363 fallen har drabbat 138st personer 

och 5st personer står för 78st fall, s.k. ”mångfallare”. 13st personer har fallit fler är 5 

gånger under perioden.  

Socialstyrelsen informerar även om vikten för att flera professioner jobbar mot 

gemensamt mål, då preventivt arbete för att minska fall är ett mångfasetterat problem. 

Det finns forskning som visar att träning förbättrar både muskelstyrka och balans, vilket 

kan minska fallen. Även näringsriktig kost, med en nattfasta som inte är för lång, god 

munhälsa och en läkemedelsbehandling som är lämplig ingår i det fallpreventiva arbetet.  

Det är viktigt att personalen har tillräckligt med tid och resurser för att kunna utföra den 

träning och de ordinationer som ges.  Ofta krävs även ett motivationsarbete av 

personalen.  

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1

2016 2017 2018

Annan hälso-och sjukvård 6 14 17 15 18 17 7

Kommunikation 6 26 25 20 26 33 10

LM 114 117 109 107 142 133 125

Social 4 24 34 17 12 18 19

Med.tekn. 3 0 9 4 3 2 0

Larm 6 2 14 9 12 11 1

Fall 235 338 277 379 300 360 363

Rehab 1 2 1 0 2 0 0

Stickskada 1 0 2 0 0 1 0
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Läkemedel 

Läkemedelsavvikelserna har mellan 160101–180430 legat mellan 107 och 142st/tertial. 

Den fallande trenden är försiktigt positiv.  

Här ser vi en framtid med möjlighet till digital signering, vilket förhoppningsvis ska göra 

att läkemedelsavvikelserna minskar drastiskt. Tidsperspektivet för detta blir inte före 

hösten 2018, kanske ännu senare, beroende lite på upphandlingen av 

verksamhetssystemet för vård och omsorg.    

 

Övriga avvikelser, som kan vara brister i kommunikationen, externt eller internt, fel på 

en medicinteknisk produkt, sociala avvikelser eller gälla ett trygghetslarm som inte 

fungerar, ligger mellan 0 och 19st/tertial avvikelser under perioden. 

 

Lex Sarah 

Fem rapporter om Lex Sarah har kommit in under perioden från Vård och omsorg. 

Utredningarna visade inte på något missförhållande.  

I november 2017 skickades anmälan enligt Lex Sarah till IVO avseende allvarligt 

missförhållande på individ-och familjeomsorgen. Det har nu kommit beslut från IVO om 

att de avslutar ärendet och att de inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder.  

 

Nattfasta 

Mätning av nattfastan genomfördes som planerat, v.11. Den görs för de som bor på 

SÄBO inklusive gruppbostad.  
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Nattfasta Uppvidinge kommun exkl. Smedsgård 2018 v. 11.  
99 personer deltog i mätningen (hösten 2017 = 91st) 
Medelvärde 11,38 timmar (hösten 2017=12 timmar) 
Andel >11 timmar 60,1 % (hösten 2017=74%) 
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Resultaten skiljer sig mycket mellan olika boenden. Allt mellan att 90% har en nattfasta 

över 11 timmar till att 14% har det. Information och diskussion om resultat diskuteras på 

samverkansträffar och verksamhetsuppföljningar. Två specialist-undersköterskor har 

varit ute i verksamheterna och pratat om hur viktigt det är att dels undvika för lång 

nattfasta, men framför allt hur viktig den enskildes kost i sin helhet är. Olika individuella 

åtgärder måste diskuteras fram exempelvis på de tvärprofessionella teamträffarna, för att 

komma till rätta med den långa nattfastan. Uppföljning sker med en ny mätning i höst. 

 

PPM-BHK (mätning av följsamheten av basala hygienrutiner och klädregler) 

Resultaten från mätningen som görs v 12-13 årligen, visar på en förbättring jämfört med 

2017.  

Mätningen görs av en observatör och det är 7 moment som observeras. I 44,7% av de 

observationer som gjordes på SÄBO i Uppvidinge utfördes alla 7 momenten korrekt, (i 

riket 48,6%). I momenten att använda handskar vid rätt tillfälle och att ha långt hår 

uppsatt var siffrorna 100% korrekt. (Riket 94,7% resp 97,7%). Sämsta resultatet var för 

desinfektion före omvårdnadsmoment, där Uppvidinge ligger på 65,8%. (Riket 63,6%). 

Ett av de särskilda boendena är inte med i resultatet.  

 

Under våren har hållare till spritflaskor samt skyddsbrickor att fästa under flaskan, 

monterats innanför dörren till alla lägenheter i särskild boende. Detta för att göra det lätt 

att göra rätt, d.v.s. att desinficera händerna innan personal börjar med omvårdnad hos 

den enskilde. Åtgärden är efter ett förbättringsförslag från Vårdhygien.  

 

Magsjuka 

Under första delen av året har vi haft två utbrott av magsjuka. Ett i Älghult där 5st 

vårdtagare insjuknade och ett i Lenhovda ordinärt boende med 4st vårdtagare och 2 

personal, d.v.s. inga stora utbrott. Avgörande för hur stort utbrottet blir är hur snabbt 

man sätter in förebyggande och effektiva åtgärder mot spridning. Det låga antalet 

insjuknade, är ett kvitto på att detta har lyckats.  

 

Nya lagar och författningar 

Den 1/1-2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård, ikraft. Den ersatte då BAL (Betalansvarslagen)och har inneburit en del förändringar i 

rutiner och i samverkan mellan och kommunerna Region Kronoberg. Det gamla 

planeringssystemet LINK är nödvändigt att ses över och förändras. Tyvärr kommer inte de 

tekniska förändringarna att komma igång förrän v 9, 2019, (LINK 2). Det ställer till det i vissa fall. 

Ett samlat dokument från kommunerna, där de stora problemen har lyfts har skickats till 

Regiondirektören.  

När det gäller betaldagarna, räknar man inte med att kostnaderna i kommunerna ska öka, 

snarare minska, trots att tiden från att patienten är hemgångsklar till dess att kommunen kan ta 

hem, minimeras. Det är inte fråga om att själva vårdtiden blir kortare. Betaldagarna räknas ut på 
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ett genomsnitt för kommunerna i stället för att räknas för den enskilde personen. Rutinen började 

gälla 1/5-2018. 

Rutinen finns på Region Kronobergs nya vårdgivawebb, som nu är igång fullt ut. Den gamla 

hemsidan är sedan någon vecka stängd. 

In- och utskrivning av patienter i sluten vård 

  

Lena Bodin      

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 

2018-05-30 

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/vardoverenskommelser/overenskommelser-mellan-regionen-kommunerna/#tab-13714
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Riktlinje för våld i nära relationer 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar riktlinjen för våld i nära relationer för år 2018-2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsgruppen för våld i nära relationer har tagit fram en ny riktlinje för våld 

i nära relationer. Då lagstiftning inom området har ändrats sedan föregående 

riktlinje antogs har en helt ny riktlinje tagits fram. Riktlinjen föreslås gälla 

2018-2020. I riktlinjen finns även socialnämndens mål med våldsutsatta samt 

barn som varit utsatta för eller bevittnat våld. Två gånger om året kommer 

socialnämnden att få information om hur arbetet med målen går samt 

information om omfattningen av antalet ärenden.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarit samordnare, 2018-05-23 

Riktlinje för våld i nära relationer, 2018-06-07  

Checklista kvalitét skyddat boende, från Länsstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

 

 

Annie Ingelskog 

Socialt ansvarig samordnare  
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Inledning 
Riktlinjerna ligger till grund för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer oberoende av 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder. Begreppet våld i nära 

relationer är ett övergripandebegrepp och omfattar allt våld som sker i nära relationer, så väl 

mot barn som mot kvinnor och män. Det omfattar även våld i samkönade relationer, 

hedersrelaterat våld och förtryck samt barn som utsatts för- eller bevittnat våld.    

Syfte 

Syftet med socialnämndens riktlinje för våld i nära relationer är att anställda inom 

socialförvaltningen samt förtroendevalda politiker i Socialnämnden ska ha god kännedom om 

mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt att socialnämnden följer de lagar och 

föreskrifter som finns kring våld i nära relationer. Riktlinjen ska utgöra grunden i ett fortsatt 

utvecklings- och uppföljningsarbete men även det förebyggande arbetet.  

Socialnämndens ansvar  
Socialnämnden har ett ansvar att upprätta rutiner för arbetet med våldsutsatta, barn som 

bevittnat våld och våldsutövare. De lagar och föreskrifter som styr arbetet är: 

 Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 

2014:4) 

 Våld – Socialstyrelsens handbok för yrkesverksamma (2016) 

Brottsoffer 
Socialnämnden ska enligt brottsofferparagrafen 5 kap. 11 § SoL 

 Verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. 

 Särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp 

av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. 

 Ansvara för att ett barn, som utsatts för brott, och dennes närstående får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och 

ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver.  
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Riktlinjens giltighetstid och socialnämndens verksamhetsmål 
Riktlinjens giltighetstid löper under perioden 2018-2020.  

Socialnämndens mål med våldsutsatta samt barn som varit utsatta för eller 

bevittnat våld 

MÅL AKTIVITET ANSVARIG TIDSRAM 

Att kunskap om våld i 

nära relationer ökar hos 

medarbetare inom 

socialförvaltningen 

Alla medarbetare ska 

genomgå NCK:s* 

webbkurs om våld och 

lämna intyg till 

närmsta chef. 

Chefer 2018-2020 

Samtliga verksamheter 

ska minst en gång per år 

lyfta ämnet våld i nära 

relationer på ett APT.  

Diskussionsfrågor 

utifrån olika teman 

som behandlar ämnet.  

Chefer Kontinuerligt 

Att samtliga 

verksamheter inom 

socialförvaltningen 

upprättar rutiner och 

arbetssätt för våld i nära 

relationer och för barn 

som har utsattas för eller 

bevittnat våld.  

Skapa rutiner inom 

samtliga verksamheter 

inom 

socialförvaltningen. 

Chefer tillsammans 

med representant från 

arbetsgruppen för 

våld i nära relationer. 

2018-2020 

Att ta fram en 

vägledning som stöd för 

medarbetare inom 

socialförvaltningen. 

 Arbetsgruppen för 

våld i nära relationer 

2018-2019 

Sprida information om 

vilket stöd och hjälp det 

finns att få för 

våldsutsatta och 

våldsutövare. 

Genom att sätta upp 

affischer om 

Familjefrid och trycka 

upp broschyrer om 

socialtjänsten och 

sprida dessa i hela 

kommunen.  

 

Titta igenom så att det 

står relevant 

information på 

hemsidan.  

Arbetsgruppen för 

våld i nära relationer. 

Kontinuerligt 

Delta i aktuella nätverk.   Utsedda personer 

inom 

socialförvaltningen 

Kontinuerligt 

 

Kompetensutveckling 
Socialnämnden ska säkerställa att alla personer, i Uppvidinge kommun, som blir utsatta för 

våld i nära relation uppmärksammas av medarbetare inom socialförvaltningen och får den 

hjälp och det stöd som de behöver. Det är angeläget att kompetens finns i hela förvaltningen, 

inte endast hos enstaka individer, samt att strukturer och funktioner är hållbara över tid.  
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Samtliga medarbetare som har sin anställning inom socialförvaltningen eller är 

förtroendevalda i Socialnämnden ska därför ha kunskap om våld i nära relationer. 

Webbkursen mäns våld mot kvinnor ska genomföras av samtliga medarbetare inom 

socialförvaltningen. Webbkursen ska ingå i introduktionen av nyanställda.  

På detta sätt säkerställer socialnämnden att all personal inom socialförvaltningens 

verksamhetsområden har teoretisk kunskap om våld i nära relation samt kunskap för att 

initialt kunna göra en bedömning om det finns omdelbar risk för att personen utsätts för våld 

eller hot om våld.  

Inom socialförvaltningen finns en arbetsgrupp för våld i nära relationer som arbetar på 

uppdrag av socialförvaltningens ledningsgrupp. I arbetsgruppen finns det representanter från 

förvaltningens samtliga verksamheter.  

Information till Socialnämnden 

 Två gånger om året ska socialnämnden få information om arbetet med 

verksamhetsmålen för att kunna följa upp hur arbetet med målen fortlöper.  

 Socialnämnden ska även, två gånger om året, få information om omfattningen av 

antalet ärenden rörande våld i nära relationer. Resultatet ska analyseras och redovisas 

för nämnden.  

Ansvarsfördelning 
Handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer ska följa den lagstiftning som råder 

samt de rutiner och metoder som finns på respektive verksamhet. 

Ansvaret för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta eller barn 

som bevittnat våld ligger på verksamheten Individ- och familjeomsorgen. Individ- och 

familjeomsorgen ska upprätta rutiner och checklistor för handläggningsprocesser. Ärenden 

som rör våld i nära relationer ska vara högprioriterade och frågor om våldsutsatthet alltid 

ställas. Individ- och familjeomsorgen ska även ta fram en rutin för hur barn tas om hand om 

en förälder avlidit till följd av våld.  

Om det kommer till nämndens kännedom att någon har varit utsatt för våld i nära relation ska 

den enskilde motiveras till att ta emot stöd och hjälp och erbjudas kontakt med Individ- och 

familjeomsorgen. Finns det barn under 18 år ska anmälan göras skyndsamt till Individ- och 

familjeomsorgen. Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen ska upprätta lokala rutiner 

för hur de ska hantera en våldsutsatt eller en våldsutövare.  

Särskilt sårbara grupper 
Anställda inom socialförvaltningen ska beakta de särskilda behov, som socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd lyfter fram, som en våldsutsatt kan ha på grund av: 

 ålder, 

 funktionsnedsättning, 
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 könsöverskridande identitet eller uttryck, 

 sexuell läggning, 

 nationell minoritet, 

 utländsk bakgrund, 

 missbruk och beroende 

 hedersrelaterat våld.  

Dessa grupper riskerar en särskild utsatthet vid våld i nära relation och Socialstyrelsen har 

uppmärksammat dem som särskilt sårbara. En och samma person kan beröras av flera 

omständigheter som inverkar på förhållandet till en närstående våldsutövare. Därför är det 

viktigt att inte fokusera på ”grupptillhörighet” utan utgå från olika faktorer som kan påverka 

den våldsutsattas sårbarhet. Som medarbetare inom socialförvaltningen ska mötet med en 

människa alltid bygga på respekt samt att alla människor är unika. Det är viktigt att vara 

lyhörd för individens behov och inte generalisera. Alla insatser till en våldsutsatt ska anpassas 

efter individens behov.  

Insatser till stöd för den våldsutsatta 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) står 

beskrivet vilka insatser kommunen ska erbjuda samt allmänna råd om insatser. På 

socialförvaltningen i Uppvidinge kommun ska nedanstående alltid tas med i bedömningen av 

vilka insatser som erbjuds.   

Insatser akut  
Med akuta behov av insatser avses vad som är nödvändigt att tillgodose omgående, så som: 

 Placering på tillfälligt boende, exempelvis kvinnojour, skyddat boende, korttidsplats.  

 Kontakt med hälso– och sjukvård 

 Ekonomiskt stöd 

Insatser på kort- och lång sikt 
Att utreda en våldsutsatt persons behov av stöd på längre sikt innebär att ta reda på vad 

personen tänker om sin framtida situation och vilken hjälp denne önskar från kommunen. Det 

kan röra sig om frågor och behov kring: 

 Boende 

 Ekonomi 

 Kontakter med hälso- och sjukvård 

 Samtalskontakt 

 Kontakt med myndigheter, så som Polisen, Skatteverket, Försäkringskassan med flera. 

Att få adekvata stödinsatser från kommunen utifrån våld i nära relation får aldrig vara 

villkorat mot att personen lämnar den som utövar våldet. Det kan vara svårt för den 

våldsutsatte att veta vilka insatser som finns. Det är därför viktigt att informera om vilka 

insatser kommunen kan erbjuda.  
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I bedömningen kring ekonomist bistånd bör det särskilt beaktas om personen har varit utsatt 

för våld i nära relationer då detta medför extra kostnader. Beräkning av ekonomiskt bistånd 

följer därför inte samma krav som i normalfallet för ekonomiskt bistånd utan särskilda 

bedömningar ska göras utifrån den våldsutsattes situation.   

Insatser till våldsutövare  
Att utöva våld är ett straffrättsligt och socialt problem. Det är därför av vikt att erbjuda 

adekvat stöd och hjälp för att den våldsutövande ska kunna förändra sitt beteende. Att erbjuda 

och ge insatser är en viktig del av det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer. 

Målsättningen är att våld, kontroll och förtryck ska upphöra och att våldsutövaren ska hitta 

alternativa handlingssätt. Den insats som i första hand erbjuds till våldsutövaren är kontakt 

med Familjefrid där det finns personal som har adekvat utbildning för att arbeta med 

förövaren. Individanpassade insatser från socialförvaltningen kan också bli aktuella.  

Uppföljning av insatser 

Det är av stor vikt att ärenden följs upp kontinuerligt och att kontakten med den våldsutsatta 

bibehålls. Uppföljning och utvärdering av beslutad insats ska ske för att bedöma om insatsen 

haft önskad effekt, men också för att kvaliteten för enskilda har betydelse för kvaliteten i 

verksamheten i stort.  

Kontroll och uppföljning av skyddat boende utanför kommunen 
För att kontrollera och följa upp verksamheter som bedriver skyddade boenden ska 

Länsstyrelsens Checklista kvalité skyddat boende användas. Se bilaga 1.  

Skyddade personuppgifter 
En del våldsutsatta som söker stöd har skyddade personuppgifter. Det är viktigt att vi har 

kunskap om de olika formerna av skyddade personuppgifter, hur man ansöker om det samt 

vilka krav det ställs på kommunens egen handläggning och hantering av information när 

någon har skyddade personuppgifter. För hantering se rutin för skyddade personuppgifter som 

finns på intranätet.  

Information till våldsutsatta och våldsutövare 

Idag finns information om våld i nära relationer på Uppvidinge kommuns hemsida. Där finns 

användbara länkar och kontaktuppgifter för den enskilde. Information finns även på 

Socialförvaltningen.  

Samverkan 
Våld i nära relationer är ett mångsidigt problem och kräver att många samverkar. Insatser från 

socialnämnden ska utformas tillsammans med den enskilde och vid behov i samverkan med 

andra. Samverkan behövs ofta både i enskilda ärendet och på övergripande nivå. Att flera 

myndigheter, så som socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård arbetar i en fast 
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samverkansgrupp innebär inte att den sekretess som gäller mellan myndigheterna ändras. 

Skulle den enskilde inte samtycka, kan ärenden diskuteras avidentifierade.  

Intern samverkan 
Socialnämnden ska samordna sina insatser så att de inte motverkar varandra. Om insatser ges 

till flera i en familj ska dessa samordnas med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet 

hos våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Hur samverkan ska gå till mellan verksamheter 

inom socialförvaltningen finns i rutin för samverkan inom socialförvaltningen.  

Extern samverkan 

Socialnämnden ska även samverka externt med andra verksamheter, myndigheter och 

organisationer som berörs för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna från de 

olika aktörerna så att de inte motverkar varandra. Samverkan behöver vara strukturerad för att 

fungera både på övergripande nivå och i enskilda ärenden. Socialtjänsten har det övergripande 

ansvaret för att samverkan fungerar. 

Samordnad individuell plan (SIP) 

För personer som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en 

individuell plan upprättas om den enskilde samtycker till det. Ansvaret att sammankalla till en 

sådan plan ligger på båda myndigheterna.  

Kvinnojouren Blenda 

Uppvidinge kommun har avtal med Kvinnojouren Blenda i Växjö. Tillsammans med Växjö-, 

Alvesta-, Lessebo och Tingsryds kommun finansieras en del av verksamheten.  

Familjefrid Kronoberg 

Familjefrid Kronoberg ägs gemensamt av samtliga kommuner i Kronobergs län samt Region 

Kronoberg. Organisatoriskt finns Familjefrid Kronoberg som en del av förvaltningen Arbete 

och Välfärd i Växjö kommun.  Familjefrid finns beläget i Växjö och erbjuder kostnadsfri 

rådgivning, stöd, hjälp, krishantering och behandling. Samtal sker både individuellt och i 

grupp och personalen har kompetens att möta och stötta både förövare och den utsatta. Barn 

under 18 år kan de ta emot på bistånd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. 

Familjefrid kallar några gånger om året till nätverksträff för kommunerna i länet. Vid 

nätverksträffarna förs bland annat diskussioner kring aktuell situation i kommunerna vad 

gäller arbetet med våld i nära relation samt vad som är på gång inom Familjefrids verksamhet. 

Länsstyrelsen Kronoberg 

Länsstyrelserna är av regeringen utsedda att driva det regionala jämnställdhetsarbetet. I detta 

arbete ingår att arbeta aktivt mot våld i nära relation. Länsstyrelsen i Kronobergs län driver ett 

nätverk Kvinnofrid Kronoberg som träffas cirka 2 gånger per termin. I nätverket är det bland 

annat representanter från länets kommuner, polisen, Migrationsverket, kvinnojourer, ideella 

organisationer, Region Kronoberg, försäkringskassan med mera. På nätverksträffarna 

informerar Länsstyrelsen om vad som händer i arbetet kring våld i nära relationer och 

jämnställdhet på ett nationellt plan men också vad som är på gång i länet. Länsstyrelsen lyfter 
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även fram specifika områden för diskussion på nätverksträffarna. Utöver nätverket bjuder 

även Länsstyrelsen in till utbildningar flera gånger om året.  

Barnahus Kronoberg 

Barnahus Kronoberg är en verksamhet dit barn som varit utsatta för- eller bevittnat våld 

kommer. Verksamheten drivs av kommunerna i länet, Region Kronoberg samt polis och 

åklagare. Organisatoriskt finns Barnahus som en del av förvaltningen Arbete och Välfärd, 

Växjö kommun. Tanken med Barnahus är att myndigheter som behöver träffa ett våldsutsatt 

barn eller ett barn som har bevittnat våld ska komma till barnet i en barnanpassad miljö, 

istället för att barnet ska åka till flera olika verksamheter.  På Barnahuset arbetar två stycken 

samordnare som är anställda av Växjö kommun. En gång i veckan kallar Barnahus till 

samrådsmöten för att dikutera aktuella ärenden. Samordnarna på Barnahus finns även som 

stöd till kommunerna dit man kan ringa och rådfråga om ärenden.  



1

Checklista –  
uppföljning  

skyddat boende



2

Basfakta om boendet

Driftsform:

Antalet platser för vuxna:

Antalet platser för medföljande barn:

Lokalernas utformning

Kollektivt boende:

Friliggande lägenheter:

Kommentarer:

Vänder sig verksamheten till någon särskild målgrupp?

Möjligheter att ta emot
Medföljande barn 

Ålder och kön:

Medföljande djur

Vilka djur:

Checklista - uppföljning 
skyddat boende
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Förutsättningar att ta emot personer med allergi:

Kommentarer:

Vilka typer av råd och stöd erbjuds?

Råd och vägledning

Planlagda stödsamtal

Stöd i kontakten med myndigheter och vårdgivare

Stödperson/assistans vid rättegång och förhör

Arrangerade aktiviteter, vilka?

Annat, i så fall vad?

Kommentarer:

Trygghet och säkerhet
 
Tillgång till personal

Vardagar under dagtid

Vardagar under kvällar 

Nätter 

Helger
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Bemanning i övrigt

Individuell säkerhetsplanering 

Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans 
med vuxna?

Vid inflyttning

Vid utflyttning

Finns det skriftliga rutiner för att göra individuell säkerhetsplanering tillsammans 
med medföljande barn(i förekommande fall)?

Vid inflyttning

Vid utflyttning

Fysiska skyddsanordningar

Vilka fysiska skyddsanordningar finns det?

Säkerhetsdörr

Video-övervakning

Inbrotts/överfallslarm

Säkerhetsfönster

Hemlig adress

Annan fysisk skyddsanordning
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Brandskydd

Har kontroll av brandskyddet genomförts?

Rutiner kring mobiltelefoner, internet och sociala medier

Finns sådana rutiner?

Hantering av hot och risker 

Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot de boende?

Finns det skriftliga rutiner för hantering av hot och risker mot personal och  
volontärer?

Hantering av skyddade personuppgifter

Hur försäkrar ni er om att skyddade personuppgifter inte kommer ut till obehöriga?

Kännedom om sekretess respektive tystnadsplikt

(Offentlig verksamhet) Hur försäkrar ni er om att all personal känner till bestäm-
melserna i offentlighets och sekretesslagen?

(Enskild verksamhet) Hur försäkrar ni er om att all personal och alla volontärer 
känner till bestämmelserna i socialtjänstlagen om tystnadsplikt?

Dokumentation om insatser för enskilda boende

Gör ni genomförandeplan tillsammans med varje person?

Hur dokumenterar ni genomförda insatser för varje person?  
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Hanteringen av anmälningsskyldigheten för barns skydd

Hur försäkrar ni er om att personal och volontärer kan hantera anmälningsskyldig-
heten vid misstanke om att barn far illa?

Lex Sarah

Finns det skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och 
undanröja missförhållanden ska fullgöras?

Finns det skriftliga rutiner för hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållan-
den och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras?

Tillgänglighet

Tider då det finns möjlighet att ta emot skyddsbehövande

Vid vilka tider på dygnet och dagar på året kan nya skyddssökande tas emot?

Fysisk tillgänglighet

Är boendet anpassat för rullstolsburna personer när det gäller

Entrén är tillräckligt rymlig?

Eventuell hiss är tillräckligt stor?

Minst ett boenderum är anpassat?

Minst en toalett och ett duschrum är anpassat?

Kök och gemensamhetsrum kan nås med rullstol?

Kök kan användas av person med rullstol?
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Är boendet anpassat för en person med synnedsättning?

Är boendet anpassat efter en person med hörselnedsättning?

Tillgänglighet i språkligt avseende

Vilka språk talar personal och volontärer på boendet?

Vilka tider finns personal och volontärer med kompetens i de skilda språken till-
gängliga?

När, vid vilken typ av samtal använder ni tolk vid samtal med skyddssökande som 
inte behärskar svenska eller teckentolk för personer med hörselskada?

Självbestämmande och integritet

I vilken utsträckning har de boende tillgång till eget rum (medföljande barn kan bo i 
samma rum som den vuxna)?

Har de boende tillgång till:

Låsbara toaletter

Låsbara duschrum

Kök med utrymme att laga egen mat

Gemensamma utrymmen för samvaro
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Kunskapsbaserad verksamhet

Standardiserade bedömningsmetoder

Finns det personal eller volontärer på boendet som har kunskap i att använda stan-
dardiserade bedömningsmetoder?

Om ja, vilka metoder?

I vilken utsträckning används dessa metoder på boendet?

Uppföljning

Finns det rutiner för att systematiskt följa upp och dokumentera de boendes uppfatt-
ning om boendet?

Om ja, vilka områden ingår i uppföljningen:

Boendemiljön

Bemötandet

Insatserna

Säkerheten

Annat, ange vad

Lämplig utbildning hos personalen

Vilken utbildning har föreståndaren?
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Vilken utbildning har övriga i personalen?

Hur lång erfarenhet har respektive person av socialt arbete?

Vilken fortbildning har genomförts för personal och volontärer om våld i nära rela-
tioner (under senaste året)?

Vilken fortbildning har genomförts för personal och volontärer om barn som bevitt-
nar våld (under senaste året)?

Finns det på boendet någon särskild kompetens för att möta särskilda behov relate-
rat till

Funktionsnedsättning

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Sexuell läggning

Tillhörighet till nationell minoritet

Utländsk bakgrund

Missbruk eller beroende

Risken för hedersrelaterat våld
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Prostitution och människohandel

På vilket sätt har boendet särskild kompetens när det gäller dessa frågor?

 
Helhetssyn, samordning och kontinuitet

(Kommunal verksamhet) Hur vill ni att samverkan i enskilda ärenden inom social-
tjänsten ska fungera?

(Övrig verksamhet) Hur vill ni att samverkan med socialnämnden ska fungera när 
det gäller enskilda ärenden?

Hur tycker ni att samverkan fungerar idag?

Hur vill ni att flytten från boendet ska planeras tillsammans med socialtjänsten?

Hur tycker ni att planeringen fungerar idag?
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Lämplighet att ta emot barn (i förekommande fall)

Vilken kunskap har personalen om barns behov?

Vilket utrymme finns för lek och sysselsättning för yngre barn?

Vilket utrymme finns för sysselsättning för tonårsbarn?

Hur ser möjligheterna ut att delta i förskola/skola?

Vilken möjlighet finns till krisstöd för barn? 

Vilken möjlighet finns till känslomässigt stöd för barn? 

Vilken möjlighet finns att ge barnets förälder stöd i sitt föräldraskap?

Systematiskt förbättringsarbete

Har verksamheten gjort någon

Riskanalys – Vad kan gå fel och hur förebygger ni det?

Egenkontroll – Följs rutinerna och blir resultatet bra?
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Utredning av rapporter, klagomål och synpunkter- Har ni fått klagomål eller förslag 
till förbättringar? Vad tycker ni själva att ni behöver förändra?

Förbättrande åtgärder- Aktiviteter som ni har genomfört/planerar?

Förbättring av processer och rutiner – Förändringar av rutiner och processer?

Planerade förändringar av verksamheten
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Övriga kommentarer
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Kostnadseffektiviseringar/ åtgärder 2018 års budget och 
plan för en hållbar ekonomi och utveckling 2018-2023 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar åtgärdsplanen och överlämnar densamma till 

Kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återrapportera 

åtgärdernas kostnadseffekter månatligen till socialnämnden. 

3. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta 

genomlysningen av förvaltningens olika verksamheter gällande 

sjukfrånvaro.  

4. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att fullfölja 

reducering/avslut av konsultuppdrag.  

5. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att avsluta 

subvention gällande omsorgsresor. 

6. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att omstrukturera 

dagverksamhet inom särskilt boende och avsluta icke lagstyrd 

dagverksamhet. 

7. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att fullfölja påbörjat 

arbete gällande strukturomställningsprocessen för perioden 2018-2023 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14 december 2017, § 138, i samband med den ekonomiska uppföljningen 

gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att undersöka de ökade 

kostnaderna inom vård och omsorg och återkomma med förslag på 

kostnadseffektiviseringar till socialnämndens sammanträde i april 2018. 

 

Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att 

redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i förhållande 

till budget 2018. Uppdraget är att återkomma till kommunstyrelsen sista april 

2018. Den 10 april 2018, § 47 upphävde kommunstyrelsen uppdraget § 28/2018 

och uppdrog till socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 

12 juni inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden har 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 



  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

I och med beslutet från kommunstyrelsen § 47/2018 upphävde socialnämnden 

den 5 april 201, § 50, beslutet § 138/2017 och gav socialförvaltningen i uppdrag 

att återkomma med en åtgärdsplan med förslag på förvaltningsövergripande 

kostnadseffektiviseringar i juni 2018.  

 

Genomföranden och förslag på kostnadseffektiviseringar/åtgärder för 

socialförvaltningens verksamhetområden. Områden för 

kostnadseffektiviseringar:  

 Utfasning av subvention för måltidsabonnemang - icke lagstyrd. Beslut 

taget av socialnämnden den 12 oktober 2017, § 118. Helårseffekt 

300 000 kronor/ år. Genomfört år 2020 med en kostnadseffekt på 

900 000 kronor.  

 Reducering och avslut av konsultuppdrag inom socialförvaltningen. 

Kostnadseffektivitet 4 500 000 kronor för år 2017. Inga konsulter har 

uppdrag dagsdato. 

 Utvärdering av omorganisering år 2016 på individ- och 

familjeomsorgen. Beslut om organisationsjustering taget av 

socialnämnden den 5 april 2018, § 44. Kostnadseffektivitet 600 000 

kronor i form av reducering av antalet enhetschefer. 

 Uppstart av mottagningsteam – en väg in inom individ- och 

familjeomsorgen. Kostnadseffektivitet har ännu inte kunnat påvisas, 

uppstart av mottagninsgteam april/maj 2018. 

 Utfasning av subvention för omsorgsresor, icke lagstyrd verksamhet. 

Beräknad helårseffekt 1 114 500 kronor. 

 Omstrukturering av dagverksamhet – icke lagstyrd verksamhet. 

Kostnadseffektivitet 2 090 000 /år.  Process över en 2 års period och helt 

genomfört 2020. Avveckling påbörjas 2019 med ett uppdrag till 

socialförvaltningen att förbättrade möteplatser för medborgarna i 

samarbetet med övriga förvaltningar och föreningar. 

 Socialförvaltningen har sedan hösten 2017 påbörjat ett 

strukturomställningsarbete. Underlag kommer att presenteras till 

socialnämnden under hösten 2018. I socialnämndens uppdrag ingår att 

återkommande genomlysa verksamheterna för att möta de behov 

medborgare har nu och i framtiden. 

Totalt kan socialnämnden minska sitt underskott med 5,4 miljoner kronor 

för år 2018 genom ovanstående kostnadseffektiviseringar. Därutöver 

minskar underskottet ytterligare i och med helårseffekterna under 2019 

utifrån förslaget på kostnadseffektiviseringar enligt föreslagen 

åtgärdsplan. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-05-31 

Bilaga 1. Åtgärdsplan – kostnadseffektiviseringar, 2018-05-31 

Bilaga 2. Subvention måltidabonnemang 2018-05-31 

Bilaga 3. Omorganisering och förbättringsarbete inom Individ- och 

familjeomsorgen, 2018-05-24 

Bilaga 4. Subvention av omsorgsresor, 2018-05-30 

Bilaga 5. Omstrukturering av dagverksamhet, 2018-05-31 

Bilaga 6 Strukturomställningsprocess 2018-2023, 2018-05-31 

 

 

Beslutet skickas till 
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Ledningsgruppen socialförvaltningen 

  

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 

Socialförvaltningen 
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Åtgärdsplan socialnämnden 

Kostnadseffektiviseringsbedömning med handlingsplan, bilaga 1 
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Bilaga 1. Skriftlig kostnadseffektiviseringsbedömning med handlingsplan 2018-2020(2023) 
Socialnämnden juni 2018 

 

   Åtgärds- och Handlingsplan 
Område/ 

Kostnadseffektivisering 

 Åtgärder 

Vad måste göras för att 

minska eller eliminera 

kostnaden? 

Ansvarig 

Ange både ansvarig chef och 

ansvarig utförare. 

 Klart 

datum 

När ska 

åtgärden vara 

genomförd? 

 Uppföljning 

Datum & Ansvarig 

När ska åtgärden följas upp? 

Vem ansvarar för att uppföljningen sker? 

 Resultat 

Hur blev det? 

Är åtgärden inte 

tillräcklig görs en ny 

bedömning av risken 

Kostnads- 

effektivisering/ 

årligen 

Kostnadseffektivisering 

totalt 

Subvention gällande 
måltidsabonnemang ej 
lagstyrd - Bilaga 2 

Översyn av 
måltidsabonnemang 
(subvention) Upphöra 
med subvention 
gällande 
måtidsabonnemang 

Vård- och omsorgschef 
/Avgiftshandläggare 

Etappvis 
2018-2020, 
helt 
genomfört 
2020 

Vård- och omsorgschef/Avgiftshandläggare 
genomför uppföljning årligen vid uppdatering 
av taxor & avgifter 

Resultat rapporteras 
till nämnd september 
2020 

300 000 kronor 900 000 kronor 

Konsultuppdrag – Bilaga 3 Minimera/avsluta 
antalet konsulter inom 
förvaltningen  

Förvaltningschef 2018 Förvaltningschef & Individ- och 
familjeomsorgschef. Uppföljning sker 
kontinuerligt 

Resultat rapporteras 
till nämnden 
månatligen 

4 500 000  kronor 4 500 000 kronor 

IFO:s ledningsorganisation 
– Bilaga 3 

Utvärdering IFO:s 
ledningsorganisation, 
reducering av antalet 
enhetschefer 

Förvaltningschef  2018-05-07 Förvaltningschef & Individ- och omsorgschef: 
april 2018 

Utvärdering oktober 
2018 

600 000 kronor 600 000 kronor 

Subventioner 
omsorgsresor – ej lagstyrd 
– Bilaga 4 

Upphöra med 
subvention gällande 
omsorgsresor 

Förvaltningschef/ 
avgiftshandläggare 

2018-12-31 Förvaltningschef/avgiftshandläggare  
Uppföljning och redovisning till nämnden i 
mars 2019 

Återrapportering till 
nämnden i mars 2019 

1 114 500 kronor 2 229 000 kronor 

Dagverksamhet – ej 
lagstyrd – Bilaga 5 

Omstrukturering 
dagverksamhet 

Förvaltningschef/Vård- och 
omsorgschef 

Etappvis 
2019-2020, 
helt 
genomfört 
2020 

Förvaltningschef/Vård- och omsorgschef årlig 
uppföljning 

Återrapportering till 
nämnd februari 2020 

2 090 000 kronor 4 180 000 kronor 
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Åtgärdsplan socialnämnden 

Kostnadseffektiviseringsbedömning med handlingsplan, bilaga 1 

 

 

2018-05-31 

   Åtgärds- och Handlingsplan 
Område/ 

Kostnadseffektivisering 

 Åtgärder 

Vad måste göras för att 

minska eller eliminera 

kostnaden? 

Ansvarig 

Ange både ansvarig chef och 

ansvarig utförare. 

 Klart 

datum 

När ska 

åtgärden vara 

genomförd? 

 Uppföljning 

Datum & Ansvarig 

När ska åtgärden följas upp? 

Vem ansvarar för att uppföljningen sker? 

 Resultat 

Hur blev det? 

Är åtgärden inte 

tillräcklig görs en ny 

bedömning av risken 

Kostnads- 

effektivisering/ 

årligen 

Kostnadseffektivisering 

totalt 

Strukturomställnings- 
process gällande 
äldreomsorgen – bilaga 6 
 

Myndighetsutövningen 
genomlyses 
Resursfördelningssystem
et genomlyses 
Sjukfrånvaro/personal 
omsättning genomlyses 
 

Förvaltningschef/ 
nämnd 

Kontinuerligt Förvaltningschef och socialförvaltningens 
ledningsgrupp årlig uppföljning 

Återrapportering till 
nämnd och KS årligen i 
och med 
budgetprocess-en  

Underlag är under 
arbete och 
kostnadseffekterna är 
ej fastställda 

Underlag är under arbete och 
kostnadseffekterna är ej 
fastställda 

Boendeformer inom vård- 
och omsorg – bilaga 6 

Helhetsgrepp kring 
boendeformer/antal 
enheter/storlek/inriktni
ng/framtida behov osv 

Förvaltningschef och 
socialförvaltningsens 
ledningsgrupp 

 2018- 2023 Förvaltningschef/nämndsordförande. 
Uppföljning och redovisning kontinuerligt i och 
med arbete med den 5- åriga övergripande 
verksamhetsplanen i budgetgruppen inom 
nämnd/förvaltning 

Kontinuerlig 
återkoppling till 
nämnden och KS 

Underlag är under 
arbete och 
kostnadseffekterna är 
ej fastställda 

Underlag är under arbete och 
kostnadseffekterna är ej 
fastställda 

Kostnadsvariation särskilt 
boendeplatser – bilaga 6  

Genomlysning av 
kostnadsvariationen per 
särskilt boende plats 

Förvaltningschef/ 
Ekonomichef 

 2018 Förvaltningschef. Uppföljning och fortsatt 
arbete kring kostnadsvariationen för att nå 
likvärdig kostnadsbild i relation till budget 

Återrapportering till 
nämnd oktober2018 
för vidare uppdrag 

Underlag är under 
arbete och 
kostnadseffekterna är 
ej fastställda 

Underlag är under arbete och 
kostnadseffekterna är ej 
fastställda 

Placeringar inom individ- 
och familjeomsorgen – 
bilaga 3 

Genomlysning av 
placeringsprocessen och 
utbetalningar till 
uppdragstagare 

Förvaltningschef/Individ- och 
familjeomsorgschef 

2018 Förvaltningschef/individ- och 
familjeomsorgschef. Uppföljning under hösten 
2018 

Återrapportering till 
nämnden okt/nov 
2018 

Underlag är under 
arbete och 
kostnadseffekterna är 
ej fastställda 

Underlag är under arbete och 
kostnadseffekterna är ej 
fastställda 

Mottagningsteam – bilaga 
3 

Uppstart av 
mottagningsteam. En 
väg in 

Förvaltningschef/Individ- och 
familjeomsorgschef 

2018 Förvaltningschef/individ- och 
familjeomsorgschef. Uppföljning under hösten 
2018 

Återrapportering till 
nämnden okt/nov 
2018 

Underlag är under 
arbete och 
kostnadseffekterna är 
ej fastställda 

Underlag är under arbete och 
kostnadseffekterna är ej 
fastställda.  

Framtidens behov- bilaga 6 Framtida behov hos våra 
medborgare - framtiden 
för personer med 
demenssjukdom.  

Förvaltningschefen/Individ- 
och familjeomsorgschef 

2018-2023 Förvaltningschef/individ- och 
familjeomsorgschef. Uppföljning årligen 

Kontinuerlig 
återkoppling till 
nämnden och KS 

Underlag är under 
arbete och 
kostnadseffekterna är 
ej fastställda 

Underlag är under arbete och 
kostnadseffekterna är ej 
fastställda. 
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Socialförvaltningen 

Bilaga 2. Subvention måltidsabonnemang 
 
Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9).  

Socialnämnden bereder för kommunfullmäktige ärendet om taxor- och 

avgifter inom verksamhetsområdet för vård- och omsorg.  

På socialnämndens sammanträde den 12 oktober 2017 presenterade 

socialförvaltningen ny riktlinje för taxor och avgifter.  

Socialförvaltningen föreslog bland annat utfasning av dagens subventionering 

mot kostenhetens taxor, enligt följande: 

 Helt måltidsabonnemang höjning med 300 kronor/ år under 2018,2019 

och 2020.  

 Måltidsabonnemang frukost/lunch 238 kronor/år under 2018,2019 och 

2020. 

 Måltidsabonnemang lunch/kvällsmat 183 kronor/år under 2018,2019 

och 2020. Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning av 2 % på befintliga 

hyror. 

Socialnämnden beslutade, § 118/2017, att föreslå kommunfullmäktige att anta 

Riktlinjer för taxor och avgifter 2018 inom vård och omsorg, enligt 

socialförvaltningens förslag. 

 

Den 28 november 2017 fastställde kommunfullmäktige taxor och avgifter 

inom vård och omsorg 2018, enligt förslag från socialnämnden. 

Kostnadseffektivisering 

Helårseffekten är 300 000 kronor/ år. Genomfört år 2020 med en total 

kostnadseffekt på 900 000 kronor.  

 

 



 

BILAGA 3 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-05-24 
Referens 

SN 2018-002 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Bilaga 3. Omorganisering och förbättringsarbete inom 
individ- och familjeomsorgen 

  

Under första hälften av 2018 har individ- och familjeomsorgen stått inför 

förändringar i organisationen. Utifrån att det under hösten 2017 framkom att 

arbetsmiljön var bristfällig och ansträngd togs beslut om att göra en 

organisationsjustering. Denna fastställdes 180501. Justeringen innebär i stora 

drag att det blir tre enhetschefer istället för fyra, att två förste socialsekreterare 

tillsätts på myndighetssidan, att placeringsgruppen och utredningsgruppen 

går samman till barn- och familjeenheten, att en mottagningsgrupp på fyra 

socialsekreterare bildas och ingår i mottagning- och vuxenenheten, samt att 

budget- och skuldrådgivare placeras i öppenvården.  

 

Syftet med att anställa två förste socialsekreterare är att ge socialsekreterare 

stöd i det dagliga arbetet och därigenom skapa bättre förutsättningar för att 

utveckla trygghet i sin roll som socialsekreterare, att skapa enhetlighet i 

arbetet, förbättra rättssäkerheten och se utvecklingsområden.  

 

Den nya organisationen verkställdes 180501 men förändringen har ännu inte 

hunnit göras avseende budget utan där är enheterna oförändrade. Detta 

innebär att det i nuläget är svårt att utläsa prognos för varje enhet och 

personalkostnader i förhållande till omorganisationen går inte utläsa. 

 

Annonsering av ny personal pågår men det finns stora svårigheter att 

rekrytera. Inte heller har rekrytering av förste socialsekreterare kunnat göras, 

arbetet med detta pågår.  

 

Enligt statistik har det under april månad varit en ökning av ärenden inom 

barnutredning. April-juni var även de månader under 2017 som hade högst 

antal aktuella ärenden, tillsammans med december. Under månaderna januari 

till och med april i år ligger antalet aktuella ärenden för barnutredningar 

mellan 73-87. Under 2017 varierade antalet ärenden mellan 65-89. Det kan 

tyda på en viss ökning av ärenden, den här statistiken avser inte familjerätt, 

yttranden eller uppföljningar. 

Vuxenenheten har sedan april månad haft extra arbetskraft på deltid.  

 

Under 2018 har konsult varit inhyrd i januari och februari, till en kostnad på 

279 000. Flera idéer och planeringar har gjorts för att lösa situationen utan 
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konsult. Dels genom att omfördela och utnyttja resurser inom förvaltningen 

men även genom samarbete med etableringsenheten. Genom dessa lösningar 

har konsult undvikits under två månader.  

Ur ett budgetperspektiv bör ändå kostnaden för konsult sättas i perspektiv till 

2017 då kostnaden för konsulter från januari till och med maj uppsteg till 

2 582 000. Totala kostnaden för konsult under 2017 uppsteg till 4 500 000. 

 

Förbättringsarbete 

Arbetet med att få bättre kontroll över utbetalningar avseende 

omkostnadsersättningar har påbörjats och rutiner har tagits fram.  

 

En planering för att förbättra det sociala arbetet är införa metoden signs of 

safety. Nämnden godkände förvaltningens förslag om att söka medel för 

införandet av signs of safety i personalutskottet. Beslut fattas i frågan 180604. 

Signs of safety går mycket i linje med det påbörjade arbetet med tidiga 

insatser. Det är först och främst en utredningsmetod men arbetssättet 

fortsätter även under uppföljning. Signs of safety är en metod som ger större 

delaktighet åt barnet, familjen och andra viktiga personer eller myndigheter. 

Signs of safety kan användas för barnutredningar för alla åldrar men har visat 

sig extra användbart i utredningar där barnet är upp till 12 år.  

Syftet är att införa signs of safety samtidigt som tidiga insatser påbörjas 

eftersom de två arbetssätten kompletterar varandra och skulle på så vis bidra 

med en röd tråd genom hela processen, från det att socialtjänsten får vetskap 

om att ett barn riskerar att fara illa till det att ärendet avslutas. Genom att 

arbeta på ett enhetligt sätt, med en röd tråd och med brukarperspektivet i 

fokus är bedömningen att införandet av signs of safety inte bara leder till 

förbättrade villkor för den enskilde utan även till en förbättrad arbetsmiljö.  

Ur ett budgetperspektiv är det en förväntning om att arbetet med signs of 

safety samt tidiga insatser kommer leda till färre placeringar samt att 

påbörjade placeringar kan avslutas tidigare.  2018 är ett år med flertalet 

förändringar inom individ- och familjeomsorgen som förväntas leda till 

förbättrad arbetsmiljö och förbättrad budget. 

 

 

 

Liselott Pedersen 

Tillförordnad individ- och familjeomsorgschef 

 

 



 

BILAGA 4 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-05-30 
Referens 

SN 2018-002 
 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Bilaga 4. Subvention av omsorgsresor  
 
Beslutsinformation 
 

Periodkort (färdtjänst) gäller enligt reglemente. 

Gäller arbetsresor som är beviljade enligt lag om färdtjänst för 

kommuninvånare som reser till arbete/studier (ej kommunens egna 

verksamheter). Resenären debiteras kostnaden för periodkort enligt 

reglementet, av Uppvidinge kommun (avgiftshandläggare). 

Omsorgsresor enligt beslut i Uppvidinge kommun. 

Daglig verksamhet enligt LSS omfattas av omsorgsresor. Den enskilde 

debiteras 40 kr/resa, max 600 kr per månad av Uppvidinge Kommun efter 

inlämnade listor från verksamheten till avgiftshandläggare. 

Resor till dagverksamhet inom ÄO enligt beslut i Uppvidinge kommun. 

Dagverksamhet enligt SOL, Gyllenbo, kommunövergripande verksamhet 

biståndsbedömt. Beslut enligt lag om färdtjänst. Arbetsresor debiteras enligt 

beslut i socialnämnden med 40 kr per enkelresa oavsett reselängd. Observera 

att här finns inget maxbelopp, alla resor debiteras av Uppvidinge kommun 

efter inlämnade listor till avgiftshandläggare. 

Övriga dagverksamheter omfattas inte. Då gäller färdtjänsttaxan.  

Resenären debiteras av Region Kronoberg (serviceresor). 

Uppskattad administrativ tid för hantering av omsorgsresor/mån 10-15 

timmar 

Antal personer som i nuläget har beslut om omsorgsresor  26 stycken 

Antal personer som i nuläget nyttjar omsorgsresor  17 stycken 

Genomsnittlig debiterad kostnad för omsorgsresor/mån  92 875 kr 

av Region Kronoberg till Uppvidinge kommun. 

(grundar sig på de senaste 6 månaderna nov-mar) 
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Risk- och konsekvensanalys 

De resenärer med bistånd till Gyllenbo, som har en resväg som sträcker sig 

över mer än 1 zon, får en ökad resekostnad. Samtidigt som det blir dyrare kan 

det också upplevas orättvist. Då finns en risk att man väljer bort att delta i 

aktiviteten. Detta kan medföra att de blir mindre aktiva, både socialt och 

fysiskt. 

Då det inte finns något maxbelopp för debitering av resor till Gyllenbo, blir 

det en förtjänst för de brukare som reser ofta och istället kan resa med 

färdtjänstens periodkort.  

För övriga resenärer som idag har omsorgsresor blir det endast en förändring 

och ökad kostnad för de som har mindre än 15 resor/månad till sin dagliga 

verksamhet, eftersom färdtjänstens periodkort för 1 zon kostar 600 kr. 

Kostnadseffektiviseringen för Uppvidinge kommun blir att kommunen följer 

reglementet och att det blir administrerat av Region Kronoberg. Ingen extra 

kostnad/arbete för kommunen samt en besparing på 1 114 500  kronor per år.  
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Bilaga 5. Omstrukturering av dagverksamhet 
 

Beslutsunderlag Uppvidinge kommun har sin öppna dagverksamhet 

placerad på respektive äldreboende där både de som bor på äldreboendet och 

de som bor i ordinärt boende kommer och besöker dagverksamheten.  

I tabellen nedan beskrivs antal besök som dagverksamheten haft under april 

månad i antal besök. Det kan alltså vara så att en person har räknats flera 

gånger eftersom det är antal besök som räknats. 

 

Definition av Öppen dagverksamhet enligt socialstyrelsen: Dagverksamhet för 

social samvaro och annan aktivitet som inte är individuellt behovsprövad. 

Exempel på öppen verksamhet är kaféverksamhet och andra träffpunkter som 

riktar sig till speciellmålgrupp. I resursfördelningen ingår resurser för 

aktiviteter som respektive äldreboende tar del av. (Nivåfördelningen) På den 

öppna dagverksamheten finns det personal som är budgetfinansierad.  

Dagverksamhet för dementa finns på Gyllenbo som är beläget på 

Olofsgårdens äldreboende. Den är öppen fyra dagar i veckan. Varje dag är det 

Dagverksamhet april 2017 säbo ordbo Totalt Dagverksamhet april 2018 säbo ordbo Totalt Ökning

Lenhovda 164 4 168 Lenhovda 152 9 161

Norrhult 253 47 300 Norrhult 193 15 208

Åseda 61 78 139 Åseda 156 135 291

Älghult 89 37 126 Älghult 84 37 121

Totalt 567 166 733 585 196 781 48

Jämförelse april 2017 och april 2018 utifrån dagverksamhetens statistik på gemdata.

Det visar på en ökning med 48 besök i april månad. Ökning gäller både från säbo och ordbo.

Siffrorna visar antal besökare per aktivitet, vilket kan innebära att en person har deltagit på flera aktiviteter

Antal besök innebär alltså inte antal personer - den statistiken finns inte.

Dagverksamhet totalt 2017 säbo ordbo Totalt Dagverksamhet totalt  2018 säbo ordbo Totalt Minskning

Januari 621 279 900 Januari 682 215 897 3

Februari 752 241 993 Februari 564 190 754 239

Mars 711 301 1012 Mars 550 231 781 231

2905 2432 473

Jämförelse januari till mars mellan 2017 och 2018 visar på en minskning med 473 besök under dessa 3 månader.

Statistik Dagverksamheten

Statistiken för april 2017 överensstämmer dock inte med det som presenterades i SN i juni 2017, vet inte var den 

statistiken är hämtat från.
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cirka fyra personer men verksamheten kan ta emot upp till sex personer per 

dag. För att vara på Dagverksamhet för dementa krävs ett biståndsbeslut. 

Kostnadseffektivisering i förslag avser att upphöra med de icke lagstyrda 

insatserna i form av dagverksamhet. Den lagstyrda delen av verksamheten 

Gyllenbo inkluderas inte kostnadseffektiviseringsförslag.  

 

 Helårseffekten i förslaget ger en effekt på 2 090 000 kronor. Förslaget 

bör genomföras över en 2-årsperiod med start 2019 och helt genomfört 

2020, för fasa minimera konsekvenserna för den enskilde och för att 

möjliggöra nya samarbetsformer internt och externt, såsom samarbete 

mellan äldreomsorg/omsorg/öppenvården. 

 Utifrån ovanstående ger socialförvaltning ett önskemål om uppdrag 

kring att utreda nya möjligheter till aktivering och mötesplatser i olika 

delar i samhället och då i samarbete med övriga förvaltningar och 

föreningar. 
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Bilaga 6 Strukturomställningsprocess 2017-2023 
 
Socialförvaltningen har sedan hösten 2017 påbörjat ett 

strukturomställningsarbete. Underlag kommer att presenteras till 

socialnämnden under hösten 2018. I socialnämndens uppdrag ingår att 

återkommande genomlysa verksamheterna för att möta de behov medborgare 

har nu och i framtiden. 

Kostnadseffekterna gällande dessa strukturomställningar kan i nuläget inte 

konstateras utan kommer återrapporteras till nämnden enligt åtgärdsplan (se 

bilaga 1) i form av: 

 Genomlysning av framtida boendeformer exempelvis 

trygghetsboende, seniorboende, servicebostäder, antal enheter 

och uppdrag mm (påbörjat) 

 Genomlysning av kostnadsvariationer gällande särskilt boende 

och kostnaden per plats mm (påbörjat) 

 Genomlysning av resursfördelningssystemet – (ej påbörjat) 

 Genomlysning av sjukfrånvaro – kort/lång.  

Personalomsättning, vikarier, 0-vik mm (påbörjat) 

 Processgenomlysning av myndighetsutövningen inom vård 

och omsorg (påbörjas inom kort) 

 Genomlysning av placeringar inom individ- och 

familjeomsorgen, utbetalningar och flöden (påbörjat) 

 Framtida behov hos våra medborgare - framtiden för personer 

med demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom 

ökar. Hur möter vi det i Uppvidinge?  

Strukturomställningen för socialnämnden innebär även att arbeta för en 

hållbar ekonomi och utveckling för socialförvaltningens olika områden. 

Genom att utveckla nya arbetssätt och metoder genom digitalisering men 

också genom nya boendeformer. Vi behöver vara mer aktiva i arbetet kring 

attraktiv arbetsgivare och förstärka samarbetet med övriga förvaltningar och 

andra samarbetspartners – se verksamhetsplan 2018. Vi måste gemensamt 

arbeta för en hållbar utveckling både gällande ekonomi, arbetsmiljö och 

personal. Vi måste gemensamt verka för ”ett” gemensamt helhetsfokus inom 
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Uppvidinge kommuns olika verksamheter för att gemensam ta ett 

helhetsfokus för medborgarna. Samarbete och samverkan bör tydliggöras och 

möjliggöras för att hitta ytterligare kostnadseffektivisering som genenerar en 

möjligt för verksamheterna att möta den enskildes behov bättre än idag. 
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Granskning av socialnämndens ekonomiska styrning 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar redogörelsen och överlämnar densamma till PwC. 

Sammanfattning av ärendet 

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 miljoner kronor. 

Det totala underskottet år 2017 var 14,1 miljoner kronor. 

 

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 ekonomistyrning. 

 

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska rutiner för 

ekonomistyrning inom socialnämnden. Granskningen genomfördes av PwC  

februari-mars 2018. I revisionsrapporten bedömde PwC att socialnämnden 

inte säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av sin verksamhet.  

 

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag den 3 maj 2018, § 63, att 

klarlägga de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen och 

återkomma med åtgärder till socialnämndens sammanträde i juni 2018 

 

Socialnämnden ska inkomma den 15 juni till PWC med en redogörelse för 

vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå nedanstående frågeställningar: 

 

 Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomisk planering 

och uppföljning med tillräcklig intern kontroll? 

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och fördela 

resurser till nämndens olika verksamheter?  

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för ekonomisk 

uppföljning?  
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 Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av identifierat 

ekonomiskt underskott? 

Redogörelse 

Har socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig ekonomisk planering och 

uppföljning med tillräcklig intern kontroll? 

Förbättrad ekonomisk uppföljning genom att alla chefsnivåer inom 

förvaltningen ska månatligen redovisa prognos över respektive verksamhet. 

Om ekonomiska avvikelser registrerats ska en åtgärdsplan redovisas. 

Redovisningen sker till nämnden nästkommande månad.  

 

Påbörjat arbete med en förvaltningsövergripande åtgärdsplan med 

kostnadseffektiviseringar och förbättringar. Åtgärdsplanen redovisar ett antal 

områden där kostnadseffektiviseringar och förbättringar kan genomföras.  

 

Socialförvaltningen har börjat jobba med nyckeltal. För närvarande finns det 

nyckeltal för äldreomsorgen. Målet är att alla verksamheter ska arbeta med 

nyckeltal. Det är ett verktyg för cheferna att säkerställa den ekonomiska 

styrningen av verksamheterna. 

 

Genomlysning av socialförvaltningens övergripande och enskilda processer, 

men även relationerna mellan processerna. För att säkerställa ett rättsäkert och 

strukturerat arbetsätt. 

 

En utökning av arbete med kvalitetsuppföljningar. Syftet är att säkerställa god 

kvalité för den enskilde och god ekonomisk hushållning.  

 

Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och fördela 

resurser till nämndens olika verksamheter?  

En budgetgrupp är utsedd med medlemmar från socialnämnd och 

socialförvaltning vars uppgift är att gemensamt fördela den budget som har 

beslutats och där även fokus ska ligga på en budget i balans. 

 

Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för ekonomisk uppföljning?  

Genomgång och säkerställande av rutiner gällande intern kontroll och 

ekonomisk uppföljning inom varje verksamhet, där varje enskild chef har ett 

uppdrag att ta fram sin prognos tillsammans med ekonom och även 

rapportera åtgärdsplan vid avvikelser. Detta startas upp under september.  

 

Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av identifierat ekonomiskt 

underskott?  

En åtgärdsplan med kostnadseffektiviseringar och förbättringar redovisas via 

medsänt underlag från socialnämndens beslut om kostnadseffektiviseringar 

2018-06-07. Underlaget påvisar kostnadseffektiviseringar inom 
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dagverksamhet, Individ- och familjeomsorgen, Omsorgsresor, konsultarvoden 

med flera. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-05-31 

Beslutet skickas till 

PWC 

Kommunstyrelsen 

Ledningsgruppen socialförvaltningen 

  

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 

Socialförvaltningen 



 

 

 

Information 

2018-05-31  

 

Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 
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Förteckning över information till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018. 

Information 

1. Barnens bästa gäller i Kronobergs län 

2. Semestrar 

3. Överenskommelse och riktlinjer i Kronobergs län avseende 

personlig assistans vid sjukhusvistelse 

4. Handlingsplan äldrestrategin 

5. Avtal Familjefrid 

 

 

 

 



 

 

 

Meddelanden 

2018-05-31  

 

Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 
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Förteckning över meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 7 juni 018. 

MEDDELANDE 

1. KS § 69/2018, Bisysslor 

2. KS § 77/2018, Utredning om organisering av verksamheten för 

ensamkommande barn och unga. 

3. KF § 40/2018, Förberedelser och anpassning vi införandet av 

dataskyddsförordningen 

4. KS § 79/2018, Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda till 

stödboende. 

5. KF § 38/2018, Granskningsrapport för intern kontroll 2017. 

6. KS § 73/2018, Åtgärdsprogram till socialnämnden. 

7. Ansökan om LVU. 

8. Ansökan om familjehemsplacering 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på socialförvaltningen.  
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