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Plats och tid Eklövet, Lenhovda, torsdagen den 5 december 2019 kl 13:00-16:22 

Ajournering kl. 14:12-14:47 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), ordförande  

Carl Krekola (M), vice ordförande  

Peter Englén (S) 

Bjarne Svensson (S) 

Anette Vallentin (S) 

Gunilla Nikolausson (S), tjänstgörande ersättare för Matthias Sjöberg (V) 
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Anette Cronholm, omsorgschef, § 172 

Marie Rosell, ekonom, § 172, § 180-187 

Ulla-Karin Alnebo, tf enhetschef, § 173-175 

Johanna Ekbring, tf verksamhetsutvecklare, § 176-179 

Övriga närvarande Bo Ingvarsson (SD) § 169-172, 185-191 

Anders Fransson, utvecklingsledare Region Kronoberg, § 171 

Justerare Carl Krekola (M) 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storgatan 29, Lenhovda, onsdagen den 11 december kl. 8:30  

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 169-191 

 Linda Rikardsson  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 169 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.                                               
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§ 170 Dnr 2019-000089  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Carl Krekola (M) väljs som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs som justerare.  

Beslutsgång 

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

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 171 Dnr 2019-000346  

Information om resurscentrum, bekämpa mäns våld 
mot kvinnor med fokus på heder 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.              

Sammanfattning av ärendet 

Anders Fransson, utvecklingsledare inom Region Kronoberg informerar om 

resurscentrum och om arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

med fokus på heder.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Presentationsunderlag, 2019-11-21 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-11-21    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 172 Dnr 2018-000268  

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.          

Sammanfattning av ärendet 

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

redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i 

förhållande till budget 2018. Uppdraget var att återkomma till 

kommunstyrelsen sista april 2018. Den 10 april 2018, § 47 upphävde 

kommunstyrelsen uppdraget, § 28/2018, och uppdrog socialnämnden att till 

kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018 inkomma med en 

redogörelse för vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. 

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

socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med 

förslag på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar till 

socialnämndens sammanträde i juni 2018.  

På socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018, presenterade 

socialförvaltningen en åtgärdsplan som antogs av socialnämnden, § 84/2018. 

I beslutet gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag återrapportera 

åtgärdsplanens kostnadseffekter månatligen. 

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområde. De åtgärdsområden 

som redovisas i december är: 

 Redovisning åtgärdsplan Olofsgården           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-11-21 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2019-11-21      
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 176 Dnr 2019-000347  

Kvalitetsuppföljning Smedsgård 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2012 infördes valfrihetssystem inom särskilt boende i Uppvidinge 

kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). I samband med det så 

antogs ett förfrågningsunderlag som innehåller de krav som de externa 

utförarna ska uppfylla för att bli godkända som utförare av särskilt boende. 

Utgångspunkten är att samma krav ska gälla för samtliga utförare, såväl 

interna som externa. Kvalitetsuppföljningen är en del av Socialnämndens 

egenkontroll enligt Socialnämndens Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

Kvalitetsuppföljning av särskilt boende har under hösten 2019 genomförts 

på Solgården, särskilt boende i egen regi, samt på Smedsgård, särskilt 

boende enligt LOV. 

 

De förbättringsområden som bland annat framkommer är att vilka som 

deltagit i genomförandeplan inte uppfylls fullt ut, att fortsätta arbetet med 

att ingen person har en ofrivillig nattfasta över 11 timmar. Resultatet har 

förbättrats till årets andra mätning. Fortsätta öka följsamheten av rutinen 

för basala hygienrutiner och klädregler. Det framkommer även att 

förvaltningen behöver tydliggöra vilka av socialförvaltningens rutiner som 

ska gälla för utförare enligt LOV.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS), 2019-11-22 

Rapport ”Kvalitetsuppföljning av särskilt boende enligt LOV, Smedsgård 

2019”  
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Verksamhetschef Smedsgård 
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§ 177 Dnr 2019-000348  

Kvalitetsuppföljning Solgården 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2012 infördes valfrihetssystem inom särskilt boende i Uppvidinge 

kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). I samband med det så 

antogs ett förfrågningsunderlag som innehåller de krav som de externa 

utförarna ska uppfylla för att bli godkända som utförare av särskilt boende. 

Utgångspunkten är att samma krav ska gälla för samtliga utförare, såväl 

interna som externa. Kvalitetsuppföljningen är en del av Socialnämndens 

egenkontroll enligt Socialnämndens Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

 

Kvalitetsuppföljning av särskilt boende har under hösten 2019 genomförts 

på Solgården, särskilt boende i egen regi, samt på Smedsgård, särskilt 

boende enligt LOV. 

 

Förbättringsområden på Solgården som framkom handlade bland annat om 

att bättre följa rutiner om exempelvis social dokumentation, trygghetslarm 

och privata medel. Att arbeta mer aktivt med att uppnå målet för nattfasta 

och att bättre följa rutiner för basala hygienrutiner och klädregler. 

 

I samband med kvalitetsuppföljningen framkom det även 

förbättringsområden som ligger på förvaltningsnivå. Dessa handlade bland 

annat om att rutiner saknas för nyckelhantering, telefoner och när tolk ska 

användas.        

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig samordnare (SAS), 2019-11-22 
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Rapport ”Kvalitetsuppföljning av särskilt boende i egen regi, Solgården 

2019”  

 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef Solgården 
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§ 178 Dnr 2019-000349  

Förfrågningsunderlag för bedrivande av särskilt 
boende för personer över 65 år enligt lag om 
valfrihetssystem, LOV 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för bedrivande av 

särskilt boende för personer över 65 år enligt lag om valfrihetssystem 

(LOV).         

Sammanfattning av ärendet 

Den andre februari 2012 (§ 8) godkände Socialnämnden det första 

förfrågningsunderlaget för bedrivande av särskilt boende för personer över 

65 år enligt lag om valfrihetssystem (LOV). Förfrågningsunderlaget som är 

kravspecifikationen för att utförarna ska bli godkända, behöver 

kontinuerligt uppdateras för att innehållet ska vara aktuellt och 

överensstämma med de krav som ställs på våra egna verksamheter.    

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2019-11-25, LOV-handläggare  

Förfrågningsunderlag 

 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

LOV- utförare 
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§ 179 Dnr 2019-000350  

Förfrågningsunderlag för bedrivande av service och 
eller omvårdnad i ordinärt boende enligt Lag om 
valfrihetssystem, LOV 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förfrågningsunderlaget för bedrivande av 

service och/eller omvårdnad i ordinärt boende enligt lag om 

valfrihetssystem (LOV).         

Sammanfattning av ärendet 

Den sjunde april 2011, (§ 43) godkände Socialnämnden det första 

förfrågningsunderlaget för bedrivande av service eller omvårdnad i 

ordinärt boende enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). 

Förfrågningsunderlaget som är kravspecifikationen för att utförarna ska bli 

godkända, behöver kontinuerligt uppdateras för att innehållet ska vara 

aktuellt och överensstämma med de krav som ställs på våra egna 

verksamheter.    

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av LOV-handläggare, 2019-11-25 

Förfrågningsunderlag för bedrivande av service och/eller omvårdnad i 

ordinärt boende enligt Lag om valfrihetssystem  

   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 180 Dnr 2019-000377  

Upphörande av Ragnar Karlssons m fl samstiftelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, i enlighet med länsstyrelsens beslut, delegera 

till socialförvaltningen att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till 

stiftelsens ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning, samt att de har ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Dessutom kräver de fortfarande en hel del administration. 

Stiftelselagens paragraf ”Upphörande av stiftelse i vissa fall 6 kap § 5” ger 

länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller 

förvaltare att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens 

ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt. Nedanstående fyra 

förutsättningar måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt.  

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan  

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det 

då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken, (465 000 kr, år 2018)  

• stiftelsen saknar skulder  

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna Ragnar Karlsson m fl samstiftelse 

upphörande enligt ovan. Socialnämnden ska besluta hur kvarvarande 

tillgångar ska förbrukas. 

Ragnar Karlsson m fl samstiftelse; avkastningen ska gå till patienter i den 

slutna åldrings- och sjukvården inom Åseda församling och beslut ska tas 

av socialnämnden. Kapitalet i stiftelsen var 7 438,76 kr per 2018-12-31. 

Senaste gången det fanns ett utdelningsbart belopp var 2009. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-11-14 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 181 Dnr 2019-000376  

Upphörande av Karlssonska stiftelsen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, i enlighet med länsstyrelsens beslut, delegera 

till socialförvaltningen att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till 

stiftelsens ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning, samt att de har ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Dessutom kräver de fortfarande en hel del administration. 

Stiftelselagens paragraf ”Upphörande av stiftelse i vissa fall 6 kap § 5” ger 

länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller 

förvaltare att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens 

ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt. Nedanstående fyra 

förutsättningar måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt.  

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan  

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det 

då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken, (465 000 kr, år 2018)  

• stiftelsen saknar skulder  

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna Karlssonska stiftelsen upphörande 

enligt ovan. Socialnämnden ska besluta hur kvarvarande tillgångar ska 

förbrukas. 

Karlssonska stiftelsen; den disponibla avkastningen ska enligt beslut i 

socialnämnden gå till hjälpbehov som inte kan tillgodoses med allmänna 

eller utdebiterade medel, användningsområdet är justerat från det 

ursprungliga som var att årligen dels dela ut beklädnad åt fattiga 

konfirmander och dels till fattiga oförsörjande änkor. Kapitalet är 11 225,42 

kr per 2018-12-31. Senaste utdelningen gjordes 2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-11-14 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 182 Dnr 2019-000374  

Upphörande av Aschanska-Johanssonska stiftelsen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, i enlighet med länsstyrelsens beslut, delegera 

till socialförvaltningen att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till 

stiftelsens ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning, samt att de har ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Dessutom kräver de fortfarande en hel del administration. 

Stiftelselagens paragraf ”Upphörande av stiftelse i vissa fall 6 kap § 5” ger 

länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller 

förvaltare att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens 

ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt. Nedanstående fyra 

förutsättningar måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt.  

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan  

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det 

då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken, (465 000 kr, år 2018)  

• stiftelsen saknar skulder  

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna Aschanska-Johanssonska stiftelsen 

upphörande enligt ovan. Socialnämnden ska besluta hur kvarvarande 

tillgångar ska förbrukas. 

Aschanska- Johanssonska stiftelsen; avkastningen ska enligt 

socialnämndens beslut vara till förmån för hjälpbehov, som inte kan 

tillgodoses med allmänna eller utdebiterade medel i Nottebäcks församling. 

Kapitalet var 6 682,75 kr per 2018-12-31. Senaste utdelningen gjordes 2010. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-11-14 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 183 Dnr 2019-000375  

Upphörande av Gustav Danielssons stiftelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, i enlighet med länsstyrelsens beslut, delegera 

till socialförvaltningen att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till 

stiftelsens ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning, samt att de har ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Dessutom kräver de fortfarande en hel del administration. 

Stiftelselagens paragraf ”Upphörande av stiftelse i vissa fall 6 kap § 5” ger 

länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller 

förvaltare att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens 

ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt. Nedanstående fyra 

förutsättningar måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt.  

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan  

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det 

då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken, (465 000 kr, år 2018)  

• stiftelsen saknar skulder  

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna Gustav Danielssons stiftelse 

upphörande enligt ovan. Socialnämnden ska besluta hur kvarvarande 

tillgångar ska förbrukas. 

Gustav Danielssons stiftelse; den disponibla avkastningen ska enligt beslut 

av Socialnämnden användas till mindre bemedlade skolbarn inom Älghults 

församling. Kapitalet var 15 718,71 kr per 2018-12-31. Senaste gången det 

delades ut pengar var 2010.        
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-11-14 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 184 Dnr 2019-000353  

Upphörande av Amandus Nybergs stiftelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att, i enlighet med länsstyrelsens beslut, delegera 

till socialförvaltningen att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till 

stiftelsens ändamål eller ett så närliggande ändamål som möjligt.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun förvaltar i dagsläget många små stiftelser som inte 

längre kan främja sitt ändamål. Den huvudsakliga anledningen är att 

kapitalet är så ringa att det oavsett räntenivå blir väldigt små belopp för 

utdelning, samt att de har ålderdomliga syften som är svåra att 

tillgodogöra. Dessutom kräver de fortfarande en hel del administration. 

Stiftelselagens paragraf ”Upphörande av stiftelse i vissa fall 6 kap § 5” ger 

länsstyrelsen möjlighet att godkänna ett beslut av stiftelsens styrelse eller 

förvaltare att förbruka stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens 

ändamål, eller ett så närliggande ändamål som möjligt. Nedanstående fyra 

förutsättningar måste uppfyllas för att detta ska vara möjligt.  

• stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan  

• stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren 

• värdet av stiftelsen tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det 

då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken, (465 000 kr, år 2018)  

• stiftelsen saknar skulder  

Länsstyrelsen har beslutat att godkänna Amandus Nybergs stiftelse 

upphörande enligt ovan. Socialnämnden ska besluta hur kvarvarande 

tillgångar ska förbrukas. 

Amandus Nybergs stiftelse; gåvan var på 15 000 kr, all avkastning över de 

15 000 kr ska gå till at bjuda personal och patienter på Åseda ålderdomshem 

på kaffe, bröd och tårta en gång årligen och kaffe, tåra och frukt en gång 

årligen. Kapitalet i stiftelsen var 14 554 kr per 2018-12-31. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Kapitalet som idag förvaltas av kommunstyrelsen förbrukas och stiftelsen 

upphör.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-11-14 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 185 Dnr 2019-000056  

Information omvärldsbevakning Kolada 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala 

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

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

I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år till 

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

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

kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger 

ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men 

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

och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i 

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

nyckeltal, och ger därmed tillgång till Sveriges bredaste utbud av 

information om kommunernas verksamheter. 

I Kolada finns nyckeltal för: 

• Befolkning 

• Ekonomi 

• Personal 

• Hälso- och sjukvård 

• Individ- och familjeomsorg 

• Infrastruktur mm 

• Kultur och fritid 

• Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

• Regional utveckling 

• Barn och utbildning 

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

Informationen ger kunskap som kan användas i analys och styrning.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2019-11-14 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 186 Dnr 2019-000063  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godtar informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 7,5 miljoner kronor år 

2019, vilket är förbättring med 800 tusen kronor sedan förra prognosen. 

Äldreomsorgens behov överstiger budget med ca 3 miljoner kronor. 

Prognosen för äldreomsorgens verksamheter i kommunal regi är, utöver 

underskottet i resursfördelningsbudgeten, -9,6 miljoner kronor. 

Hälso- och sjukvård har ett beräknat underskott på 1,2 miljoner kronor på 

grund av höga personalkostnader och behov av inhyrd personal. 

Försörjningsstöd har liksom föregående år höga kostnader och förväntas gå 

med underskott på 2,1 miljoner kronor.  

Migrationsverket har beviljat ersättning för vissa särskilda kostnader, vilket 

innebär att sedan förra prognosen har en intäkt på 3,5 miljoner kronor 

tillkommit. Prognosen baseras på budget 2019, utfall efter elva månader 

samt kända avvikelser. Inom socialförvaltningens verksamhetsområden 

sker förändringar hela tiden, vilket kan påverka ekonomin i både positiv 

och negativ inriktning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Utan åtgärder prognostiseras ett resultat som överskrider budget med 8,3 

miljoner kronor.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport januari - november 2019 

Uppföljning per verksamhet jan – nov 2019 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2019 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(39) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 2019-000252  

Yttrande angående internt ansvar av färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande om att 

färdtjänst och riksfärdtjänst inte ska flyttas över till socialförvaltningen och 

överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 

Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att flytta över ansvaret för 

färdtjänst och riksfärdtjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutade sedan den 25 juni 2019 att hanteringen av 

färdtjänst och riksfärdtjänst åter skulle flyttas över till socialnämnden. 

Innan beslutet fattades fick socialnämnden ingen möjlighet att yttra sig i 

ärendet.  

När färdtjänst och riksfärdtjänst flyttades över till kommunstyrelsen under 

2017 ansåg socialnämnden och kommunfullmäktige att det var den 

styrelse/nämnd i kommunen som ansvarar för trafikfrågor i kommunen 

som skulle vara ansvariga för verksamheten. Detta på grund utav att 

färdtjänst och riksfärdtjänst är en förlängning av kollektivtrafiken. 

Socialnämnden anser att detta fortfarande gäller eftersom färdtjänst vänder 

sig till alla medborgare och inte enbart till personer inom 

socialförvaltningens verksamhet.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är färdtjänst en transportform för 

dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 

resa med allmänna kommunikationsmedel. Den nuvarande lagen om 

färdtjänst (SFS 1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) infördes 

1998 och sedan dess betraktas färdtjänst huvudsakligen som en 

transportpolitisk fråga.  

Eftersom färdtjänst och riksfärdtjänst fortfarande är en 

kommunövergripande verksamhet anser socialnämnden att detta uppdrag 

inte ska ingå i socialnämnden då det inte finns någon specifik koppling till 

socialförvaltningen.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lars-Erik Hammarström (S), Carl Krekola (M) och Eva 

Palmqvist (C) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningschef och förvaltningssekreterare 2019-11-21  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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§ 188 Dnr 2019-000335  

Sammanträdesplan för år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer sammanträdesplanen för år 2020.         

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till sammanträdesplan år 2020 har utformats med hänsyn till 

kommunstyrelsens sammanträden.  

Enligt sammanträdesplanen för år 2020 kommer kommunfullmäktige att 

äga rum under första veckan i månaden, socialnämndens sammanträden 

kommer att äga rum under den andra veckan i månaden och 

kommunstyrelsens sammanträden kommer att äga rum under den tredje 

veckan i månaden.  

Socialnämndens sammanträden har även flyttat från torsdagar till tisdagar 

på grund av att det då blir fler dagar mellan nämndsammanträdet och 

kommunstyrelsens sammanträde. Detta innebär fler dagar för förberedelse 

av protokoll och ärenden inför kommunstyrelsens sammanträde.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare 2019-11-13 

Sammanträdesplan år 2020  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Förtroendevalda 

Kommunstyrelsen   
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§ 189 Dnr 2019-000018  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till socialnämndens sammanträde 2019-12-05: 

 Information och återkoppling kring arbetsrättsliga processer. 

 Information angående att rätt till boende upphör hos 

Migrationsverket.  

 Omprövning/överklagan av ärende för hemtjänstinsatser. 

 Julledigheten                        

Beslutsunderlag 

Förteckning över informationen, 2019-11-13    
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§ 190 Dnr 2019-000019  

Meddelanden till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till socialnämndens sammanträde: 

 Sammanträdesplan 2020, 2019-10-29, Kommunfullmäktige 2019 § 

147 

 Kostverksamhetens taxor 2020, 2019-11-12, Kommunstyrelsen 2019 § 

257 

 Kostverksamhetens taxor 2020, 2019-11-26, Kommunfullmäktige 

2019 § 195 

 Taxor och avgifter inom vård och omsorg år 2020, 

Kommunfullmäktige, 2019 § 142  

 Ekonomisk rapport 2019, 2019-11-12, Kommunstyrelsen 2019 § 256 

 Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation, 

Kommunstyrelsen 2019 § 227 

 Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, 2019-11-12, 

Kommunstyrelsen, 2019 § 259 

 Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022, 2019-11-26, 

Kommunfullmäktige, 2019 § 174 

 Arbetsmiljöpolicy, 2019-02-02, Kommunstyrelsens personalutskott, 

2019 § 26 

 Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika trakasserier och 

repressalier, 2019-12-02, Kommunstyrelsens personalutskott, 2019 § 

27 

 Motion inrätta en äldreombudsman, 2019-11-26, 

Kommunfullmäktige, 2019 § 190 

 Motion gällande försörjningsstödet samt hyra på autogiro, 2019-11-

26, Kommunstyrelsen, 2019 § 191                            
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltingssekreterare 2019-11-19    
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§ 191   

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.         

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden (hädanefter nämnden) har delegerat rätten att fatta beslut i 

vissa frågor till tjänstemän på socialförvaltningen. Nämnden ska av den 

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

nämndens ställe.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2019-11-19 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreteraren 

  

 




