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Plats och tid Eklövet, Lenhovda, tisdagen den 9 november 2021 kl 12:59-15:57, ajournering 
kl. 14:20-14:40 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 
Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 
Lukas Jonsson (S), tjänstgörande ersättare för Bjarne Svensson (S) 
Anette Valentin (S) 
Peter Englén (S) 
Matthias Sjöberg (V) 
Ingrid Hugosson (C) 
Thomas Lindberg (C) 
Eva Palmqvist (C) 
Kerstin Ljungkvist (-) 
Simon Bring (SD), §124-132 
 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef socialförvaltningen 
Linda Rikardsson, förvaltningssekreterare 
Marie Rosell, ekonom, §127-128 
Anette Cronholm, omsorgschef, §127-132 
Johanna Ekbring, tf socialt ansvarig samordnare, §127-132 
Jannike Edin, socialsekreterare, §126 

Justerare Carl Krekola (M) 

Justeringens plats och tid Östra Kyrkogatan 4B, Åseda, 2021-11-15, kl. 9:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 124-136 
 Linda Rikardsson  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-11-15 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2021-12-07 

Förvaringsplats för 
protokollet Östra Kyrkogatan 4B, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Linda Rikardsson  
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§ 124 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen.                       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen och 
finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 125 Dnr 2021-000002 

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Carl Krekola (M) som justerare.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lukas Jonsson (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.      



 

 

 

 

 

 

 

Ärendet innehåller sekretessbelagda  

uppgifter och visas därför inte i sin helhet 
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§ 127 Dnr 2021-000045  

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och åtgärdsplanen.        

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska prognosen för året för Socialförvaltningen visar på ett 
befarat negativt utfall på 2,8 miljoner kronor. Det är en förbättring med 300 
tusen kronor sedan föregående prognos. Enligt § 166 i Kommunstyrelsen 
2021-06-15 godkänns en budgetavvikelse med motsvarande 1,33 mnkr för 
finansiering av den kvarstående placeringen av hemtjänst, hemsjukvård och 

distriktsjuksköterskemottagningen i Solgårdens lokaler.  

Prognosen baseras på budget, utfall efter tio månader, samt kända 
avvikelser.  Prognosen är oerhört osäker till följd av den pågående 
pandemin. Hur nämndens ekonomi kommer att påverkas är i dagsläget helt 
omöjligt att uttala sig om. Den pågående pandemin kommer med all 
säkerhet att påverka Socialförvaltningens verksamheter. Både inom 
personalen, med sjukskrivningar, extra insatser och arbetsbelastning, men 
också för individerna i förvaltningens omsorg, som till viss del ingår i 
Pandemins riskgrupp. Det är också en risk att ekonomiskt bistånd ökar på 
grund av pandemin under en period framöver. Likaså finns en risk för att 
våld i nära relationer ökar, liksom placeringar och psykisk ohälsa.   

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognosticerade resultatet visar på ett negativt utfall med 2,8 miljoner 
kronor.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        
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Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för Socialförvaltningen, november 2021 

Uppföljning per verksamhet jan-okt 2021 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 128 Dnr 2021-000350  

Ersättning till utförare enligt lagen om valfrihet för år 
2022  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar anta ersättningarna för LOV-utförarna år 2022.        

Sammanfattning av ärendet 
LOV-ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i 
kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader. Beslut om 
ersättningsnivå görs senast november månad inför nästkommande år. 
Besked om den nya ersättningen ska vara utföraren tillhanda senast 15/12.  

Ersättning Ordinärt boende LOV 

Följande ersättning i svenska kronor per utförd timme upp till beviljad tid, 
vid val av ett område: 

Belopp inom parantes anger 2021 års ersättning 
 
Service  Personlig omvårdnad Service och personlig 

omvårdnad 
399 kronor/tim exkl 
moms (380 kr) 

515 kronor/tim inkl 
moms (491 kr) 

515 kronor/tim inkl 
moms (491 kr) 

 

Vid brukare i fler än ett geografiskt område utgår ytterligare 3 kr per 
område och timme i ersättning. 

På grund av ökade krav gällande vårdhygien när det gäller personliga 
omvårdnadsinsatser ställer vi också krav på cirkulationstvätt på LOV-
utförarna inom personlig omvårdnad. Ersättning för cirkulationstvätten 
ingår i timpriset. Löneuppräkningen utgör den främsta förändringen.  
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Ersättning Särskilt boende LOV  

Inklusive ersättning för sjuksköterska. 

Nivå 1 683 kr/dygn (653 kr/dygn) 

Nivå 2 841 kr/dygn (803 kr/dygn) 

Nivå 3 1 421 kr/dygn (1 351 kr/dygn) 

Nivå 4 1 981 kr/dygn (1 880 kr/dygn) 

Nivå 5 2 713 kr/dygn (2 573 kr/dygn) 

Det som innefattas av extra ersättning, ersätts med 308 kronor per timme 
(296 kr/tim). 

Tillkommer per dygn  

Nattbemanning 5 583 kr/dygn (5 464 kr/dygn)  

 

På grund av ökade krav gällande vårdhygien krävs cirkulationstvätt på 
särskilt boende, men innebär att Uppvidinge kommun står som avtalspart 
med Berendsen och därmed avgår ersättning för arbetskläder i ersättningen. 
Löneuppräkningen utgör den främsta förändringen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningen i ordinärt boende ökar med fem procent. Ersättningen i 
särskilt boende ökar med fem procent.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2021-10-19 

Beslutet skickas till 
LOV-utförare 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 129 Dnr 2021-000176  

Information om systematisk uppföljning - kvinnofrid  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Projektet Systematisk uppföljning- kvinnofrid pågick under 2019-2020, där 
Uppvidinge och Alvesta deltog från Kronobergs län. 2021-2023 påbörjas en 
ny period där landets alla kommuner kan välja att delta.  

Syftet med projektet är att ge kommuner stöd att systematiskt följa upp 
socialtjänstens insatser till våldsutsatta vuxna på individnivå, ge kunskap 
om insatsernas kvalitet och resultat och att ge ett bra underlag att utveckla 
verksamheten samt möjlighet att lära och dela erfarenheter med andra 
kommuner.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare 2021-10-25  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 130 Dnr 2021-000352  

Upphörande av riktlinje för intern kontroll inom 
socialförvaltningens verksamhetsområde 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att riktlinjen för intern kontroll inom 
socialnämndens verksamhetsområde ska upphöra.         

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden fattade den 5 februari 2015 beslut om att fastställa riktlinjen 
för intern kontroll inom socialnämndens verksamhetsområde.   

Den 17 december 2019 beslutade kommunfullmäktige om att fastställa 
Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun.  

Eftersom kommunfullmäktiges regler syftar till att fastställa att både den 
politiska ledningen och verksamheten följer gemensamma grundläggande 
principer bör socialnämndens egen riktlinje upphöra.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Riktlinje för intern kontroll inom socialnämndens verksamhetsområde 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-10-20  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 131 Dnr 2021-000353  

Hävning av beslut om avveckling av Sländans 
gruppbostad 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att Sländas gruppbostad ska avvecklas så snart det 
är möjligt.            

Sammanfattning av ärendet 
Den 5 september 2019 §128 beslutade Socialnämnden att reducera antalet 
gruppbostadsplatser genom att påbörja avveckling av Sländans 
gruppbostad under år 2020, för att reduceringen av antal platser ska kunna 
vara genomförd under år 2021.  

Vid den tidpunkten gjordes bedömningen att behovet av 
gruppbostadsplatser minskade och fortsatt skulle minska framöver. 
Medelåldern av de enskilda på Sländan var och är fortsatt hög. Lokalerna är 
även i fortsatt dåligt skick. Det bor dock kvar 5 enskilda på Sländan. Enligt 
beslutet skulle Sländan vara avvecklad under 2021, vilket nu inte är möjligt. 
Eftersom tidsaspekten för avvecklingen inte kommer att hållas bedömer 
förvaltningen att beslutet om avveckling behöver hävas.  

I takt med att platser på servicebostad efterfrågas allt mer kommer vi 
eventuellt åter behöva lyfta frågan om avveckling av Sländan gruppbostad 
framöver.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Palmqvist (C) yrkar på att Sländas gruppbostad ska avvecklas så snart 
det är möjligt.   

Carl Krekola (M), Matthias Sjöberg (V) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar 
bifall till Eva Palmqvist (C) förslag.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva 
Palmqvist (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av omsorgschef, 2021-10-20  
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef gruppbostäder  
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§ 132 Dnr 2021-000300  

Upphörande av riktlinje "Rätten att få åldras 
tillsammans - parboendegarantin" 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att riktlinjen 
”rätten att få åldras tillsammans – parboendegarantin” ska upphöra och 
ersättas med befintlig rutin.        

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för rätten att få åldras tillsammans - parboendegarantin gäller 
från 2014-05-01 och fastställdes i kommunfullmäktige §28 /2014.  

Bakgrunden till riktlinjen var att regeringen la fram en proposition 
(2011/2012:147) ”Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, 
värdighet, och välbefinnande i äldreomsorgen”. Lagförslaget antogs och 
trädde ikraft 2012-11-01.  

Regeringen ger i lagen stort utrymme år kommunerna att själva utforma 
hur lagen ska implementeras. Socialstyrelsen tillsammans med Boverket har 
under oktober 2013 kommit med riktlinjer för hur parboendegarantin ska 
hanteras i kommunerna.  

Socialförvaltningen har därefter arbetat fram en rutin som fastställdes 2018-
11-19 som heter ”rutin för handläggning och beslut om parboende i särskilt 
boende.” Socialförvaltningen föreslår därför att riktlinjen ersätts med 
befintlig rutin. Rutinen kan vid behov justeras av Socialförvaltningens 
ledningsgrupp, så som övriga rutiner inom förvaltningen hanteras.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Simon Bring (SD) yrkar på att skjuta på beslutet i ärendet till 
socialnämndens sammanträde i december och att rutinen om 
parboendegaranti då kommer skickas ut till ledamöterna i handlingarna 
inför nästa sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande ställer socialförvaltningens förslag till beslut mot Simon Brings 
(SD) yrkande och finner att socialnämnden beslutat i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(23) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Votering begärd 

Ordförande tydliggör beslutsgången till att JA-röst innebär bifall till 
förvaltningens förslag till beslut och NEJ-röst innebär bifall till Simon 
Brings (SD) yrkande.  

 

Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande    X   

Peter Englén (S)    X   

Lukas Jonsson (S)    X   

Anette Valentin (S)    X   

Carl Krekola (M)    X   

Matthias Sjöberg (V)     X  

Ingrid Hugosson (C)     X  

Thomas Lindberg (C)     X  

Eva Palmqvist (C)     X  

Simon Bring (SD)     X  

Kerstin Ljungkvist (-)    X      

Summa 6 5  

 

Antal JA-röster 6 stycken, antal NEJ-röster 5 stycken. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutar i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut.              

Beslutsunderlag 
Riktlinje ”rätten att få åldras tillsammans – parboendegarantin”.   

Tjänsteskrivelse av omsorgschef, 2021-10-20 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunfullmäktige 
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Tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsen 
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§ 134 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen.             

Sammanfattning av ärendet 
• Lex Sarah 

• Antal platser på särskilt boende 

• Covid-19 

• Övrigt            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.           

Beslutsunderlag 
Förteckning över informationen.      

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 135 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag, 2021-10-07, §34, Ansökan om 
kompetensutvecklingsmedel studiestöd för medarbetare inom hälso- och 
sjukvårdsavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag, 2021-10-14, §292, Riktlinjer för taxor och avgifter inom 
omsorgen 2022 

Protokollsutdrag, 2021-10-14, 289, Sammanslagning av kommunala 
pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet 

Protokollsutdrag, 2021-10-14, §282, Delårsbokslut per 2021-08-31 

Protokollsutdrag, 2021-10-14, §281, Information om ekonomiskt läge år 2021 

Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §143, Sammanträdesplan 2022 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §139, Riktlinjer för taxor och avgifter inom 
omsorgen 2022 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §138, Barnets bästa gäller i Kronoberg: 
Kronobarnsmodellen 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §137, Översyn av bolag och 
kommunstyrelsens organisation 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §135, Översyn av målstyrningen 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §149, Avsägelse från uppdraget som ersättare 
i socialnämnden 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §150, Fyllnadsval som ersättare i 
socialnämnden efter Kasia Musial Lilja (S) 

Protokollsutdrag, 2021-10-26, §133, Delårsbokslut per 2021-08-31 
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Eksjö Tingsrätt  

Dom, 2021-10-11, Mål nr T  

Förvaltningsrätten Växjö 

Beslut, 2021-10-11, Mål nr  

Dom, 2021-10-07, Mål nr  och  

Dom, 2021-10-07, Mål nr  

Dom, 2021-10-20, Mål nr  

Växjö Tingsrätt 

Dom, 2021-06-20, Mål nr T  

Protokoll, 2021-09-30, Mål nr T  

Göta Hovrätt 

Protokoll, 2021-10-15, Mål nr Ö  

Dom, 2021-11-01, Mål nr T  

 

Alkoholärende 

Beslut att meddela erinran enligt 9 kap. 17§ alkohollagen (2010:1622), SN 
 

Klagomål, SN                          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-10-19 

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren 
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§ 136 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.          

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 
tjänstepersoner på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den 
anledningen få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 
socialnämndens ställe. 

Socialnämnden beslutade den 8 juni 2021 §88 att en förteckning av de 
delegationsbeslut som inte omfattas av sekretess ska skickas ut i 
handlingarna tillsammans med kallelsen.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-10-19 

Förteckning av delegationsbeslut  

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren 
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