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Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 11 oktober 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.  Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen 

Dnr 2018-000272  

 

3.  Delårsbokslut år 2018 

Dnr 2018-000289  

 

4.  Budget för år 2019 - 2021 

Dnr 2018-000299  

 

5.  Kvalitetsrapport Hälso- och sjukvård samt 

vård- och omsorgsavdelningarna maj-augusti 

2018 

Dnr 2018-000287  

 

6.  Ansökan om vårdnadsöverflytt 

  

 

7.  Övervägande om umgängesbegränsning 

  

 

8.  Övervägande om umgängesbegränsning och 

umgängesförbud 

  

 

9.  Övervägande om hemlighållande av 

vistelseort 

  

 

10.  Utredning om fortsatt placering 
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Ärende Anteckningar

11. Utredning om att frångå föräldrars 
underhållsskyldighet

12. Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya 
gymnasielagen

Dnr 2018-000303

13. Taxor och avgifter inom vård- och 
omsorgsavdelningen år 2019

Dnr 2018-000292

14. Granskning avseende ökning av 
försörjningsstöd

Dnr 2018-000301

15. Återrapportering av åtgärdsplanens 
kostnadseffekter

Dnr 2018-000268

16. Intern kontroll för år 2018

Dnr 2018-000077

17. Intern kontroll för år 2019

Dnr 2018-000296

18. Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till 
festligheter

Dnr 2018-000300

19. Information från socialchef år 2018

Dnr 2018-000016

20. Redovisning av delegationsbeslut år 2018  Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

Thomas Lindberg 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 
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Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger Socialförvaltningen i uppdrag att arbeta med förbättringar 

baserade på rekommendationer i Rådgivningsrapporten från PwC. 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun genomfört 

en genomlysning inom Äldreomsorgen, vilket avser att bedöma huruvida 

insatser och styrning inom äldreomsorgen är ändamålsenliga och om det finns 

en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning. Granskningen genomfördes under 

sommaren 2018. 

 

I rapporten framgår att Socialnämnden behöver arbeta för att skilja på 

myndighetsutövning och verkställighet. 

 

PwC har uppmärksammat att: 

 Nämnden bör se över och tydliggöra mål för 

äldreomsorgsverksamheten och kontinuerligt följa upp 

myndighetsutövningen. 

 Riktlinjer bör tydliggöras för att minska tolkningsutrymme. 

 Individuella- och uppföljningsbara mål för beslutade insatser behöver 

tydliggöras 

 Utbildning i dokumentation för all Hemtjänstpersonal bör möjliggöras 

 Skriva in i riktlinjer att beslut aldrig ska fattas direkt hemma hos 

individen 

 Genomförandeplaner bör inte användas som ett redskap i samband 

med resursfördelning 

 I högre utsträckning arbeta med ADL(Aktiviteter i det dagliga livet) 

bedömningar som underlag vid biståndsbeslut 

 Biståndshandläggare bör sätta nivå i resursfördelningssystemet 

 Minst två gånger per år justera budgeten inom särskilt boende baserat 

på vårdtyngden 

 Införa ekonomiska uppföljningar där ansvariga områdeschefer skriver 

prognos för sin egen verksamhet samt en åtgärdsplan i samband med 

underskott 

 Införa kontroll av biståndsbeslut, hur många ärende som följs upp och 

kvalité i besluten 

 Kontrollera utredningar samt antalet genomförandeplaner varje år 
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 Kontrollera kvalitén i genomförandeplaner avseende uppföljningar 

och mål 

 Införa återrapporteringspunkter på dagordningen avseende 

Äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen, Rådgivningsrapport från PWC 

september 2018 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad vård- och omsorgschef, 2018-09-27 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna 

 

Anette Cronholm   

 Tf Vård och omsorgschef   
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Delårsbokslut år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och översänder densamma till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet visar på ett negativt resultat på minus 10,2 miljoner kronor, 

det prognostiserade är resultatet minus 9,9 miljoner kronor. Delåret ger även 

en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, risker och intern kontroll, 

ekonomiskt utfall samt framtidens utvecklingsområde och utmaningar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är ett underskott, för vilken det inte finns 

budgeterade medel. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef och ekonom, 2018-09-27 

Verksamhetsberättelse socialnämnden januari-augusti 2018, 2018-09-27 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 2018-09-27  

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult  Marie Rosell   

Förvaltningschef  Ekonom  
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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDEN januari-augusti 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunduppdraget 

 

 
Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt reglemente, beslutat av kommunfullmäktige. 
Verksamheten bedrivs utifrån Socialtjänstlagen(SoL), Lagen om särskilt stöd och service (LSS) 
samt Hälso- och sjukvårdslagen(HSL). Hälso- och sjukvården utför insatser enligt gällande 
överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner. Myndighetsutövning 
innefattar utredning som utmynnar i beslut om bifall alternativt avslag eller delavslag.  
Socialnämndens delegeringsordning reglerar beslutsfattande enligt gällande lagstiftning. En 
gång per kvartal är Socialnämnden skyldig att rapportera beslut med beviljad insats som inte 
blivit verkställda till inspektionen för vård och Omsorg (IVO). Kommunen kan bli belagd med 
vite för beviljade insatser som inte verkställts. 
 

_____________________________________________________________________ 

ÖVERSIKT VIKTIGA  
_____________________________________________________________________ 

 

De prioriterade områdena som Socialförvaltningen fokuserat på under året har främst varit 

upphandling av nytt verksamhetssystem, budget- och kostnadseffektiviseringar, rekryteringar, 

ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, intern kontroll, externa krav på utvecklingsarbete 

och insatser utifrån stimulansbidrag. Ledningsgruppen har också fokuserat på strukturarbete i form 

av riktlinjer, rutiner samt ett gemensamt mål – att arbeta utifrån den enskildes behov inte 

organisationens behov. Länsarbetet har främst fokuserat på fortsatt arbete kring Äldrehälsa Östra, 

Barnens Bästa gäller – i Kronobergs län och fortsättning på länssamarbete gällande palliativt centrum. 

Sedan tidigare har Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård samt socialtjänst 

har beslutat om två målområden fram till 2020, Barnens bästa i Kronoberg och Trygg och säker vård- och 

omsorg genom ett effektivt resursutnyttjande i Kronobergs län. 

 

Det ekonomiska utfallet har förbättrats jämfört med samma period förra året, men går fortfarande 

med underskott.  Budgeten har en fortsatt stor osäkerhet med anledning av det som påverkar 

socialnämndens ansvarsområde i relation till samhällsbilden, såsom inledande försämrad 

konjunktur, arbetslöshet, psykisk ohälsa och ett ökat antalet invånare som har ett behov av våra 

insatser. 

Av de fem målen för god ekonomisk hushållning är det två mål som uppnås, två mål är vid delåret 

inte mätbara och ett mål uppnås inte.  

 

PwC har på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun genomfört en genomlysning inom 

äldreomsorgen, vilket avser att bedöma huruvida insatserna och styrningen inom äldreomsorgen är 

ändamålsenliga samt om det finns en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning. 

Rådgivningsrapporten blev klar under september månad. 

 

Personal 

Rekrytering av ny IFO-chef har slutförts och IFO-chefen tillträder i oktober 2018. Rekrytering av Vård- 

och omsorgschef är slutförd och där pågår diskussion kring formatliteter såsom tillträde mm.  

Rekryteringsprocess pågår gällande Hälso- och sjukvårdschef.  
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Även rekrytering av demenssköterska pågår.  

 

Rekryteringssvårigheter inom IFO finns fortfarande men läget har förbättrats något.  

 

Lokaler 

Socialförvaltningen har fått klartecken på nybyggnation av korttidsboende för barn och unga på 

Smedjans gamla tomt samt samtal pågår kring ombyggnation av individ- och familjeomsorgens lokal 

på Storgatan. Stora generella renoveringsbehov finns inom socialförvaltningens alla verksamheter. 

Detta är något som framförts, där kan påpekas att behoven är påtagliga inom två av kommunens 

äldreboenden samt en gruppbostad.  

 
___________________________________________________________________ 

VIKTIGA HÄNDELSER  
____________________________________________________________________ 

 

Hälso- och sjukvård (HSV) 

Hemsjukvårdsverksamheten strävar efter att följa den nationella utvecklingen, men är noga med att 

anpassa sig efter lokala och regionala riktlinjer och beslut som fattas.  

2018-01-01 kom en ny lag ”Betalningsansvarslagen” som ersätter den tidigare 1990-:1 404. Denna lag 

innebär en kortare planeringstid för kommunen då den enskilde är utskrivningsklar från 

slutenvården. I Region Kronoberg finns sedan 2018-03-01 en utarbetad planeringsprocess mellan 

kommunerna och slutenvården för att planera hemgången för den enskilde. Uppvidinge har 

inplanerade möten vår och höst för att följa upp detta samarbete. 

 

Enligt beslut i socialnämnden september 2017 permanentades projektet ”Trygghetsteam” och det 

Hemgångsstödjande teamet startades. Dock uppstod en fördröjning i uppstarten då rekrytering drog 

ut på tiden. Kommunens kostnader för utskrivningsklara är så här långt in i 2018 blygsamma 5 dagar. 

Dessa dagar uppstod vid årsskiftet. Erfarenhetmässigt så är det i slutet och början på året som 

beläggningen på kommunens tillfälliga platser är som högst.  

 

Sommaren har fungerat väl och det har inte behövts någon förskjutning av semesterveckor. 

Bemanningsföretag har inte behövts användas. Detta genom ett otroligt gott samarbete mellan 

områdena, lojala ordinarie medarbetare, som har tagit extra arbetspass samt våra trogna timvikarier. 

 

Vård- och Omsorg (VoO) 

Vård- och omsorgs uppgift är att utreda och verkställa behov enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

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

dels av att det fortfarande fanns vakanser på områdeschefer inledningsvis av året. Från och med 

mitten av mars blev den nya hemtjänstorganisationen klar. Omorganisationen innebär att det är en 

områdeschef för omvårdnadspersonalen inom hemtjänsten och en områdeschef för 

omvårdnadspersonalen på tillfälliga platser, medarbetarna som arbetar i poolen och 

omvårdnadspersonal inom det hemgångsstödjande teamet.  

Under mars månad genomförde Arbetsmiljöverket en tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. 

Uppföljning och svar till arbetsmiljöverket har gjorts under september månad.  

En god och långsiktig rekryteringsprocess av områdescheferna avgjorde att semesterplanering löste 

sig utan att i år förskjuta semesterveckor för omvårdnadspersonalen. 

Den sedan tidigare behovsstödsmätningen inom omsorgen om funktionsnedsatta har kommit igång. 

Resultatet av mätningen påvisar ett ökat behov av årsarbetare inom OF. 
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Individ och familjeomsorg (IFO)  

IFO har genomgått en förändring i ledningsorganisationen vilket innebär minskning med en 

enhetschef samt nyrekrytering av IFO-chef som tillträder i oktober 2018. Läget för IFO är fortfarande 

ostabilt och det är svårigheter kring nyrekryteringar. Socialt ansvarig samordnare (SAS) har under 

våren arbetat tillsammans med medarbetarna för att förbättra introduktion, rutiner och samarbete 

mellan socialförvaltningens olika verksamheter. Genom arbetet har processer stärkts och inneburit ett 

förändrat arbetssätt. Ett mottagningsteam har startat för att möjliggöra ökad tillgänglighet och att 

ärenden hamnar rätt i verksamheten. 

Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende avtal för placeringar där fler socialsekreterare 

nu använder upphandlingsdatabasen för familjehem och institutionsplaceringar. Avtalsrutin med 

uppdatering av standardiserade avtal är på gång. Det görs även intern kontroll av utbetalade arvoden. 

Första interna kontrollen gjordes 2018-03-23, då noterades att 3 uppdragstagare fått arvode trots 

avslutat uppdrag, dessa åtgärdades och återkrav gjordes. Vid kontroller juli och augusti noterades 

inga felaktiga utbetalningar. 

Arbetsmängden fortsätter öka inom barn- och familj och antalet aktualiseringar, utredningar, 

uppföljningar och placeringar har alla ökat sedan 2016. De höga kostnaderna för placeringar kvarstår. 

Arbetsmängden har ökat även inom öppenvården avseende boendestödinsats.  

Det utbetalade ekonomiska biståndet ökade under sista delen av 2017 och har fortsatt öka under 2018. 

Budgeten är betydligt överskriden och just nu pågår en intern undersökning för att hitta orsaken till 

ökningen. 

 

Det finns ett önskemål om att få möjlighet att arbeta för minskat antal konsulentstödda familjehem 

samt en ökad bemanning i öppenvården. Med ökad bemanning skulle de kunna kompetensutveckla 

och därmed möjliggöra färre och kortare placeringar. Stimulansbidrag har kommit för 

kompetensutveckling och satsningar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

 

Det är fortsatt svårt att rekrytera på myndighetssidan och under året har det varit ett högt antal 

avslutade tjänster. I nuläget finns behov av konsult. Annonsering görs nu på nytt sätt med 

förhoppning om ökat antal ansökningar.  

 

Sommaren fungerade bra trots låg bemanning och det är en följda av ett gott arbete och samarbete 

mellan medarbetarna. Det har även under året funnits ett samarbete mellan etableringen och IFO där 

socialsekreterare stöttat upp för varandra vid behov. Den förste september övergick etableringens 

myndighetsutövning till IFO.  

 

Kommun- och förvaltningsövergripande  

Genom projektet tidiga insatser har samarbetet mellan socialförvaltningens olika verksamheter och 

med barn- och utbildningsförvaltningen och samhällserviceförvaltningen stärkts. Projektledaren har 

tillsammans med medarbetare från de olika verksamheterna arbetat fram ett förslag för fortsatt arbete 

kring tidiga insatser. Förslaget kommer att presenteras till Kommunstyrelsen i oktober.  

 
_____________________________________________________________ 

RISKER OCH INTERN KONTROLL 
_____________________________________________________________ 

 

Socialförvaltningen gör månatliga ekonomiska uppföljningar som redovisas och diskuteras med 

socialnämnden. För att på ett bättre sätt kunna möta framtidens behov och/eller förändrade behov 

kommer under hösten varje chef att ansvara för den ekonomiska prognosen samt skriftligt och 

muntligt redovisa avvikelser till nämnden. Alla chefer ska dessutom redovisa en verksamhetsplan 
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för sitt område i enlighet med tagna beslut. Övergripande strategiska frågor diskuteras i 

budgetgruppen som startas under hösten 2018. 

I samband med den ekonomiska uppföljningen har förvaltningen kompletterat med ekonomisk 

och personalstatistik över verksamheten. 

Rapport om aktuella placeringar inom IFO redovisas till arbetsutskottet varje månad.  

Socialnämnden beslutade om intern kontroll för sex granskningsområden, uppföljning och 

redogörelse görs enligt regler och anvisningar. 
 

__________________________________________________________________ 

EKONOMISKT UTFALL  
___________________________________________________________________ 

 

 
 

Det prognostiserade resultatet för helåret pekar på ett underskott på 9,9 miljoner kronor. Det negativa 

resultatet härrör till stora delar från omsorgen om funktionsnedsatta, högre kostnader än budgeterat 

för LOV-företaget, behovet inom äldreomsorgen har ökat, samt att det har varit höga kostnader för 

placeringar och att det finns kända placeringar även under hösten.  

 

Delårsbokslutet visar ett negativt resultat på 10,2 mnkr gentemot budget. Nettokostnaden i 

förhållande till samma period föregående år har minskat med 3,2 mnkr vilket motsvarar 1,9 procent, 

varav äldreomsorgen utgör en minskning på 2,3 mnkr, individ- och familjeomsorgen 2,9 mnkr, medan 

omsorgen om funktionsnedsatta har ökat med 1,6 mnkr. Personalkostnaderna har ökat med 6,2 mnkr 

vilket motsvarar 5 procent, varav äldreomsorgen 2,4 mnkr, individ- och familjeomsorgen 2,7 mnkr och 

omsorgen om funktionshindrade 1,4 mnkr. Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 10,2 

mnkr, främst till följd av att kostnader för placeringar har minskat, både för personer där kommunen 

har kostnadsansvaret, samt för personer där kostnaderna ersätts av Migrationsverket. Kostnader och 

budget för färdtjänst har gått över till kommunstyrelsen.  Intäkterna har minskat med 2,2 mnkr främst 

beroende på färre ärenden med ersättning från Migrationsverket, minskade ärenden inom personlig 

assistans har lett till minskad ersättning från Försäkringskassan, däremot har intäkterna för 

omvårdnad i hemtjänsten ökat succesivt sedan hösten 2017.  

 

Förklaringen till att underskottet i helårsprognosen minskar något i förhållande till delårsresultatet är 

att stimulans- och projektmedel (2,7 mnkr) tillkommer. Det finns förväntningar om att extraordinära 

återsökningar till Migrationsverket ska ge ytterligare intäkter. Samtidigt är personalkostnaderna inom 

äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta höga under sommarmånaderna och drar då ner 

resultatet i förhållande till ett riktvärde på 8/12 delar.   
 

_______________________________________________________________ 

FRAMTIDEN – NÅGRA EXEMPEL PÅ FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 
_______________________________________________________________ 

Budget Prognos Budget Utfall

Driftredovisning, tkr 2018 2018 jan-aug jan-aug

Politisk verksamhet 1 043 843 695 616

Gemensamt soc.förvaltn. 15 690 15 257 10 460 11 096

Hälso- och sjukvård 24 067 23 767 16 044 16 068

Vård och omsorg, gemens. 9 046 7 246 6 031 5 757

Vård och omsorg, ÄO 104 055 110 995 69 370 75 143

Vård och omsorg, OF 35 499 38 489 23 666 25 954

Individ- och fam.omsorg 38 853 41 527 25 902 27 727

Totalt 228 252 238 123 152 168 162 361
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 Ständigt vara aktiv för att Uppvidinge Kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare genom 

stärkt medarbetar- och ledarskap och strategiskt arbete för hög frisknärvaro. 

 En så hållbar ekonomi och utveckling kräver långsiktiga strategier. Genom förbättring av 

de ekonomiska nyckeltalen tydliggöras verkligenheten bakom siffrorna.  

 Strategiskat arbete är en förutsättning för att hantera behov och ekonomi. 

Utvecklingsområden är IT, förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområden, 

framtida boendeformer, avvikelsehanteringssystem, medarbetar- och ledarskap och 

statistik. 

 Implementera arbetet kring verksamhetsplan, ekonomisk uppföljning och ekonomisk 

åtgärdsplan vid avvikelser för samtliga chefer inom förvaltningen. 

 Färdigställa upphandling och implementering av nytt verksamhetssystem för 

dokumentationen. 

 Digitalisera planeringen inom vården och ekonomin. 

 Skapa en tydlighet i kommunen kring byggnation och ombyggnation samt lyfta fram vem 

som beslutar om VAD. 

 Översyn och utveckling av den öppna dagverksamheten. 

 

 

 

 

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 

Socialförvaltningen 
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VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

 

 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Mål Måluppfyllelse Kommentar 

Minska antalet 

institutionsplaceringar – 

utgångspunkt antal 2017-12-

31 

Uppnås Institutionsplaceringar barn 

har minskat från 171231 till 

180831 med 2 placeringar. 

 

Institutionsplaceringar 

vuxna har minskat från 

171231 till 180831 med 1 

placering. 

 

 

 

Minska antalet fall inom 

vård och omsorg, 

utgångspunkt antal ärenden 

under 2017 i relation till 

antal ärenden 2018. 

Uppnås 

 

 

 

Kvalitet 

 Måluppfyllelse Kommentar 

Samarbete skola och 

socialförvaltning gällande 

tidiga insatser för barn och 

unga, påbörjas första 

kvartalet 2018, antal barn 

och unga där samarbetet 

resulterat i tidiga insatser 

från båda förvaltningarna, 

mätpunkter i april, augusti 

och november. 

Uppnås ej Det är inte definierat vad 

tidiga insatser är och därmed 

finns inga mätpunkter. 

Samverkan har påbörjats 

genom möten samt att IFO 

varit ute och informerat 

skolpersonal om 

ärendegång, arbetssätt etc. 

Målet behöver defininera 

begreppet tidiga insatser. 

 

Personal – attraktiv arbetsgivare 

 Måluppfyllelse Kommentar 

En förvaltning – god 

introduktion, gott 

bemötande och en mentor 

som ska utses till 

nyanställda. Andelen 

nyanställda som har fått en 

mentor redovisas halvårsvis. 

Ej mätbart Till viss del, andelen ligger 

på ca 25 % inom 

förvaltningen. Förbättrad 

introduktion men inte alltid 

med särskild mentor utsedd. 
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Medborgarnytta – nöjda invånare  

 Måluppfyllelse Kommentar 

Genomgång av avvikelser 

inom individ- och 

familjeomsorgen – följa upp 

avvikelserna och skapa 

förutsättningar för 

brukarmedverkan för att 

förbättra verksamheten. 

Antalet avvikelser i sin 

helhet – relationen 2017/2018 

samt antalet avvikelser där 

brukare/klienter varit en part 

i förbättringsarbetet. 

Ej mätbart 

 

Till viss del uppnått. 

67 avvikelser inom IFO 

under 2017. 52 avvikelser 

inom IFO hittills under 2018.  

Avvikelser har sorterats in i 

pärm och till större del följts 

upp.  

IFO har inte kommit igång 

med brukarmedverkan vid 

avvikelser, dels utifrån att 

vana/rutin inte skapats att ha 

med brukare i arbetet samt 

har de flesta avvikelserna 

handlat om saker som direkt 

berör handläggning, 

arbetsmiljö etc och 

bedömning är då att det inte 

ska vara brukarmedverkan. 
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Budgetförslag 2019 - 2021, drift- och investeringsbudget  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar budgetförslag 2019-2021, drift- och 

investeringsbudget, samt att äskar om utökad rambudget i enlighet med 

budgetförslaget för planperioden.  

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta budgetförslag 2019-

2021, drift- och investeringsbudget, samt bevilja äskandet om utökad 

rambudget i enlighet med budgetförslaget för planperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 

2019-2021. Ökning av kostnader med 2 % per år samt krav på 1,5 % ökade 

intäkter per år.  

Socialnämndens driftbudgetförslag ligger inte inom de av 

kommunfullmäktige fastställda ramarna under hela planperioden, varför 

äskande om utökad rambudget görs. Nettokostnaden ökar med 13,3 miljoner 

kronor i förhållande till 2018 års budget, vilket motsvarar en procentuell 

ökning på 5,9 %. Intäkterna minskar med 2,6 miljoner kronor och kostnaderna 

ökar med 15,9 miljoner kronor. Anledningen till att intäkterna minskar beror 

framförallt på minskad ersättning från Försäkringskassan på grund av 

minskat antal ärenden inom personlig assistans, samt att statliga medel för 

ökad bemanning inom äldreomsorgen tidigare finansierat en chef.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten ligger inte i balans, det finns också en del osäkerhetsfaktorer att ta 

hänsyn till.  

Beslutsunderlag 

Budgetförslag 2019-2021, drift och investeringsbudget, 2018-09-27 

Personalbudget, antal årsarbetare 2010-2021, 2018-09-27 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2018-09-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Socialförvaltningens ledningsgrupp 

   

 

 

 

Annie-Lie Jarhult   Marie Rosell 

Förvaltningschef   Ekonom 
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Budgetförslag 2019-2021, drift- och investeringsbudget 
 

 
DRIFTBUDGET, TOTALT SOCIALNÄMNDEN 
 

 
 

Sammanfattning 
 
I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 2019-2021. Ramarna inne-
håller medel för ökning av kostnader med 2 % per år och 1,5 % ökade intäkter per år, utöver detta 
ingår ett tillskott för år 2019 på 4,6 mnkr. År 2020 görs neddragningar i ramen med 1,1 mnkr och år 
2021 med 300 tkr för detta och tidigare tillskott. Personalkostnadernas ökning, ligger från och med år 
2018 centralt och tillförs nämnden vid årlig lönerevision. Differensen mellan beslutad ram och bud-
getförslaget äskas i ytterligare medel från socialnämnden.   
 
Socialnämndens driftbudgetförslag innebär att nettokostnaden ökar med 13,3 mnkr under planperi-
oden i förhållande till 2018 års budget, vilket motsvarar en procentuell ökning på 5,9 %. Intäkterna 
minskar med 2,6 mnkr under planperioden till största del beroende på att avslutade ärenden inom 
personlig assistans genererar lägre ersättnings från Försäkringskassan, samt att statliga medel för 
ökad bemanning inom äldreomsorgen finansierat en chef år 2018. Personalkostnaderna ökar med 
10,9 mnkr, vilket motsvarar 6,2 %. Detta beror på utökning av personal inom omsorgen om funkt-
ionsnedsatta, samt inom äldreomsorgen.  
 
Osäkerhetsfaktorer i budgetförslaget 
 

- Buffert. År 2019 finns ingen buffert i budget. Nya ärenden, förändrade omvårdnadsbehov, 
förändrade externa och interna förutsättningar påverkar ekonomin och en buffert under 
fleråsplanen hade varit önskvärt.  

 
- Verksamhetssystem, medicinskåp och nyckelfritt. Upphandling angående dessa system ska 

genomföras hösten 2018. Kostnadseffekten är i dagsläget oklar, i budgetförslaget ligger en 
beräkning med 600 tkr år 2019 för projektledare att införa systemet. Inköpskostnaden beräk-
nas till 1 mnkr som skrivs av i 10 år, med medföljande internränta. 

 
- Integration. Den ökade flyktingtillströmningen till kommunen de senaste åren medför ökade 

kostnader för socialförvaltningen främst inom IFO, men kan under planperioden även omfatta 
övriga avdelningar inom förvaltningen. Det är en ökning av komplexa ärenden, ökat försörj-
ningsstöd, behov av akutlägenheter och placeringar.  

 

Budgetförslag, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Intäkter -27 958 -29 880 -30 243 -30 602 -2 644 

Kostnader 252 594 267 975 267 275 268 530 15 936 

Netto 224 636 238 095 237 032 237 928 13 292 

Ram enligt KF beslut 224 636 228 837 228 865 229 720 5 084 

Differens 0 -9 258 -8 167 -8 208 
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- Behovet utav IT-utvecklingsmedel ökar. Digital utveckling i dagens samhälle på att kommu-
ners service alltid ska vara tillgänglig beräknas öka. Behovet av den fysiska närvaron är inte 
lika nödvändig för att kunna styra vissa funktioner.  

 
- Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen motsvarar 110,8 årsarbetare år 2018 och 

har ökats till den nivån i budget för år 2019. 10,5 årsarbetare av dessa i hemtjänsten har om-
fördelats till hemgångsstödjandeteamet. Behovet inom äldreomsorgen är svårt att förutse. 
Behovet ökar varje år och får allt större komplexitet.  

 

- Videbo. Kostnaden för förändring av korttidsboendet Videbo och vaktmästargruppen är inte 
klar.   

 
- Hemgångsstödjandeteam. Effekten hemgångsstödjandeteamet har på behovet i hemtjänsten 

är oklar.  
 

- Servicebostäder. Enligt lag är kommunen skyldig att vid ansökan erbjuda servicebostad. Sådan 
ansökan finns och har beviljats. Kostnad för servicebostäder och personal finns inte med i 
budget då tidsplanen inte är klar.  

 
- Socialkontorets lokaler. Det är oklart vad som händer med socialförvaltningens lokaler för in-

divid- och familjeomsorg, administration, ledning och även etableringen. När sker lokalföränd-
ring och till vilken kostnad? 

 
 

DRIFTBUDGET, PER VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
Politisk verksamhet 

 

 
 
Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnaden minskar med 15 tkr 
under perioden och beror på att socialnämnden under flera år har haft låga kostnader för förbruk-
ningsmaterial, varför den budgeten minskar något.  
 
 
Gemensamma kostnader socialförvaltningen 
 

 
 
Driftbudgeten för Socialförvaltningens gemensamma kostnader minskar med 0,5 mnkr för planperi-
oden, vilket motsvarar -3 %.  

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Socialnämnden 1 034 1 016 1 018 1 019 -15 

Kommunala pen rådet 9 9 9 9 -

Summa 1 043 1 025 1 027 1 028 -15 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Socialkontor och ledning 8 095 7 635 7 106 7 126 -969 

Gemensam admistration 3 099 3 103 3 104 3 105 6 

Leasingbilar 2 683 2 590 2 654 2 720 37 

Datorinköp 2 635 2 565 2 810 3 072 437 

Summa 16 512 15 893 15 674 16 023 -489 
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Budget för beredskap 300 tkr har tagits bort sedan avtal tecknats med Värnamo kommun för social 
jour. Budget för social jour finns hos Individ- och familjeomsorgen.  
 
Budget för arbetskläder har minskats med 420 tkr, eftersom nytt avtalet med leverantören ger lägre 
kostnader.  
 
Personalen har utökats med ledningsstöd på 75 %, samt socialt ansvarig samordnare på 100 %. 
 
I socialkontoret ingår också omplaceringsmedel, semesterlöneskuldens ökning och socialkontorets 
lokalkostnader.  
 
Socialförvaltningen kommer att leasa datorer istället för att som tidigare köpa in dem. Detta leder till 
att budget för datorer ökas med 532 tkr under planperioden.  
 
 
Individ- och familjeomsorg 
 

 
 
Driftbudgeten för Individ- och familjeomsorgen ökar med 0,8 mnkr för planperioden, vilket motsva-
rar 2,1 %. Framförallt har budget för försörjningsstöd ökat med anledning av kraftig ökning av utbeta-
lat ekonomiskt bistånd. 
 
Under avtal finns bland annat Blenda, Barnens bästa gäller i Kronobergs län, Familjefrid, VoB Krono-
berg, Alkoholtillstånd, Blodprov och Familjerådgivning där Socialnämnden köper tjänster av andra. 
 
En stor osäkerhet är som alltid kring IFO-placeringar och hur försörjningsstödet kommer att påverkas 
av konjunkturförändringarna. Samhällsbilden i stort har genererat större behov av individ- och famil-
jeomsorgens tjänster, bland annat den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga, missbruk, för-
sörjningsstöd och kvinnofridsärenden, samt våld i nära relationer. Ökat antal ärenden påverkar också 
personalsituationen både inom myndighetsutövning och i behandlargruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Gemensamt IFO 4 936 4 883 4 893 4 903 -33 

Vuxengrupp+arb m åtgärd 3 486 3 277 3 282 3 288 -198 

Placeringsgrupp 2 938 2 962 2 967 2 971 33 

Öppenvård 6 316 6 214 6 216 6 223 -93 

Utredning och familjerätt 3 892 3 888 3 890 3 894 2 

Placeringar + kontaktpers 12 449 12 535 12 568 12 581 132 

Avtal 720 565 581 597 -123 

Försörjningsstöd 3 520 4 600 4 600 4 600 1 080 

Summa 38 257 38 924 38 997 39 057 800 
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Vård och omsorg 

 

 
 
Driftbudgeten för Vård och omsorg ökar med 12,4 mnkr för planperioden, vilket motsvarar 8,5 %.  
 
Socialnämnden har beslutat att starta ett hemgångsstödjandeteam som ska avlasta hemtjänsten och 
underlätta för att ta hand om utskrivningsklara från centrallasarettet, här ingår även korttidsplatser 
och växelvård. Hemgångsstödjandeteamet består av 10,5 årsarbetare undersköterskor, 2 specialist-
undersköterskor som arbetar i verksamheten 10 månader om året, en samordnare, en chef och en 
resurs med 9,55 årsarbetare. Undersköterskorna i Hemgångsstödjandeteamet antas reducera hem-
tjänsten med motsvarande varför resursfördelningsbudgeten har minskats med 10,5 årsarbetare. 
Resursen ska interndebitera verksamheten där de tjänstgör och finansieras därigenom.   
 
Budget för utbildning inom särskilt boende och ordinärt boende har tagits bort. Dessa utbildningsbe-
hov ska tillgodoses genom de specialistundersköterskor som anställts i hemgångsstödjandeteamet. 
Arbetstid som läggs på utbildningar ersätts via resursfördelningssystemet.  
 
En chefstjänst inom äldreomsorgen bekostas under år 2018 av statliga stimulansmedel för ökad be-
manning. Denna finansiering finns därefter inte kvar, chefstjänstens finansieras inom ram.  
 
Antalet biståndshandläggare ökar från 4,5 årsarbetare år 2018 till 6 årsarbetare år 2019. 
 
Resursfördelningsbudgeten inom äldreomsorgen har utökats med 4 årsarbetare för att möta nuva-
rande behov på 100,3 årsarbetare, 10,5 årsarbetare är omfördelade till hemgångsstödjandeteamet 
enligt ovan.  
 
Enligt beslut i socialnämnden 2018-06-07, § 84, halveras budget för dagverksamheten år 2019 för att 
vara helt avvecklad år 2020. 
 
Nattbemanningen på Solgården har utökats med en årsarbetare med anledning av föreläggande från 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
 
Uppvidinge kommun har ingått i ett avtal med Palliativt centrum till en årskostnad av 37 tusen kro-
nor. 
 
LOV-företaget inom särskilt boende utökar antalet platser från 16 platser år 2018 till 20 platser år 
2019, utökningen påbörjas redan hösten 2018. Budget för LOV-företaget ökas med 3,8 mnkr under 
planperioden. 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Gemensamt VoO 8 799 10 512 10 553 10 578 1 779 

Särskilt + ordinärt boende 98 014 103 957 103 913 104 155 6 141 

Dagverksamhet+Gyllenbo 3 143 2 108 1 028 1 031 -2 112 

Färdtjänst 954 954 954 954 0 

Gruppbostäder 19 610 24 412 24 415 24 422 4 812 

Videbo 2 602 3 841 3 849 3 859 1 257 

Personlig assistans 6 175 5 476 5 534 5 624 -551 

Dagl verks+ vktm grupp 5 422 6 412 6 434 6 466 1 044 

Läger, ledsagn + stödfamilj 890 890 894 894 4 

Summa 145 609 158 562 157 574 157 983 12 374 
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Budget för färdtjänst har flyttats till kommunstyrelsen. Kommunen erbjuder inte längre omsorgsre-
sor. På grund av detta förväntas en viss ökning i färdtjänst som kommunstyrelsen ska ersättas för. 
Därför finns medel avsatt till detta åren 2019-2021. Det är osäkert hur stor effekten blir, men för-
modligen mindre än budgeterat belopp. 
 
Under år 2018 har omsorgen om funktionsnedsatta fått ett kraftigt ökat vårdbehov och personal-
kostnaderna har ökats till nuvarande behov i budget för år 2019. Under våren 2018 infördes be-
hovsmätning i omsorgen om funktionsnedsatta inköpt av PWC för att säkerställa att verksamheten 
tilldelas rätt personalbehov. Enligt denna behovsmätning ska personalkostnaderna ökas. Förvaltning-
ens budget ligger dock lägre eftersom vissa gruppboende har mindre beläggning under sommar och 
helger.  
 
Personlig assistans har fått minskad budget på grund av att ärende har försvunnit under år 2018. 
Detta är dock en verksamhet, liksom verksamheterna ovan, som snabbt förändras och är svår att 
budgetera.  
 
Hälso- och sjukvård 

 

 
 
Driftbudgeten för Hälso- och sjukvård ökar med 0,8 mnkr för planperioden, vilket motsvarar 3,4 %.  
 
Det finns en utmaning i att rekrytera sjuksköterskor och att arbeta med personalomsättningen, med 
föräldraledigheter, pensionsavgångar och personal som avslutar sin anställning för att gå till annan 
arbetsgivare. 
 

 

SOCIALFÖRVALTNINGENS PERSONAL 
 

 
 
Socialkontoret har förstärkt ledningsstödet med 75 %, samt anställt socialt ansvarig samordnare på 
100 %. 
 
Inom vård och omsorg utökas med 1,5 biståndshandläggare. Antalet ökar från 4,5 årsarbetare år 
2018 till 6 årsarbetare år 2019. 
 

Nettobudget, tkr Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Gem Hälso- och sjukvård 1 183 1 237 1 226 1 218 35 

Distriksrehab 5 129 5 169 5 213 5 256 127 

Hemsjukvård 15 768 16 292 16 315 16 338 570 

Bostadsanpassning 981 993 1 006 1 025 44 

Summa 23 061 23 691 23 760 23 837 776 

Årsarbetare Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Förändring

Socialkontor och adm 9,00 10,75 9,75 9,75 0,75 

Vård och Omsorg Gem 13,50 15,00 15,00 15,00 1,50 

Vård och Omsorg ÄO 140,32 155,46 153,38 153,38 13,06 

Vård och omsorg OF 55,01 63,65 63,65 63,65 8,64 

IFO 33,30 33,30 33,30 33,30 0,00 

HSV 29,43 29,43 29,43 29,43 0,00 

Summa 280,56 307,59 304,51 304,51 23,95 
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Resursfördelningsbudgeten ökar och är budgeterad för 100,3 årsarbetare år 2019. Det nystartade 
hemgångsstödjandeteamet förväntas minska hemtjänsten med 10,5 årsarbetare, motsvarande tjäns-
ter finns budgeterade i hemgångsstödjandeteamet. Med hänsyn tagen till denna justering ökar re-
sursfördelningsbudgeten med 4 årsarbetare, beroende på påvisat högre behov under år 2018. 
 
Utöver ovan nämnda undersökterskor i hemgångsstödjandeteamet kommer 2 specialistunderskö-
terskor att arbeta i verksamheten 10 månader om året, samt en samordnare, en chef och en resurs 
med 9,55 årsarbetare. 
 
Solgården har förstärkts med en årsarbetare på natten. 
 
Dagverksamhetens personalbudget halveras till 2,08 årsarbetare år 2019, för att helt tas bort år 
2020. 
 
Inom omsorgen om funktionsnedsatta (OF) har personalbudgeten utökats för att möta ett ökat vård-
behov. 
 
Det finns signaler om behov av ytterligare personal inom öppenvården och förstärka chefssidan inom 
HSV och OF. 
 

INVESTERINGSBUDGET, TOTAL 
 

 
 
Inför 2018 har investeringsbudgeten förstärkts på dagcenter och daglig verksamhet, för gruppbostä-
derna och servicehus i enlighet med områdeschefernas önskemål om nya inventarier.  
 
Investeringen för nytt verksamhetssystem är flyttad från år 2018 till år 2019, då det inte genomför-
des år 2018. 
 
Korttidsboendet för barn och unga, Videbo, är idag inte anpassat till de boendes behov. Detsamma 
gäller vaktmästargruppens lokaler som inte är anpassade till verksamheten. Därför måste en åtgärd 
göras på befintlig byggnad, alternativt flytta verksamheten. 900 tkr har avsatts till inventarier för ny 
lokal för dessa verksamheter.   
 

Bilagor 
 

1. Personalbudget, antal årsarbetare 2010-2021 
 

Investering tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021

Inventarier socialkontor 70,00 70,00 70,00 70,00 

Inventarier servicehus 400,00 330,00 330,00 330,00 

Inventarier DC/dagl verks 100,00 35,00 35,00 35,00 

Inventarier gruppboende 100,00 40,00 40,00 40,00 

Inventarier Videbo 20,00 20,00 20,00 20,00 

Inventarier tek hjälpmedel 150,00 150,00 150,00 150,00 

Hemsjukvården 100,00 100,00 100,00 100,00 

Nytt verksamhetssystem 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

"nytt Videbo" +Vktmgrp 0,00 900,00 0,00 0,00 

Summa 940,00 2 645,00 745,00 745,00 



2018-10-04

Socialförvaltningen Uppvidinge kommun

Personalbudget antal årsarbetare 2010 - 2021

Bilaga 1

Verksamhet Åa 2010 Åa 2011 Åa 2012 Åa 2013 Åa 2014 Åa 2015 Åa 2016 Åa 2017 Åa 2018 Åa 2019 Åa 2020

50110 Personal socialkontor 3,00 3,00 2,70 2,50 2,80 3,00 3,00 3,00 3,00 4,75 4,75

50210 Gemensam administration 5,80 5,80 5,80 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Summa gemensamt förvaltning 8,80 8,80 8,50 8,50 8,80 9,00 9,00 9,00 9,00 10,75 10,75

51030 Gemensamt hälso- sjukvård 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

51210 Distriktsrehab 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

51411 Hemsjukvård inkl pool (2åa) 18,75 18,75 18,98 18,98 18,98 17,50 17,50 17,50 18,50 18,50 18,50

51411 Psykiatrisjuksköterska 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

51411 Nattpatrull (budg omfördel april -15) (778) 10,38 10,38 10,15 10,15 10,15 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13

Summa Hälso-Sjukvård 37,13 37,13 37,63 37,63 37,93 28,43 28,43 28,43 29,43 29,43 29,43

52030 Gemensamt vård o omsorg 12,45 12,45 13,25 13,25 13,25 13,25 14,50 15,50 13,50 15,00 15,00

(1 chef 2017-2018 fin projektmedel tom 31/12-18)

52035 Resursenhet 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

52037 Bemanningsenhet (delvis fin gm timvik) 13,86 13,86

52110 Hemtjänst samord 1,00 1,00 1,00

52111 Olofsgården Städ o Samordn+natt 32,31 31,56 1,00 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,69 4,69 4,69

52112 Solgården Städ o Samordn+natt 30,94 30,19 1,00 4,94 4,94 8,87 8,87 8,87 8,62 9,62 9,62

52113 Lingården Städ o Samordn+natt 32,82 32,07 1,00 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,69 4,69 4,69

52114 Storgården Städ o Samordn+natt 33,14 32,39 1,00 4,94 4,94 8,86 8,86 8,86 8,61 8,61 8,61

52117 Hemgångsstödjandeteam inkl samordn o resurs 22,72 22,72

52100 Resursfördelning 0,00 0,00 118,50 99,74 98,94 98,94 97,94 97,94 106,80 100,30 100,30

52311 Dagverksamhet 2,91 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 2,08 0,00

52312 Gyllenbo 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

Summa Äldreomsorg 141,87 140,12 136,41 133,41 132,61 140,46 145,32 145,32 140,32 155,46 153,38

54151 Daglig verksamhet, 0,5 fin arbmknstöd 8,45 8,45 8,45 9,20 9,20 9,20 9,20 9,30 9,30 10,45 10,45

54251 Gem gruppbostäder, samordnare 0,50 0,50 0,50

54252 Gruppbo, Sländan 9,96 9,46 9,50 9,30 8,16 8,16 8,16 8,16 14,00 15,00 15,00

54254 Gruppbo, Örnv 4,84 4,84 4,53 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,80 6,90 6,90

54255 Gruppbo, Storgatan 5,96 5,96 5,96 5,70 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 9,15 9,15

54259 Gruppbo Ängsg 4,19 4,19 4,46 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 0,00 0,00 0,00

54258 Sunagård 0,00 5,00 7,00 6,00 6,00 6,60 8,75 8,75

54384 Korttidsboende, eget 2,87 3,62 2,82 3,26 3,26 2,40 2,40 3,40 4,00 7,00 7,00

LSS Service-bostad 1,00

54412 Personliga ass exkl PAN, inkl samordnare 17,48 18,72 14,12 7,72 7,72 7,72 7,72 7,70 10,01 5,90 5,90

Summa OF 53,75 55,24 49,84 44,84 48,80 49,94 48,94 51,02 55,01 63,65 63,65

Total V&O 208,07 207,81 199,50 191,50 194,66 203,65 208,76 211,84 208,83 234,11 232,03

53010 Ledning IFO 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

53011 Personal IFO, Vuxengrupp 1,60 1,60 1,60 1,60 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

53012 Personal IFO, Placeringsgrupp 5,00 5,00 6,00 6,00 8,00 5,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00

53013 Total Öppenvårdsenhet inkl migpeng 10,25 11,25 11,50 12,00 12,00 12,00 13,05 10,80 10,80 10,80 10,80

53014 Arbetsmarknadsåtgärder 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

53015 Personal IFO, Utredning och familjerätt 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00

53610 Ekonomisk rådgivning 0,60 0,60 0,60 0,60 1,00 1,00

Summa IFO 20,95 21,95 23,20 23,70 28,50 26,50 35,55 33,30 33,30 33,30 33,30

TOTALT SOC FÖRVALTN 274,95 275,69 268,83 261,33 269,89 267,58 281,74 282,57 280,56 307,59 305,51

Förändringar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Socialkontor 0,00 -0,30 0,00 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00

Hälso- och sjukvård 0,00 0,50 0,00 0,30 -9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vård och omsorg ÄO -1,75 -3,71 -3,00 -0,80 7,85 4,86 0,00 -5,00 15,14 -2,08

Vård och omsorg gemensam 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 1,25 1,00 -2,00 1,50 0,00

Dagverksamheten ÄO 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Daglig verksamhet OF 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00

Gruppboende OF -0,50 0,00 0,21 3,96 2,00 -1,00 1,00 1,08 9,75 0,00

Korttidsboende 0,75 -0,80 0,44 0,00 -0,86 0,00 1,00 0,60 3,00 0,00

Personlig assistans 1,24 -4,60 -6,40 0,00 0,00 0,00 -0,02 2,31 -4,11 0,00

Individ- och familjeomsorg 0,00 1,00 0,00 5,00 -2,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Öppenvården 1,00 0,25 0,50 0,00 0,00 1,05 -2,25 0,00 0,00 0,00

Summa 1,99 -6,86 -7,50 8,76 -2,31 14,16 0,83 -3,01 27,03 -2,08



2018-10-04

2018-09-27

Åa 2021

4,75

6,00

10,75

1,00

7,00

18,50

0,80

2,13

29,43

15,00

1,00

4,69
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4,69

8,61

22,72

100,30

0,00

1,75

153,38

10,45

0,50
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6,90

9,15

0,00
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7,00

5,90
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232,03

5,00

5,00

5,00
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0,50

7,00
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2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kvalitetsrapport för hälso-och sjukvård och vård och 
omsorgens avdelningar maj-augusti 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 sommaren. I rapporten ingår bland annat statistik från 

fallrapporter, avvikelser läkemedel, värmebölja, rutin för hjärt- och 

lungräddning i särskilda boenden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport maj-augusti 2018, 2018-09-23 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2018-09-23 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

Lena Bodin   

Medicinskt ansvarig sjuksköterska   



 2018-09-23 
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Kvalitetsrapport för 2018-05-01-2018-08-31 

 

 

Antalet fall är fortfarande högt i kommunen, men över sommaren har siffran sjunkit 

något. De 332 fallen har drabbat 123st (138st) personer. ”De s.k. mångfallarna”= personer 

har fallit fler är 5 gånger under perioden, är 11 st (13st).  

Under första halvåret 2018 rapporterades 537 fall. 10 av dessa ledde till en fraktur.  

 

Läkemedel 

 
 
Läkemedelsavvikelserna har även denna sommar stuckit iväg, dock högre än tidigare.  

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

att läkemedelsavvikelserna minskar drastiskt. Tidsperspektivet för detta blir 

förhoppningsvis i början på 2019, 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 29st/tertial avvikelser under perioden. 

 

En av avvikelserna som är mer allvarlig, är vidareskickad till Region Kronobergs Hälso-

och sjukvårdsdirektör, och handlar om att sjukresor och ambulansverksamheten inte var 

överens om sina ansvarsgränser när det gällde en transport av person med 

demenssjukdom och som själv knäppte loss säkerhetsbältet. Avvikelsen är fortfarande 

inte analyserad.  
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Avtalet som Region Kronoberg har med Serviceresor är under revidering, då även andra 

brister har uppmärksammats. Då handlar det om överflyttning från bår till säng.  

 

Värmebölja 

Flera avvikelser har kommit in till följd av den höga temperaturen som varit under 

sommaren. Både från SÄBO och gruppbostäderna men även från hemsjukvårdens kontor. 

Olika åtgärder har satts in och ingen person har blivit skadad till följd av den varma 

miljön, men det finns behov av en analys och planering inför nästa sommar, så vi är bättre 

rustade om temperaturerna blir lika höga eller ännu högre då.  

 

Hjärt- och lungräddning i särskilt boende 

Utifrån rutinen: Hjärt- och lungräddning, HLR, på särskilt boenden i Region Kronoberg 

2017-06-30, har kommunerna gjort gemensamma rutiner för tillämpning. Tanken är att 

när man flyttar in på SÄBO ska läkaren ta ett individuellt beslut för om personalen ska 

påbörja HLR eller inte på den enskilde i samband med ett hjärtstopp. Beslutet ska 

dokumenteras så att all personal snabbt ska ha tillgång informationen. Hemsjukvården 

kommer tillsammans med ansvarig läkare att gå igenom de som redan bor på SÄBO. 

 

Risk-och konsekvensanalys 

Inför sommaren gjordes en risk-och konsekvensanalys då demenssköterskan såg ett 

möjligt ökat behov av akut karaktär för personer med demenssjukdom i ordinärt boende. 

Åtgärder förtydligades och kontaktvägar och ansvarsfördelning uppdaterades. Ingen 

avvikelse har rapporterats.  

 

Larm på Solgården 

Då trygghetslarmet inte har fungerat tillfredsställande på Solgården, har även ordinerade 

larm såsom rörelsevakter inte fungerat fullt ut. Socialchef kommer att informera 

nämnden om situationen och de åtgärder som har vidtagits och vad som är planerat 

framöver.  

 

Lex Sara 

Inga inkomna rapporter enligt Lex Sarah. 

 

Lex Maria 

En anmälan till IVO gjordes 2018-06-05. Händelsen bedöms som risk för allvarlig 

vårdskada. Händelsen är även polisanmäld och överlämnad till åklagare, och är därmed 

fortfarande under utredning i samförstånd med handläggare på IVO.  

 

Magsjuka 

Inga rapporter om magsjuka har kommit in under sommaren. 

 

Nya lagar och författningar 

Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag trädde ikraft 2018-06-01. Mer information finns på 

Boverkets hemsida. 

 

 

Lena Bodin 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Ny möjlighet till Uppehållstillstånd – Nya gymnasielagen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en riktlinje 

gällande den grupp som aktualiseras hos individ- och familjeomsorgen på 

grund av den nya gymnasielagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med 

den 30 september 2018. Lagen innebär att de personer som innan den 14 

november 2015 sökte asyl som ensamkommande i Sverige och som har fått ett 

utvisningsbeslut efter det att de fyllt 18 år kan ansöka om tillfälligt 

uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning på gymnasienivå.  

 

Ungdomarna som lagstiftningen omfattar har således en möjlighet att få sina 

utvisningsbeslut inhiberade (pausade) medan de genomför sina studier. De 

får dock inte bo kvar på Migrationsverkets anläggningsboende och får inte 

heller dagersättning enligt LMA från Migrationsverket. Enligt 

Migrationsverket är socialtjänsten i vistelsekommunen ansvarig för att betala 

ut dagersättning enligt LMA till denna grupp ungdomar. Detta bistånd kan 

socialnämnden sedan återkräva från Migrationsverket.  

 

Om socialnämnden beslutar att bevilja ungdomen boende är detta inget som 

kan återkrävas från Migrationsverket, utan det är upp till varje kommun att ta 

ställning till om denna grupp ungdomar ska beviljas boende under den tid de 

har rätt att vistas i Sverige. Ungdomarna har sällan möjlighet att finna ett eget 

boende då de inte har något kontaktnät i Sverige, inte kan språket, inte har 

fullständiga personnummer och inte har någon inkomst utöver de 71 kronor 

om dagen som dagersättning enligt LMA består av.  

 

Socialförvaltningen behöver vägledning i hur rätten till bistånd enligt 4 kap. 

1§ socialtjänstlagen för personer som omfattas av den nya gymnasielagen 

avseende boende bör bedömas.   

Ekonomiska konsekvenser 

Till och med dagens datum har det varit två aktuella ärenden hos individ- och 

familjeomsorgen som rör denna grupp personer. Totalt omfattas cirka 10 000 

personer i Sverige av den nya gymnasielagen och det är svårt att säga hur 
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många av dem som kommer att ansöka om bistånd i Uppvidinge kommun 

och hur många av dem som är i behov av bostad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialsekreterare, 2018-10-01 

Bilagor med information om den nya gymnasielagen 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
 

 

 

 

Ida Sjöblom 

Socialsekreterare 
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Taxor och avgifter inom verksamhetsområdet vård- och 
omsorg år 2019 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor och 

avgifter inom vård- och omsorg 2019”. 

 
Sammanfattning av ärendet  
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 verksamhets-

området för vård- och omsorg. Socialförvaltningens förslag finns i 

dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2019. 

 

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende från 2044 kronor till 2089 kronor. 

Höjningen sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det 

så kallade högkostnadsskyddet. 

  

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken ”avgifter inom högkostnadsskyddet” 

föreslår socialförvaltningen höjning av timtaxa för service o omvård från  

340 kronor/timme till 348 kronor. Avgiften för korttidsvård från  

70 kronor/dygn till 71 kronor/dygn och dagvård/nattvård från  

42 kronor/dag/natt till 43 kronor/dag/natt. 

  

Kommunallagens 2 kap 2 § anger att kommuner ska behandla sina 

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Subventionen 

av måltidsabonnemang faller inte inom ramen för ”sakliga skäl för något 

annat”. Med anledning här av görs i avsnitt 3.2 ”Avgifter för måltider” förslag 

om utfasning av dagens subventionering mot kostenhetens taxor, enligt 

följande; 
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Utfasning av subventionering av måltidsabonnemang mot kostenhetens 

taxor under 2019 och 2020. 

 

Typ av 
abonnemang 

VoO:s avgift 
2018 i kr 

Kostenhetens 
pris 2018 i kr 

Kostenhetens 
pris 2019 
(höjning ca 2% 
i kr) 
 

Kostenhetens 
pris 2020 
(höjning ca 2% 
i kr) 
 

Total sänkning 
av subvention 
2018-2020 
 i kr 

VoO:s 
Sänkning av 
subventionion 
per år i kr 

Helabonne- 
mang 

 

 
4267 

 
5211 

 
5315 

 
5421 

 
1154 

 
577 

Frukost 
Lunch 

 

 
2977 

 
3234 

 
3299 

 
3365 

 
388 

 
194 

Lunch 
Kvällsmat 

 

 
3352 

 
3516 

 
3586 

 
3658 

 
306 

 
153 

 

Ändringar 

 Ingen avgift för kaffe på Dagverksamhet och Daglig verksamhet 

debiteras. 

 

 Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning av 1 % på befintliga hyror. 

 

 Avsnitt 3.2, avgifter utanför högkostnadsskyddet, avgifter för tekniska 

hjälpmedel föreslås en höjning med 1 %. 

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande 

höjningar: 

 

 Avgifterna för fritidsresor inom LSS höjs från 15 kr/mil till 16 kr/mil 

per person vid 1-2 passagerare. Vid 3 passagerare eller fler höjs 

avgiften från 11 kr/mil till 12 kr/mil per person. 

 Habersättning mer än 4 timmar höjs från 45,50/dag till 46,50/dag. 

Halvdag 1-4 timmar höjs från 31,80/dag till 32,60/dag. 

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med 1,5 % under 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avgiftshandläggare och vård- och omsorgschef, 2018-09-28 

Höjning av taxor 2019, 2018-09-28. 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2019 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Anette Cronholm   Anita Bergersäter 

Vård- och Omsorgschef   Avgiftshandläggare

      



                                                 HÖJNING  AV TAXOR 2019                            2018-09-28  

 

      2018                  2019                 Höjning     

Prisbasbelopp 45500 46500 +1000  

Högkostnadsskydd 2044 kr/mån 2089 kr/mån + 45 kr  

Service/omvårdnadsavgift niv.2 2044 kr/mån 2089 kr/mån + 45 kr  

Timtaxa Nivå 1   340 kr/tim   348 kr/tim +  8 kr  

Trygghetslarm  246 kr/mån   246 kr/mån 0  

Hemsjukvård   Ingår i service o 

omv.taxan 
 

Korttid 70 kr/dygn 71 kr/dygn +   1kr  

Dag/nattvård 42 kr/dygn 43 kr/dygn +   1 kr  

Telefonservice 250 kr/mån 250 kr/mån 0  

     

Avgifter utanför maxtaxan     

Utprovn/Låneavg för hjälpmedel 325 kr 328 kr +   3 kr  

Hämtning hjälpmedel 270 kr 273 kr +   3 kr  

Bostadsanpassning 325 kr 328 kr +   3 kr  

Tillfällig ramp i bostad 300 kr/mån 303 kr/mån +   3 kr 

    

Kost    

Frukost 34,70/39,10 dist  x)  

Lunch 73,20/76,60 dist  x)  

Kaffe 10 kr  x)  

Kvällsmål 43,90/47,90 dist  x)  

Lunch daglig verksamhet 65,50  x)  

Månadsab. samtliga måltider 4267 / 4908 dist  xx)  

                   Lunch + frukost 2977 / 3471 dist  x)  

                   Lunch + kvällsmål 3352 / 3735 dist  x)  

     

Boendeavgift/hyra   +1%  

Lingården     

Årshyra per lägenhet 1250 kr/kvm 1263 kr/kvm + 13 kr  

Årshyra för del av gem.ytor 1217 kr/kvm 

20 kvm/l-het 

1229 kr/kvm 

20 kvm/l-het 

+ 12 kr  

Olofsgården     

Mellangården      

Årshyra per lägenhet 1189 kr/kvm 1201 kr/kvm + 12 kr  

Årshyra för del av gem.ytor 1132 kr/kvm 

20 kvm/l-het 

1143 kr/kvm 

20 kvm/l-het  

+ 11 kr  

Nybyggda lägenheter     

Årshyra per lägenhet 1466 kr/kvm 1481kr/kvm + 15 kr  

Årshyra för del av gem.ytor 1428 kr/kvm 

20 kvm/l-het 

1442 kr/kvm 

20 kvm/l-het 

+ 14 kr  

     

     

Övriga lägenheter     

Årshyra per lägenhet 1155 kr/kv 1167 kr/kvm + 12 kr  

Årshyra för del av gem.ytor 1121 kr/kvm 

20kvm/l-het 

1132 kr/kvm 

20kvm/l-het 

+ 11 kr 

 
 

LSS bost. m. särsk. service 1559 kr/kvm 1574 kr/kvm + 15 kr  



                                                 HÖJNING  AV TAXOR 2019                            2018-09-28  

Minimibelopp     

Ensamstående över 65 5136 kr 5249 kr + 113 kr  

Makar över 65 4340 kr 4435 kr + 95 kr  

Ensamstående under 19-64 5650 kr 5774 kr + 124 kr  

Makar 19-64 4774 kr 4879 kr + 105 kr  

     

Fritidsresor     

1-2 passagerare 15 kr/mil/pers 16 kr/mil/pers +  1 kr  

3 passagerare eller fler 11 kr/mil/pers 12 kr/mil/pers +  1 kr  

     

Habersättning     

Heldag mer än 4 timmar 45,50/dag 46,50/dag +  1 kr  

Halvdag 1-4 tinmmar 31,80/dag 32,60/dag + 0,80 kr  

     

Bosättnings-/vistelsekommun 340 kr/tim 348 kr/tim +  8 kr  

 

 

 

 

 

x)   Avgifter för måltider enligt kostenhetens taxa, vilken i dagsläget inte är fastställd för 2019. 

       Beräknad höjning ca 2%. 

 

xx)   Avgiften för måltidsabonnemang särskilt boende grundar sig på kostenhetens taxa  

        vilken i dagsläget inte är fastställd för 2019. Beräknad höjning ca 2%. 

        Avgiften är subventionerad och skall fasas ut till år 2020. Se tabell: 

 

        

Utfasning av subventionering av måltidsabonnemang mot kostenhetens taxor under 

2019 och 2020. 

Typ av 

abonne- 

mang 

VoO:s 

avgift 

2018 

i kr 

Kostenhetens 

pris 2018 

i kr 

Kostenhetens 

höjning 2019 

ca 2% i kr 
(höjning/kostnad) 

Kostenhetens 

höjning 2020 

ca 2% i kr 
(höjning/kostnad) 
 

Differens 

mot VoO 

avgift 

2018 i kr 

VoO:s 

höjning 

per år 

i kr 

Helabonne- 

mang 

 

 

4267 

 

5211 

 

104/5315 

 

106/5421 

 

1154 

 

577 

Frukost 

Lunch 

 

 

2977 

 

3234 

 

65/3299 

 

66/3365 

 

388 

 

194 

Lunch 

Kvällsmat 

 

 

3352 

 

3516 

 

70/3586 

 

72/3658 

 

306 

 

153 
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1.  Syftet med riktlinjerna 

1.1 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg 
  Bestämmelser om maxtaxa inom äldreomsorgen infördes 1 juli 

  2002.  

  Målet med förändringen var bl.a. 

  - Minska olikheterna mellan kommunerna 

  - Stärka skyddet mot orimligt höga avgifter 

  - Stärka skyddet mot för lågt förbehållsbelopp 

  - Mer enhetlig beräkning av avgiftsgrundande inkomst 

  - Stärka rättssäkerheten 

 

1.1.1 Socialtjänstlagen och andra lagar 
  Lagar som påverkar avgiftshandläggningen är bl.a. 

  - Socialtjänstlagen 

  - Lagen om stöd o service åt vissa funktionshindrade LSS 

  - Hälso- och sjukvårdslagen 

  - Inkomstskattelagen 

  - Förvaltningslagen 

  - Offentlighets- och sekretesslagen 

  - Kommunallagen 

  - Hyreslagen 

  - Arkivlagen 

  - Lagen om bostadstillägg för pensionärer 

 

1.2 Allmänt om handläggning 
   

1.2.1   Sekretess  
  All personal som arbetar med taxor och avgifter omfattas av Offentlighet och  

  sekretess lagen (OSL 2009:400).  

 

1.2.2  Myndighetsutövning 
 Fastställande av avgiftens storlek, eventuell minskning/höjning av minimibelopp  

  beslutas av avgiftshandläggare.  

1.2.3    Fullmakt 

 Saknas personlig kännedom, krävs fullmakt vid t.ex. adressändring. 

  

1.2.4  Prisbasbelopp 
  Regeringen fastställer, enligt lagen om allmän försäkran 1962:381, årligen ett

 prisbasbelopp. För 2019 är prisbasbeloppet fastställt till 46500 kronor. 
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2. Huvudprinciper i avgiftssystemet 

 

2.1 Högkostnadsskydd för avgifter – tak för högsta avgiftsnivå  
 Maxtaxan för boende i ordinärt och särskilt boende år 2019 är 2089 kronor. 

  

 

2.2 Avgiftsutrymme 
  Avgiftsutrymmet är det belopp som får tas i anspråk för att betala vård- och 

  omsorgsavgifter. Avgiftsutrymmet är inkomsten minskad med skatt och  

  förbehållsbeloppet. Vård- och omsorgsavgiften kan aldrig bli större än  

  avgiftsutrymmet. 

 

3. Avgifter 
 

3.1  Avgifter inom högkostnadsskyddet/maxtaxan 
 

 Service- och omvårdnadstaxa i särskilt boende 

 Avgiften för service och omvårdnad i särskilt boende  

          år 2019 fastställs till 2089 kronor.  

 

   Service- och omvårdnadstaxa i ordinärt boende  
  Nivå 1 Upp till 6 timmar i månaden 348 kronor per timme. 

  Nivå 2 Över 6 timmar i månaden debiteras maxtaxa för ordinärt boende. 

 

 Om avgiften för service och omvårdnad understiger maxtaxan debiteras: 

Trygghetslarm  246 kr/månad. Avgiften fördelas med 204 kr/månad för larmet  

(ingår i högkostnadsskyddet) och 42 kr/månad för abonnemang 

(ingår inte i högkostnadsskyddet). 

      

  

  Hemsjukvård   Särskilt boende: Hemsjukvård ingår i service och  

            omvårdnadstaxan. 

     -Ordinärt boende: Avgift tas ut enligt service och  

               omvårdnadstaxan för ordinärt boende.  

           

  Dagvård/Nattvård  43 kr/dag/natt i 2019 års prisnivå 

  Korttidsvård   71 kr / dygn    i 2019 års prisnivå    

 Telefonservice 250 kr/månad 

 

 Summan av ovanstående avgifter tillsammans med service- och omvårdnadsavgift får 

ej överstiga högkostnadsskyddet. 
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3.2   Avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 
 

 Avgift för tekniska hjälpmedel 

 Utprovning/låneavgift för hjälpmedel 328 kronor 

 Maximalt inom 3 månader  328 kronor   

 Hämtning av hjälpmedel som ej återlämnats 273 kronor   

 Intyg för bostadsanpassning  328 kronor  

 Tillfällig ramp i bostad  303 kr/månad 

  

 Egenansvarsprodukter ingår inte i utprovning för hjälpmedel och bekostas av den 

enskilde själv. Egenansvarsprodukterna är följande: 

Griptänger 

Kildynor 

Förhöjningsdynor 

Strump-pådragare 

 

  Avgifter för måltider 

  Avgifter för måltider följer kostenhetens taxa och avgift tas ut enligt kostenhetens 

 taxa. 

 

  Månadsabonnemang per person* 

  Samtliga måltider  4.844 kronor 

  Lunch + frukost   3.171 kronor 

  lunch + kvällsmat   3.505 kronor 

  *Avgiften för måltider enligt denna taxa gäller för de personer som har ett LSS-beslut  

   eller ett SoL-biståndsbeslut avseende måltider eller särskilt boende. Övriga betalar  

  enligt kostenhetens taxa. 

 

  Boendeavgift/hyra. Gäller from 1 april 2019. 

  I kommunens särskilda boenden är hyreslagen tillämplig för boende i lägenhet. 

 Hyran berättigar den enskilde att söka bostadstillägg (BTP) hos 

 Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan. 

 

   Lägenhet i särskilt boende: 

 

  Lingården 

  Årshyra per lägenhet   1263 kronor per kvadratmeter 

  Årshyra för del av gemensamma ytor  1229 kronor per kvadratmeter, 

                                                                           20 kvm/lägenhet 

 

 Olofsgården 

  Årshyra Mellangården  1201 kronor per kvadratmeter 

            Årshyra för del av gemensamma ytor  1143 kronor per kvadratmeter 

                      20 kvm/lägenhet 

 

  Nya lägenheter Olofsgården 

  Årshyra per lägenhet  1481 kronor per kvadratmeter 

  Årshyra för del av gemensamma ytor  1442 kronor per kvadratmeter  

   20 kvm/lägenhet 
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  Övriga lägenheter 

  Årshyra per lägenhet   1167 kronor per kvadratmeter 

  Årshyra för del av gemensamma ytor  1132 kronor per kvadratmeter  

   20 kvm/lägenhet 

   

  Bostad med särskild service enligt LSS 

  Årshyra i gruppbostad  1574 kronor per kvadratmeter 

 

 

 

3.3 Avgiftsfria insatser 
  Dagverksamhet är avgiftsfri. Avgift tas ut för lunch. 

            Daglig Verksamhet är avgiftsfri. Avgift tas ut för lunch. 

 

 

4. Avgiftsberäkning 

4.1  Avgiftsgrundande inkomster 
  Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få  

  under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad. 

  Avgiftsunderlaget beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är 

  skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Dessutom ska bostadsbidrag och  

  bostadstillägg anges som inkomst. Vissa inkomster som inte är skattepliktiga i Sverige  

  räknas in, bland annat stipendier över 3000 kronor och utländska inkomster. 

  

  Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas 

  därefter med hälften på vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partner.

 Detta gäller inte sambos inkomster då det inte finns någon lagstadgad

 underhållsskyldighet mellan dem. Samtliga inkomster beräknas efter skatt. 

 

  Om den enskilde av någon anledning inte lämnar in inkomstuppgifter till kommunen,

 använder sig kommunen av tillgängliga uppgifter, t ex från Pensionsmyndigheten/SPV.  

4.1.1  Inkomster/utgifter som inte är avgiftsgrundande 

  Underskott av kapital, förutom räntekostnad för bostad, tas inte med i avgifts- 

  beräkningen.  

 

4.2   Insamling av inkomstuppgifter 
  Nytt ärende: Biståndshandläggare lämnar ut blankett ”Ekonomisk redogörelse” och  

  avgiftshandläggare ”frågar inkomst” i verksamhetssystemet. Biståndshandläggare 

   informerar och lämnar informationsmaterial och blankett för BTP (Bostadstillägg för  

  pensionärer), vid behov även vara behjälplig med ansökan. 
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4.3 Inkomstuppgift lämnas inte 
  Pågående brukare: Påminna en gång tillsammans med avgiftsbesked. Om  

  ändå inget svar individuell bedömning baserat på tillgängliga uppgifter.  

  Nya brukare: Påminnelse 1 gång sedan brev med information om att debitering  

  kommer att ske enligt maxtaxa om inte ekonomisk redogörelse lämnas in. 

 

4.4  Beräkning av avgiftsutrymmet 
 Avgiftsutrymmet är det högsta möjliga avgiftsuttaget upp till maxbeloppet. Om  

  avgiften för service- och omvårdnadstaxa är högre än avgiftsutrymmet, skall avgiften  

  nedsättas. 

 

  Beräkning av avgiftsutrymmet, inkomst enligt ovanstående  

  -   aktuell boendekostnad 

  -   minimibelopp 

  -   +/- individuellt belopp  

  =   Avgiftsutrymme 

 

4.5  Reducering av avgifter om avgiftsutrymme saknas 
  Avgifter som går mot maxtaxan korrigeras mot avgiftsutrymmet, Innefattar service- 

  omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård, korttidsvård, dag- och 

  nattvård och telefonservice. 

 

5. Bostadskostnader 

5,1 Beräkning av boendekostnad 
  I lägenhet: faktisk bostadskostnad 

  I egen fastighet: Om inte faktiska kostnader kan påvisas beräknas hyran utifrån  

  Försäkringskassans schabloner. 
 

6. Förbehållsbelopp – minimibelopp    

6.1 Kostnadsposter i förbehållsbeloppet 
  Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Den  

  enskilde ska garanteras detta belopp av sina egna medel för att täcka normala  

  levnadskostnader utöver boendekostnaden. Om den enskilde inte uppnår 

  förbehållsbeloppet skall avgift för service- och omvårdnad reduceras. 

 

6.2 Nivån på förbehållsbeloppet - minimibeloppet 
   

Familjesammansättning och 

ålder 

Beräkning av minimibelopp Belopp per månad i 

2019 års prisnivå 

Ensamstående över 65 år 1/12 av 135,46% av prisbasbeloppet 5 249 kronor per 

person 

Makar och sambor över 65 år 1/12 av 114,46%  av 

prisbasbeloppet 

4 435 kronor per 

person 

Ensamstående 19 – 64 år 1/12 av 135,46% av 

prisbasbeloppet+ 10%  

5 774 kronor 

Makar och sambor 19 – 64 år 1/12 av 114,46% av prisbasbeloppet 

+ 10% 

4 879 kronor 
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            Minimibelopp per månad    

  Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster: Livsmedel, kläder, 

  skor, fritid, hygien, larm, boendekostnader, öppen hälso- och sjukvård, tandvård,  

  hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.  

  Konsumentverkets beräkningar för skälig levnadsnivå används för de olika delposterna.  

 

6.3 Höjning av minimibeloppet 
  Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare

 medel, är det kommunens skyldighet att utreda behovet av ett högre minimibelopp. 

  Behovet skall vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt belopp. Höjningen 

  Av minimibelopp fastställs av avgiftshandläggare. Merkostnader som kan berättiga till  

  ett högre minimibelopp är underhållskostnad för barn, fördyrade kostnader för resor,  

  t ex arbets- och sjukresor, ökade livsmedelskostnader vid allergier eller kostnader, för  

  god man samt om måltider köps från kommunen. Beloppet för måltidsfördyring följer  

  Konsumentverkets rekommendationer.  

 

  Det är kommunens skyldighet att utreda behovet av ett högre minimibelopp. 

   

6.4 Sänkning av minimibeloppet 
  I de fall den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet 

  därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg, alternativt ingår i  

  avgiften/hyran för bostad i särskilt boende kan minimibeloppet sänkas. Nedsättning 

  kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen.  

 

  I hyran/avgiften på kommunens särskilda boenden ingår hushållsel och  

  förbrukningsartiklar*. För dessa sänks minimibeloppet med 1 % av  

            prisbasbeloppet/månad. (För år 2019 med 465 kr/månad). 

           *Med förbrukningsartiklar avses tvätt-och sköljmedel, rengöringsmedel, hushålls-  

            och toalettpapper, tvättlappar samt  soppåsar. 

 

7. Nedsättning av avgifter och avgiftsbefrielse 
 
7.1 Avgiftsnedsättning vid frånvaro  
 
  Service- och omvårdnadstaxa i ordinärt boende  

 Nivå 1 - Debitering sker per utförd tid, (15, 30, 45 el 60 minuter)  

 Nivå 2 - Reducering sker med 1/30 del av avgiften per hel frånvarodag vid oplanerad  

  frånvaro (sjukhusvistelse) samt vid planerad frånvaro som meddelats  minst 3 dagar  

  innan planerad insats.  

 

  Larm 
  Avdrag sker ej vid frånvaro, vid återlämnande sker reducering från första dagen med  

  1/30 del av avgiften. 
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  Service- och omvårdnadstaxa i särskilt boende 
  Vid sjukhusvistelse reduceras avgiften med 100 kr/dygn inkl. avdrag för 

   måltidsabonnemang. 

  Vid planerad frånvaro, meddelad minst 3 dagar innan, reduceras service och  

  omvårdnadsavgiften med 1/30 av avgiften per hel frånvarodag och måltids- 

  abonnemanget med 1/30 från och med 4:e frånvarodagen. 

 

 Hyra/boendeavgift 
  Reducering sker vid dödsfall, under förutsättning att lägenheten är tömd  

  och städad. 

 

 

7.1.1  Övrig avgiftsnedsättning/befrielse 
   Inom LSS-verksamhet tas ingen avgift ut för omvårdnad. 

  Personer som har insatser enligt LSS betalar ingen avgift för larm. 

  Barn/ungdomar under 18 år i ordinärt boende betalar ingen avgift för service, 

 omvårdnad eller hemsjukvård.   

 Barn/ungdomar under 15 år betalar 50 % av gällande måltidstaxa. 

 Personer med pågående insatser enligt LSS §9:2 personlig assistans och § 9:9 bostad  

  för vuxna betalar ingen omvårdnadsavgift på särskilt boende. 

  Medboende enligt parboendegarantin betalar en serviceavgift med 0,5 % av 

  prisbasbeloppet per månad. För år 2019 är summan 233 kronor per månad. 

   

7.1.2 Nedsättning med anledning av dubbel boendekostnad 
  Dubbel boendekostnad vid inflyttning till särskilt boende i kommunen. 

  Efter särskild prövning kan boendekostnaden nedsättas på grund av dubbla 

  boendekostnader när en person flyttar från ordinärt till något av kommunens särskilda  

  boenden. Nedsättning kan ske i maximalt tre månader under uppsägningstiden av ett  

  hyreskontrakt eller avyttring av en bostadsrätt eller bostadshus under förutsättning att  

  förmögenhet i form av banktillgodohavanden, aktier, obligationer eller andra 

  värdepapper inte överstiger två basbelopp. 

 

  Med boendekostnad menas faktisk hyra eller faktisk kostnad för ägd bostad enligt av  

  förvaltningen tillämpade beräkningsregler för boendekostnad. Nedsättning kan ske 

  med den lägsta av de dubbla boendekostnaderna. Ekonomisk beräkning görs på  

  framtagen blankett och beslut fattas av avgiftshandläggare.  

 

7.1.3 Nedsättning med anledning av att en av två makar flyttar in på särskilt 
boende. 
 Nedsättning sker genom att minimibeloppet ökas till belopp motsvarande  

 ensamstående. 
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8. Debitering av avgifter  
 
  Vid debitering justeras summan till närmaste 15, 30, 45 eller 60 minuter. Faktura

 skickas ut omkring den 15 varje månad. Fakturan ska vara betald den sista i samma 

  månad. 

 

8.1 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. 
  I SoL 2 kap klargörs ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och 

   vistelsekommun. Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader  

  med anledning av verkställighet som vistelsekommunen bistått med. Ersättningen ska  

  betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för  

  motsvarande insatser.  

 

 

8.2 Kostnadsersättning /avgifter utanför högkostnadsskyddet/maxtaxan 
 För personer som omfattas av LSS 

  - De brukare som både har insatser enligt SoL och LSS betalar avgift för SoL-insatsen. 

  - Resor: huvudregeln är att resor inte ingår i den beviljade insatsen. Även resor i

   samband med kultur och fritidsaktiviteter bekostas av den enskilde. 

  Vid resor med: 

   - allmänna kommunikationer: den enskilde betalar sin egen biljett 

   - färdtjänst: den enskilde betalar sin egenavgift 

   - resor med kommunens fordon: avgift enligt fritidsresor. 

   

  Fritidsresor: 
  1-2 personer med beviljade insatser 16:-/mil vardera 

  3 personer eller fler med beviljade insatser  12:-/mil vardera 

    

  

  Resor till och från kortidsboende för barn och ungdom: Resor till och från  

  korttidsboende ska i så långt som möjligt ske med hjälp av föräldrarna. Vid resor med 

  egen bil utgår ersättning enligt bilersättningens skattefria del. De barn och ungdomar  

  som normalt utnyttjar skolskjuts kan få motsvarande till korttidsboendet.  

  

Måltidstaxa, läger,  rekreationsvistelse,  folkhögskola etc 

Huvudregeln är att måltider inte ingår i den beviljade insatsen.  

Vid korttidsvistelse på t.ex. folkhögskola eller rekreationsanläggning betalar den 

enskilde själv sin mat. Saknas uppgift om matkostnad beräknas avgiften enligt  

Taxor o   avgifter inom Vård och Omsorg i Uppvidinge Kommun.   

Matkostnaden beräknas med 1/30 av månadsabonnemang enl. p 3.2 per dag.  

Avgiften för läger/rekreationsvistelse är samma som avgift/dygn vid  

korttidsboende enl. p. 3.1. 

   

  Hyra tas ut from det man fyllt 19 år. I de fall Uppvidinge Kommun köper plats av 

  annan vårdgivare ska eftersträvas att i första hand överenskommelse om hyra träffas  

  mellan den enskilde och respektive vårdgivare. I annat fall utgår hyra enligt fastställt  

  belopp i tjänsteavtalet. Saknas uppgift om hyra beräknas denna efter Taxor o avgifter  

  inom Vård och Omsorg i Uppvidinge Kommun. 
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  Habiliteringsersättning:  

För att stimulera den enskildes deltagande i Daglig verksamhet utgår en särskild 

ekonomisk ersättning, habiliteringsersättning. Ersättningen utbetalas för närvaro i 

daglig verksamhet.  

Heldag mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet.  

För 2019 motsvarar detta 46,50 kronor per dag 

Halvdag 1-4 timmar 0,07 % av prisbasbeloppet.  

För 2019 motsvarar detta 32,60 kronor per dag 

 

  

  

9. Omprövning och ändring av avgifter  

  

9.1 Årlig omprövning 
  Ekonomisk redogörelse tillsammans med ny avgiftsbroschyr skickas ut under januari.  

  Efter svar inkommit meddelas nytt avgiftsbeslut. 

 

 

9.1.2 Ändring av beslut om avgift 
  Vid förändrade förutsättningar, t.ex ändrade insatsbeslut, förändrad ekonomi görs en  

  ny avgiftsberäkning och ett nytt avgiftsbeslut skickas ut. 

 

9.2 Delegering av olika beslut om avgifter 
 Avgiftshandläggare har delegation på att fastställa avgifter enligt riktlinjer  

  och av KF fastställda taxor och avgifter. Har även delegation på höjning och sänkning  

  av minimibeloppen. Avgiftshandläggare i förening med administrativ chef har  

  delegation på avskrivning av fordran. 

 

9.3 Utformning av avgiftsbeslut 
  Besvärshänvisning finns på avgiftsbeslut. 

 

10. Överklagande  
 
10.1 Överklagande av kommunens avgiftssystem 
            Överklagande av kommunens avgiftssystem görs genom en laglighetsprövning till           

  tingsrätten. 
 

10.2 Överklagande av enskilt avgiftsbeslut 
  Den enskilde har rätt att överklaga individuella avgiftsbeslut genom 

  förvaltningsbesvär. Det som kan överklagas är: 

 Avgiftens storlek 

 Avgiftsändring 

 Beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och minimibelopp 
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Granskning avseende ökning av försörjningsstöd 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 september 2018, § 90, gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag 

att granska orsakerna till ökningen av försörjningsbidrag och att utreda och 

presentera en omvärldsbevakning till nämndens sammanträde i oktober. 

Socialförvaltningen har i omvärldsbevakningen undersökt försörjningsstödet i 

andra kommuner i länet och i kommuner med liknande befolkningsmängd 

samt befolkningstäthet för att jämföra ökningen av försörjningsstödet. 

I länet undersöktes medelvärdet av det utbetalda ekonomiska biståndet per 

månad och kommuninvånare 2016-2018. Statistiken1 visar att det har det skett 

en ökning av utbetalning av försörjningsstöd i sex av sju kommuner 2016 -

2018. Uppvidinge hade en nedgång i utbetalning av försörjningsstöd 2017, 

men ökade sedan i takt med länet 2018. Generellt ligger Uppvidinge lågt i 

utbetalning av försörjningsstöd jämfört med länet. 

Kronobergs län2 2016 2017 2018 (halvår) 

Kommun 1 109 107 51 

Kommun 2 49 51 30 

Kommun 3 37 45 25 

Kommun 4 63 79 43 

Uppvidinge 50 43 29 

Kommun 6 70 65 36 

Kommun 7 53 65 38 
Antal kronor per invånare 

1 Statistik är delvis hämtad från socialstyrelsens statistikdatabas 
2 En av kommunerna i länet exkluderats i tabellen då den totala statistiken ej varit 

inrapporterad till socialstyrelsens statistikdatabas 



  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

I jämförelsen med kommuner med liknande befolkningsmängd och 

befolkningstäthet användes statistik av utbetalt försörjningsstöd från tre 

andrakommuner för att se hur Uppvidinge förhåller sig i jämförelse med 

liknande kommuner.  Av jämförelsen framkommer att i Uppvidinge och i en 

annan kommun minskade det utbetalda försörjningsstödet från 2016-2017 

men att det sedan har ökat under första halvåret 2018. I de två andra 

kommunerna har det skett en ökning mellan 2016-2017 och under första 

halvåret 2018. 

 

Liknande kommuner 2016 2017 2018 (Halvår) 

Kommun 1 10468tkr 8818 4830 

Uppvidinge 5756 4937 3359 

Kommun 3 6018 7654 4453 

Kommun 4 7128 7843 4671 
Utbetalt försörjningsstöd 

 

Antalet hushåll med försörjningsstöd 2016-2018 har granskats för att 

undersöka om en ökning av hushåll har påverkat ökningen av 

försörjningsstöd. Statisktiken är för Uppvidinge och hämtat ur 

verksamhetssystemet, Procapita. 

 

Antal hushåll med försörjningsstöd 

 

Tabellen visar att antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat och minskat i 

takt med 2016-2018-års förändringar i utbetalt försörjningsstöd. Detta tyder 

främst på att det är hushåll med rätt till försörjningsstöd som ökat, inte att 

försörjningsstödet har ökat per hushåll. 

 

För att få en bild över om det skett en förändring avseende de främsta 

orsakerna till behov av försörjningsstöd i Uppvidinge har statistik hämtats 

från Procapita. Jämförelse har gjorts genom att ta fram de fem största 

utgiftsposterna i samband utbetalning av försörjningsstöd avseende år 2017 

och halva 2018.  

 

 

 

 

 

 

År/månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug  Sep  Okt Nov Dec 

2016 83 85 94 85 84 83 74 76 71 73 67 70 

2017 70 74 74 64 65 64 59 62 57 56 62 73 

2018 75 73 75 83 84 86       
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Av jämförelsen framkommer att de fyra vanligaste orsakerna till att 

kommuninvånare har behov av försörjningsstöd är samma under 2017 och 

2018. Den förändring som framstår är att femte främsta orsaken till behov av 

försörjningsstöd skiljer sig efter första halvåret 2018 mot 2017.  

 

Av granskningen som gjorts framkommer att den ökning av utbetalt 

försörjningsstöd som skett i Uppvidinge under 2018 verkar följa samma 

utveckling som finns i många andra kommuner i länet, samt i andra 

jämförbara kommuner. Granskningen visar på att ökningen av det utbetalda 

försörjningsstödet följer antalet hushåll som har behov av försörjningsstöd, 

inte att det utbetalda försörjningsstödet har ökat per hushåll.  

För att få en mer noggrann och säkrare förklaring till att det utbetalda 

försörjningsstödet ökar behöver socialförvaltningen få ytterligare tid till att 

göra granskningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef mottagning- och vuxenenheten, 2018-10-03 

Beslutet skickas till 

Individ- och familjeomsorgen 

 

 

 

 

 

 

Liselott Pedersen 

Enhetschef mottagning- och vuxenenheten   

 2017 2018 (Halvår) 

1 Arbetslös ingen ersättning 

 

Arbetslös ingen ersättning 

2 Arbetslös otillräcklig ersättning  

 

Arbetslös otillräcklig ersättning 

 

3 Sjukskriven med läkarintyg  

 

Sjukskriven med läkarintyg 

 

4 Ensamkommande ungdom Ensamkommande ungdom 

5 Föräldraledig med otillräcklig 

föräldrapenning 

Arbetslös otillräcklig 

etableringsersättning 
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Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 
september 2018 

Socialförvaltningens förslag till 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 

åtgärdplanens kostnadseffekter månatligen. 

 

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområdes. De åtgärdsområden  

som har påbörjats i september är: 

 

 Subvention måltidsabonnemang 

 Subventioner omsorgsresor 

 Omstrukturering dagverksamhet 

 Helhetsgrepp boendeformer 

 Kostnadsvariation särskilt boende 

 Placeringar inom individ- och familjeomsorgen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-02 
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Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 2018-10-03 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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2013-01-30  

  

 

Åtgärdsplan socialnämnden 

Återrapportering kostnadseffekter 2018 

 

 Jan Feb Mars April Maj Ju
ni 

Juli Aug
usti 

September Oktober November December 

Åtgärdsområde             
Subvention måltidsabonnemang         Arbetet 

påbörjas 
inkluderad i 
taxor och 
avgifter 2019 

Beslut i Socialnämnd, 
taxor och avgifter 
2019 

 Beslut i kommunfullmäktige, 
taxor och avgifter 2019 

Konsultuppdrag IFO       X X X Avslut    

Ledningsorganisation IFO    Beslut 
social-
nämnd 

     Förändrad 
ledningsorganisation 
genomförd 

Redovisning i 
socialnämnden - 
kostnadseffekter 

 

Subventioner omsorgsresor         Arbetet 
påbörjas 
inkluderad i 
taxor och 
avgifter 2019 

Beslut i socialnämnd, 
taxor och avgifter 
2019 

Besparingseffekt redovisas Beslut i kommunfullmäktigt, 
taxor och avgifter 2019 

Omstrukturering dagverksamhet         Arbetet 
påbörjas 

Ansvarig chef har 
påbörjat arbetet med 
omstrukturering 

 Delredovisning av påbörjat 
arbete 

Omstrukturering 
äldreomsorgen, 
resursfördelningssystem, 
sjukfrånvaro  
Personalomsättning 

        Arbetet 
fortsätter, 
delredovisning 
socialnämnd 

Delredovisning 
socialnämnd, 
projektledare 
genomlysning 
resursfördelnings-
system 

Delredovisning 
socialnämnd 

Delredovisning socialnämnd 

Helhetsgrepp boendeformer         Arbetet 
påbörjas 

 Delredovisning 
socialnämnd 

 

Kostnadsvariation särskilt 
boende 

        Arbetet 
påbörjas 

 Delredovisning 
socialnämnd 

 

Placeringar inom IFO         Arbetet 
fortskrider 

Månadsredovisning, 
se statistikunderlag 

Månadsredovisning, se 
statistikunderlag 

Månadsredovisning, se 
statistikunderlag 

Uppstart mottagningsteam     Arbetet 
påbörjas 

      Delredovisning socialnämnd 

Framtida behov, inventering            Delredovisning socialnämnd 

 



 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-04 
Referens 

SN 2018-000077 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Rapport Intern kontroll delår 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för intern kontroll inom sitt 

ansvarsområde. Tillämpningen innebär att socialnämndens utformning av 

rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta, så 

kallad rimlig grad av säkerhet.  

Socialnämnden ansvarar för att intern kontroll utformas enligt målet med 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och 

information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer 

och instruktioner.   

Socialnämndens handlingsplan för intern kontroll innehåller följande 

granskningsområden.  Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Stickkontroll på om kostnaden 

stämmer i relation till antalet betaldagar utifrån nya betalansvarslagen 

vid in- och utskrivning. Resultat: Stickkontroll påvisar att kostnaden 

stämmer i relation till antalet betaldagar.  

 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Stickkontroller på uppföljningar 

inom särskilt boende – 10 stycken slumpmässigt utvalda beslut. 

Resultat: Kontrollmålet avstäms vid årsavstämningen vilket medför att 

ingen åtgärd sker vid delårsbokslut.  

 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 

anmälningar med förhandsbedömning och granska dessa enligt 

beslutad mall. Resultat: Rutinen har följts och utbetalningar har gjorts 

till avslutade familjehem 

 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 

placeringsärenden och granska dessa enligt beslutad mall.  

Resultat: Vårdplaner och genomförandeplaner som granskats är 

individuellt utformade. De har planering för barnets framtid med både 

kort- och långsiktiga mål.   
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 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 

utredningar och granska dessa enligt beslutad mall.  

Resultat: Minskning av antal utredningar är försenade och samtliga 

utredningar avslutas nu i verksamhetsystemet. 

 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Granska utbetalningslistan för 

arvoderade personer och jämför pågående ärenden i Procapita. 

Resultat: Avseende utbetalningar för arvoden och 

omkostnadsersättningar har inga oavslutade avtal hittats. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via kvalitetsrapporter som 

granskar förvaltningens olika verksamheter ges därutöver möjlighet till 

stickkontroller när verksamheten inte uppfyller sitt åtagande. Förvaltningen 

har genom sina kvalitetsgranskningar lyft fram förbättringsförslag som 

genererat förbättringar för den enskilde.  I nuläget är ekonomiska 

konsekvenser svåra att utvärdera men helhetsarbetet kring intern kontroll 

genom kvalitetsgranskningar av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-03 

Delrapport intern kontroll 2018, 2018-10-03 

Intern kontroll handlingsplan 2018, 2018-04-26 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

Intern kontroll 
2018-10-01  
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Delrapport Intern kontroll 2018 

 
1. Belysa kostnaden kopplat till antalet betaldagar inom 

äldreomsorgen  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stickkontroll på om kostnaden stämmer i relation till antalet betaldagar 

utifrån nya betalansvarslagen vid in- och utskrivning. 

Stickkontroll påvisar att kostnaden stämmer i relation till antalet 

betaldagar. Kontrollen visar 5 betaldagar i januari till en kostnad  

på 25 210 kronor.  
 

Ansvarig: Medicinsk ansvarig sjuksköterska 

 

Resultat: Intern kontroll har varit genomförbar utifrån 

kontrollmomentet.  

 

Fortsatta arbete: Aktuellt att följa utveckling gällande förändringen i 

lagstiftning gällande betalansvarslagen. 

 

 

2. Uppföljningar av beslut inom särskilt boende slumpmässigt 

utvalda 10 stycken inom äldreomsorgen.   
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Stickkontroller på uppföljningar inom särskilt boende – 10 stycken 

slumpmässigt utvalda beslut.  

 

Kontrollera 10 stycken slumpmässigt utvalda beslut.   

 

Ansvarig: Vård- och omsorgschef 
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Resultat: Kontrollmålet avstäms vid årsavstämningen vilket medför att 

ingen åtgärd sker vid delårsbokslut.  

 

3. Granskning av förhandsbedömningar för barn och unga  
 

Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Slumpmässigt välja ut 10 anmälningar med förhandsbedömning och 

granska dessa enligt beslutad mall.  

 

Avstämning 1 gång per halvår  

 

Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat: I samtliga granskade dokument har både skyddsbedömning 

och förhandsbedömning gjorts. Gällande förhandsbedömningar finns 

ett krav att skyddsbedömning måste göras inom 24 h och 

förhandsbedömningen ska göras inom 14 dagar. I nio av tio dokument 

har både skyddsbedömning och förhandsbedömning gjorts inom 

föreskriven tid. I ett dokument är det oklart vilket datum anmälan 

inkom. Det går därmed inte svara på om skyddsbedömningen eller 

förhandsbedömningen är gjord inom föreskriven tid.  

Av granskningen framkommer brister i dokumentationen. I åtta 

skyddsbedömningar saknas befattning på den som gjort bedömningen 

och i sex stycken saknas klockslag. Namn och datum framgår av 

samtliga. I två av de granskade dokumenten saknas redogörelse för 

tidigare kännedom. 

I fem förhandsbedömningar har samtal genomförts med barnet, varav 

tre enskilda. Av de fem förhandsbedömningarna där samtal ej 

genomförts med barnet saknas motivering i två.  

Rutinen har följts och utbetalningar har gjorts till avslutade familjehem  

Fortsatta arbete: Förbättringsarbetet gällande dokumentation kvarstår 

vilket innebär att stickkontroller kommer att genomföras fortsatt under 

2018 och 2019. 

 

 

4. Granskningar av placeringar för barn och unga  
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Slumpmässigt välja ut 10 placeringsärenden och granska dessa enligt 

beslutad mall.  
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Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef  

 

Resultat: Tio stycken utredningar enligt 11 kap 1§ SoL har granskats 

där samtliga är inledda på grund av en inkommen anmälan. 

I fyra fall överskreds utredningstiden, dock med max en månad. I inget 

av dessa fall framkommer motivering eller förlängningsbeslut. Samtliga 

utredningar som granskades har avslutats även i verksamhetsystemet. 

I åtta fall saknas telefonnummer till föräldrar både i 

verksamhetsystemet och på utredningen. I samtliga fall saknas 

uppgifter om barnet/den unges telefonnummer.  

Anmälan som föranledde utredningen finns med beskrivet, men endast 

i två fall finns även datumet för när anmälan gjordes med.  

I fem fall fanns det relevanta frågeställningar i förhållande till anmälan. 

I tre fall var frågeställningen generellt ställd, ”Har NN behov av 

insatser från socialtjänsten”. I två fall saknades frågeställning helt.  

Det är större chans att barnet får komma till tals om det finns relevanta 

frågeställningar.  

 

I fyra fall har barnet inte kommit till tals. Det motiveras varför i tre fall. 

Motiveringarna har grundat sig på ålder, eller att barnet redan har 

kontakt med många vuxna eller att det varit svårt att boka tider. Endast 

ett fall saknar motivering. 

I tre fall framgår det inte om samtalet med barnet varit enskilt eller inte.  

I ett fall där anmälan gällde att barnet bevittnat våld så har 

socialsekreteraren ett enskilt samtal med barnet men det framkommer 

inte i utredningen om man frågat barnet om det utsatts för, eller 

bevittnat, våld i hemmet.  

I fyra fall saknas risk och skyddsfaktorer i analys och bedömning. I tre 

av dessa fall saknas frågeställningar eller så är de generellt utformade. I 

två av dessa fall besvarar dock utredningens frågeställning ändå. 

Det är i endast ett fall där barnets behov inte kommer fram i analysen. I 

samtliga andra nio fall resoneras omkring barnets behov. Det 

framkommer dock inte om barnet tillfrågats om insatser, utan det blir 

en bedömningsfråga om de behöver insatser eller inte. I de flesta fall 

frågas föräldrarna om deras önskemål och mottaglighet omkring 

insatser. 

I sex fall så framkommer inte av dokumentationen om kommunicering 

gjorts eller ej.  
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I de fall utredningen har kommunicerats så har den kommunicerats 

skriftligt till föräldrarna.  

I vissa fall saknas om det fanns synpunkter på utredningen eller inte. 

I fyra fall har socialsekreterare avslutat utredning utan insatser, en 

sådan delegation ligger på enhetschef.  

 

 

Fortsatta arbete: Granskningen visar att förbättringar har skett vilket 

tyder på att vissa åtgärder som redan pågår har varit rätt, som 

exempelvis enskild handledning och medhandläggare. Extern 

handledning är en annan åtgärd som redan påbörjats. 

Att gå på relevanta utbildningar under 2019 och att i högre omfattning 

utnyttja de resurser vi har genom interna utbildningar och 

genomgångar.  

 

 

5. Granskning av 11:1 SoL utredningar för barn och unga.  

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Slumpmässigt välja ut 10 utredningar och granska dessa enligt beslutad 

mall.  

 

Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat:  

Är vårdplanen individuellt utformad efter det behov som 

framkommer i utredningen eller i senaste övervägandet?  

I sex av de granskade ärendena är svaret JA, i två av ärendena finns 

ingen vårdplan. Två ärenden är tveksamma då det i ett ärende saknas 

Bedömning uppföljning vård och i det andra är övervägandet från 171006 

och vårdplan från 181001.  

Är genomförandeplanen individuellt utformad efter vårdplanen 

och/eller uppdraget? 

I åtta ärende är vårdplanen individuellt utformad, de två övriga är 

utformade i form av genomförandeplan. Hänsyn har tagits till barnens 

önskan.  

Individuellt utformad -> Delaktighet, mål som är begripliga och 

tidsbegränsade och som klienten själv förstår och vill (vid frivillig 

vård) arbeta med 

I två av ärendena som granskats saknas genomförandeplan helt.  
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I de andra finns mål som är mer eller mindre tydliga. Barnen har varit 

delaktiga i samtliga genomförandeplaner utom i ett där det 

dokumenterats att det skulle ske vid ett senare tillfälle. Barnen är inte 

alltid överens men förstår att det är viktigt.  

 

Ett av ärendena hänvisar till att genomförandeplan finns i personakt. 

Fortsatta arbete: Kontinuitet i personalgruppen, täta uppföljningar, 

samtal med både barn/unga och deras föräldrar samt familjehemmen 

för att få en så exakt bild som möjligt.   

 

6. Genomgång av utbetalningslista gällande personer som 

mottager arvode och omkostnader.  

 
Beslutad åtgärd/kontrollmoment: 

Granska utbetalningslistan för arvoderade personer och jämför 

pågående ärenden i Procapita.  

 

Ansvarig: Individ- och familjeomsorgschef 

 

Resultat: På listan finns två ärenden som bör bevakas då de står som 

pågående men av Procapita framkommer att det ena ärendet är avslutat 

och ekonomiansvarig är meddelad, i det andra ärendet har skriftlig 

uppsägning skickats enligt anteckning. Då senaste anteckningarna i 

dessa två ärenden är från mindre än en månad sedan kan det vara 

anledningen till att det inte justerats på listan eftersom avtalen ej hunnit 

komma tillbaka med underskrift. Alla de andra ärendena var pågående 

i Procapita.  

 

Fortsatta arbete: Fortsatt uppföljning under 2018 och 2019 för att 

säkerställa processerna gällande avtal 
 

 
 
 

 



Handlingsplan intern kontroll 2018 

Sida 1 av 2 
2018-04-26 

Gransknings-
område 

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

Riskbedömning 
Riskbedömningar görs för 
att utröna olika typer av 
händelser.  

Åtgärd/kontroll-
moment 

Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras  
när - senast 

Belysa kostnaden 
kopplat till 
antalet 
betaldagar inom 
äldreomsorgen - 
Ansvarig MAS 
 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Stämmer kostnaden i 
relation till antalet 
betaldagar. 
  

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

Kontroll 
månatligen 
av kostnaden 
i relation till 
antalet 
betaldagar 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Förvaltningschef 31/12 

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

Uppföljningar 
sker inte enligt de 
rutiner som finns 

Uppföljningar av 
beslut inom särskilt 
boende 

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

Kontroll av 
10 stycken 
slump-
mässigt 
utvalda 
beslut 

Vård- och 
omsorgschef 

Förvaltningschef 31/12 

Granskning av 
Förhands-
bedömningar för 
barn och unga. 

Barn som far illa 
uppmärksammas 
inte i tid. 

Förhandsbedömningar 
sker inte inom 
föreskriven tid, 14 
dagar. 

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

1 gång per 
halvår 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12  

Granskning av 
placeringar för 
barn och unga. 

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

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

Slupmässigt välja ut 10 
placeringsärenden och 
granska dessa enligt 
mall. 

1 gång per 
halvår 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12 
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Gransknings-
område 

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

Riskbedömning 
Riskbedömningar görs för 
att utröna olika typer av 
händelser.  

Åtgärd/kontroll-
moment 

Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras  
när - senast 

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

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

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

Slupmässigt välja ut 10 
utredningar och 
granska dessa enligt 
mall. 

1 gång per 
halvår. 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12 

Genomgång av 
utbetalningslista 
gällande 
personer som 
mottager arvode 
och omkostnad 

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

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

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

2 gånger per 
halvår. 
 
 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/12 
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Intern kontroll för år 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar handlingsplanen för intern kontroll 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är ytterst ansvarig för intern kontroll inom sitt 

ansvarsområde. Tillämpningen innebär att socialnämndens utformning av 

rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta, så 

kallad rimlig grad av säkerhet.  

Socialnämnden ansvarar för att intern kontroll utformas enligt målet med 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och 

information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer 

och instruktioner. 2019 års interna kontrollmål följer 2018 års kontrollmål 

utifrån att dessa antog under våren 2018 och har således inte kunnat arbetas 

med fullt ut under 2018. Vikten av kontinuitet för att upprätthålla ordning och 

reda i förbättringsarbetet gällande en kostnadseffektiv verksamhet 

Intern kontroll 2019 innebär att: 

 Belysa kostnaden kopplat till antalet betaldagar inom äldreomsorgen - 

Ansvarig MAS 

 Granska förhandsbedömningar - Ansvarig IFO-chef 

 Uppfölja beslut inom särskilt boende, slumpmässigt utvalda 10 

stycken inom vård och omsorg – Ansvarig Vård- och omsorgschef 

 Granska placeringar – Ansvarig IFO-chef 

 Granska ej inleda utredningar – Ansvarig IFO-chef 

 Genomgång personer som mottager arvode och omkostnad - Ansvarig 

IFO-chef 

 

Socialförvaltningen vill också genom att ta fram kvalitetsrapporter inom vård- 

och omsorg samt inom individ- och familjeomsorgen ge en tydlig och klar bild 

av helheten inom förvaltningen för att på så sätt säkerställa kvaliteten på de 

insatser vi utför och för att kunna förbättra och utveckla förvaltningen för att 

kunna möta kommande behov hos medborgana.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via stickkontroller, 

granskningsmallar och kvalitetsrapporter som granskar förvaltningens olika 
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verksamheter tillgodoses den enskildes behov och en kostnadseffektiv 

verksamhet som levererar god kvalitet. Förvaltningen kommer genom sina 

kvalitetsgranskningar lyft fram förbättringsförslag som genererat 

förbättringar för den enskilde och en mer kostnadseffektiv verksamhet.  

Helhetsarbetet kring intern kontroll genom stickkontroller granskningarna 

och kvalitetskontrollerna av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-02 

Handlingsplan intern kontroll 2019, 2018-10-01 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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Gransknings-
område 

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

Riskbedömning 
Riskbedömningar görs för 
att utröna olika typer av 
händelser.  

Åtgärd/kontroll-
moment 

Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras  
när - senast 

Belysa kostnaden 
kopplat till 
antalet 
betaldagar inom 
äldreomsorgen - 
Ansvarig MAS 
 

Ekonomiska 
konsekvenser 

Stämmer kostnaden i 
relation till antalet 
betaldagar. 
  

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

Kontroll 
månatligen 
av kostnaden 
i relation till 
antalet 
betaldagar 

Medicinskt 
ansvarig 
sjuksköterska 

Förvaltningschef 31/12 

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

Uppföljningar 
sker inte enligt de 
rutiner som finns 

Uppföljningar av 
beslut inom särskilt 
boende 

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

Kontroll av 
10 stycken 
slump-
mässigt 
utvalda 
beslut 

Vård- och 
omsorgschef 

Förvaltningschef 31/12 

Granskning av 
Förhands-
bedömningar för 
barn och unga. 

Barn som far illa 
uppmärksammas 
inte i tid. 

Förhandsbedömningar 
sker inte inom 
föreskriven tid, 14 
dagar. 

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

1 gång per 
halvår 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/8 & 31/12  

Granskning av 
placeringar för 
barn och unga. 

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

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

Slupmässigt välja ut 10 
placeringsärenden och 
granska dessa enligt 
mall. 

1 gång per 
halvår 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/8 & 31/12 
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Gransknings-
område 

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

Riskbedömning 
Riskbedömningar görs för 
att utröna olika typer av 
händelser.  

Åtgärd/kontroll-
moment 

Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras  
när - senast 

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

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

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

Slupmässigt välja ut 10 
utredningar och 
granska dessa enligt 
mall. 

1 gång per 
halvår. 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/8 & 31/12 

Genomgång av 
utbetalningslista 
gällande 
personer som 
mottager arvode 
och omkostnad 

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

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

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

2 gånger per 
halvår. 
 
 

Individ- och 
familjeomsorgs 
chef 

Förvaltningschef 31/3, 30/6, 
30/9 & 31/12 
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Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till festligheter 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beviljar medel från Karl-Gustav Anderssons fond till 

festligheter för ett belopp av max 2 200 kronor med syfte att möjliggöra för de 

som bor på Sländans gruppbostad att delta vid Nobelfest. 

Sammanfattning av ärendet 

Nils Andersson testamenterade år 1997 medel att användas till de 

handikappade i Uppvidinge kommuns behov av till exempel resor eller andra 

förströelser. 

 

Områdeschef för gruppbostäder önskar kunna erbjuda personerna som bor på 

Sländans gruppbostad och personal som är i tjänst på Sländan möjlighet att 

delta vid Nobelfesten som kommer att anordnas av Daglig verksamhet i 

december 2018. Nobelfesten arrangeras med hjälp av statliga medel för de 

personer som har habiliteringsersättning. De som bor på Sländan har fyllt 65 

år och är inte berättigad habiliteringsersättning även om de väljer att fortsätta 

delta i den Dagliga verksamheten.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för detta, max 2 200 kronor, tas ur fonden. Den 26 september 2018 

fanns det 29 584 kronor tillgängliga i fonden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till festligheter, 2018-09-26. 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad vård- och omsorgschef, 2018-09-26 

Beslutet skickas till 

Områdeschef för gruppbostäder 

Vård- och omsorgschef 

 

 

 

Anette Cronholm  

Tillförordnad vård- och omsorgschef   
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Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till festligheter 

Vi önskar kunna erbjuda personerna som bor på Sländans gruppbostad och personal som är 

i tjänst på Sländan möjlighet att delta vid Nobelfesten som kommer att anordnas av Daglig 

verksamhet i december 2018. Nobelfesten arrangeras med hjälp av statliga medel för de 

personer som har habiliteringsersättning. De som bor på Sländan har fyllt 65 år och har då 

inte längre någon habiliteringsersättning även om de väljer att fortsätta delta i den Dagliga 

verksamheten. Kostnaden för detta ca 2 200 kr, önskas tas ur fondmedlen. 29 584 kr finns 

tillgängliga på kontot. 

 

2018-09-26 

Anette Cronholm, Områdeschef gruppbostäder 
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Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 

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

Förteckning över information till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 11 oktober 2018. 

Information 

1. Arbetsmiljöverket 

2. Tillsättning av chef 

3. Information delegationsordning 

4. Granskning av kommunens avtalshantering 
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