
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Emma Majlöv Modig,  
emma.modig@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-01 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 8 november 2018 klockan 

13:00 i Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd 

Dnr 2   

 

3.  Revidering av delegationsordning 

alkoholärenden 

Dnr 2018-000324  

 

4.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2018 

Dnr 2018-000105  

 

5.  Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya 

gymnasielagen 

Dnr 2018-000303  

 

6.  Utredning om fortsatt placering 

Dnr   

 

7.  Boendegaranti för personer i åldern 80-85 år 

Dnr 2018-000326  

 

8.  Fråga om möten med kontaktpolitiker 

Dnr 2018-000327  

 

9.  Granskning av kommunens avtalshantering - 

uppföljande granskning 

Dnr 2018-000286  
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Datum 

2018-11-01 
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Ärende Anteckningar 

10.  Återrapportering av åtgärdsplanens 

kostnadseffekter 

Dnr 2018-000268  

 

11.  Verksamhetsplan för år 2019 

Dnr 2018-000295  

 

12.  Information från socialchef år 2018 

Dnr 2018-000016  

 

13.  Val av dataskyddsombud 

Dnr 2018-000328  

 

14.  Rapportering av ej verkställda gynnade beslut 

enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade kvartal tre 

år 2018 

Dnr   

 

15.  Information om samrådshandlingar från 

kontaktpolitiker år 2018 

Dnr 2018-000210  

 

16.  Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

Dnr -   

 

17.  Meddelanden till Socialnämnden år 2018 

Dnr 2018-000001  

 

 

Thomas Lindberg 

Ordförande 

Tiina Lilja 

Administrativt ledningsstöd 
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Revidering av delegationsordning avseende 
alkoholagen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Socialnämnden antar reviderad delegationsordning avseende 

alkohollagen.  

2. Fattade beslut enligt delegationsordning ska två gånger per år 

rapporteras till nämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen fattade den 1 juli 2018 beslut om kommunal avtalssamsaverkan som 

ger kommuner generella möjligheter att avtalssamverka. Genom 

avtalssamverkan kan kommuner överlåta utförandet av sina uppgifter till annan 

kommun. Förenklade möjligheter att avtalssamverka och extern delegering är ett 

led i att ge kommuner goda förutsättningar att möta nuvarande och framtida 

utmaningar.    

Det har tidigare inte varit möjligt för kommuner att lämna över delegationsrätten 

till annan kommun på grund av lokaliseringsprincipen. På grund av 

samhällsutvecklingen och det stora behovet från kommunerna att ha utökade 

möjligheter till avtalssamverkan har ett det sket förändringar i kommunallagens 

9 kap. Riksdagen har antagit två nya paragrafer i 9 kap som reglerar 

kommunernas möjlighet att avtalssamverka. 

Man har sett ett särskilt behov att avtalssamverka när det gäller 

specialkompetenser och kompetensförsörjning. Regeringen anförde i sitt 

lagförslag att kommuner ska få ingå avtal om att dess uppgifter helt eller delvis 

ska utföras av annan kommun (extern delegering). Genom ett sådant avtal får en 

kommun utföra uppgifter åt en annan kommun, utan att lokaliseringsprincipen 

hindrar det. 

Regeringen skriver i sitt förslag att möjligheten till extern delegering är en viktig 

del i den generella möjligheten till avtalssamverkan, främst för att det ska gå att 

samverka om verksamheter som kräver specialistkompetens och utförande av 

uppgifter som innebär myndighetsutövning. Vid extern delegering lämnas inte 

det övergripande ansvaret för uppgiften eller ansvaret för beslutet över. När en 

anställd i en annan kommun får delegation beslutar den på den delegerade 
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kommunens vägnar, och beslutet är formellt sett fattat av den kommunen. 

Beslutet kan således överklagas på samma sätt och av samma krets som de beslut 

som fattas av en anställd i den delegerade kommunen.  

Alkoholhandläggare i den gemensamma organisationen har gjort en översyn av 

aktuell delegationsordning och reviderat den.  Reviderade delegationsordningen 

ger alkoholhandläggare större delegationsrätt att fatta beslut i de mest 

förekommande ärenden inom alkohollagen.   

Den kommun som genom avtalssamverkan överlåter utförandet av en uppgift 

har fortfarande kvar det övergripande ansvaret för uppgiften. Styrelsen ska ha 

uppsikt över kommunens avtalssamverkan och årligen rapportera om 

kommunens avtalssamverkan till fullmäktige.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse av alkoholhandläggare och förvaltningschef, 2018-10-19 

Reviderad delegationsordning avseende alkohollagen, 2018-10-22 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare  

 

 

Annie-Lie Jarhult                                             Vera Demiri    

Socialchef                                                          Alkoholhandläggare        



 SN 2018-000236 

Föreslagen delegationsförteckning för Uppvidinge (uppdaterad 2018-10-22) 

Förslag på vilka beslut som bör vara delegerat till alkoholhandläggare. Övriga beslut där raden för 
”delegat” är tom kan ligga hos nämnd, utskott, socialchef etc. Uppvidinge kommun beslutar till vilken 
funktion de vill delegera de besluten.  
  

Alkohollagen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

 Beslut i ärende rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där 
det tidigare ej funnits 
stadigvarande 
serveringstillstånd 

8 kap. 2 § AL   

 Beslut i ärenden rörande 
stadigvarande särskilt tillstånd 
för provsmakning (vid 
tillverkningsstället) 

8 kap. 7 § AL Alkoholhandläggare Provsmakning vid 
tillverkningsstället 

 Beslut i ärenden rörande 
tillfälligt särskilt tillstånd för 
provsmakning (vid 
tillverkningsstället) 

8 kap. 7 § AL Alkoholhandläggare  

 Beslut i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd i samband 
med cateringverksamhet för 
slutna sällskap 
(cateringtillstånd) 

8 kap. 4 § AL Alkoholhandläggare Cateringtillstånd  

 Beslut bifall i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där 
tillstånd tidigare funnits 

8 kap. 2 § AL  Alkoholhandläggare  

 Beslut avslag i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd i lokal där 
tillstånd tidigare funnits 

8 kap. 2 § AL    

 Beslut om ändring av tidigare 
meddelat stadigvarande 
serveringstillstånd avseende 
serveringslokal, alkoholdryck 
och serveringstid mellan 
klockan 11-01:30 

8 kap. 2 § AL  Alkoholhandläggare 
 

 

 Beslut om tillfällig ändring av 
serveringstillstånd avseende 
serveringslokal, alkoholdryck 
och serveringstid mellan 
klockan 11-01:30 

8 kap. 2 § AL  Alkoholhandläggare  

 
 

Beslut bifall i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd gemensam 

8 kap. 14 § AL  Alkoholhandläggare  
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Alkohollagen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

serveringsyta 

 Beslut avslag i ärenden rörande 
stadigvarande 
serveringstillstånd gemensam 
serveringsyta 

8 kap. 14 § AL    
 

 

 Beslut i ärenden rörande 
tillfälligt serveringstillstånd 
gemensam serveringsyta 

8 kap. 14 § AL  Alkoholhandläggare 
 

  

 Beslut om tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap 

8 kap. 2 § AL  Alkoholhandläggare    

 Beslut om tillfälligt tillstånd för 
provsmakning (Mässtillstånd) 

8 kap 6 § p.2 AL  Alkoholhandläggare 
 

 

 Beslut om serveringstid utanför 
normaltid vid tillfälligt 
serveringstillstånd till 
allmänheten och slutna sällskap 

8 kap. 2 § AL  Alkoholhandläggare  

 Beslut med anledning av 
ansökan från konkursbo om att 
få fortsätta rörelsen  

9 kap. 12 § AL Alkoholhandläggare  

 Beslut om återkallelse av 
serveringstillstånd  

9 kap. 18 § AL    

 Beslut om att meddela 
tillståndshavare varning 
avseende serveringstillstånd  

9 kap 17 § AL    

 Beslut om att meddela 
tillståndshavare erinran 
avseende serveringstillstånd  

9 kap. 17 § AL  Alkoholhandläggare   

 Beslut om att förbjuda 
detaljhandel av folköl eller 
servering av folköl 

9 kap. 19 § AL    

 Beslut om att meddela varning 
till den som bedriver 
detaljhandel med eller 
servering av folköl 

9 kap. 19 § AL 
 

  

 Beslut om förbud eller 
inskränkning av försäljning av 
alkoholdrycker för visst tillfälle 

3 kap. 10 § AL     

 Avslå ansökan när sökande ej 
klarat kunskapsprovet efter 
tredje försöket  

3 § 
Folkhälsomyndighetens 
föreskrifter om 
kunskapsprov  

Alkoholhandläggare   

 Beslut i ärenden rörande 
registrering av detaljhandel 
med eller servering av folköl  

8 kap. 8 § AL 
5 kap. 5 § AL  

Alkoholhandläggare   

 Beslut om att förstöra samt rätt 
att verkställa beslut att förstöra 
vara som köps genom 

9 kap. 15a § AL Alkoholhandläggare  
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Alkohollagen 

Nr Ärende Lagrum Delegat Kommentar 

kontrollköp 

 Beslut om att inleda 
tillsynsutredning  

9 kap. 2 § AL   Alkoholhandläggare  

 Beslut om att avskriva 
tillsynsutredning  

9 kap. 2 § AL  Alkoholhandläggare  

 Beslut i ärende om anmälan av 
cateringlokal  

8 kap. 4 § AL  Alkoholhandläggare  

 Beslut om att avskriva ansökan 
(vid återtagande av ansökan 

 Alkoholhandläggare  

 Yttrande till lotteriinspektionen    Alkoholhandläggare   
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Ny möjlighet till uppehållstillstånd – Nya gymnasielagen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialförvaltningen avvaktar att inkomma med riktlinjen och ska återkomma 

med en omvärldsbevakning till nämndens sammanträde i mars 2019.  

Sammanfattning av ärende 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gällde 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 kunde ansöka om tillfälligt 

uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning på gymnasienivå. Ansökan 

hos migrationsverket skulle ha lämnats senast den 30 september 2018. 

 

Ungdomarna som lagstiftningen omfattar har således haft 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 lagen om mottagande av asylsökande (LMA) från 

Migrationsverket. Enligt Migrationsverket är socialtjänsten i 

vistelsekommunen ansvarig för att betala ut dagersättning enligt LMA till 

denna grupp ungdomar. Biståndet kan socialnämnden sedan återkräva från 

Migrationsverket 

 

Socialförvaltningen fick vid socialnämndens sammanträde i oktober 

uppdraget att ta fram en riktlinje gällande gruppen som aktualiserats hos 

Individ och familjeomsorgen på grund av den nya gymnasielagen.  

 

Socialförvaltningen har kontaktat kommunerna i länet för att förvissa sig om 

på vilket sätt de har behandlat de aktuella ärendena. Socialförvaltningen har 

tyvärr inte fått tillräckligt många svar för att kunna bilda sig en uppfattning 

om hur omvärden ser ut. Socialförvaltningen saknar i dagsläget även 

information gällande hur många av de aktuella ungdomarna faktiskt har 

utnyttjat möjligheten till uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och 

hur många som redan befinner sig i Uppvidinge kommun.  

 

Med bakgrund av det begränsade underlaget i nuläget bedömer 

socialförvaltningen att mer omvärldsbevakning behövs innan en riktlinje kan 

tas fram. 
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Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna kan inte bedömas i nuläget då underlaget 

kring antalet av de aktuella ärendena saknas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad enhetschef individ- och familjeomsorg,  

2018-11-01 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Tillförordnad enhetschef individ- och familjeomsorg 

 

Magdalena Nowakowska 

Tillförordnad enhetschef individ- och familjeomsorg 
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Boendegaranti för personer i åldern 80-85 år 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala pensionärsrådet är enligt reglementet ett remissorgan i frågor 

som rör pensionärer. På sammanträdet den 25 september 2018 lyftes frågan 

om boendegaranti för personer i ålder 80-85. Kommunala pensionärsrådet 

anser att det bör göras en utredning i denna fråga i syfte att klarlägga om en 

boendegaranti är möjlig. 

 

Kommunala pensionärsrådet vill att socialnämnden ger socialförvaltningen i 

uppdrag att utreda frågan om boendegaranti för personer 80-85 år. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KPR § 36, 2018-09-25 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-10-31 

Beslutet skickas till 

Kommunala pensionärsrådet 

Socialförvaltnings ledningsgrupp 

 

 

Tiina Lilja   

Administrativt ledningsstöd  
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Fråga om möten med kontaktpolitiker 

Sammanfattning av ärendet 
På kommunala pensionärsrådets sammanträde 13 december 2017, lyfte Karl-

Axel Svensson frågan om hur många gånger samrådsgruppen ska 

sammanträda per år. Karl-Axel framförde att en person i samrådsgruppen i 

Åseda endast vill ha två möten per år. Ordförande Thomas Lindberg 

informerar att antal möten per år regleras i riktlinjen för kontaktpolitiker och 

att han återkommer med svar om vad som gäller enligt riktlinjen. 

 

På mötet kommunala pensionärsrådets sammanträde 20 mars 2018, lyfter 

Karl-Axel Svensson frågan igen då han upplever att det inte blivit någon 

skillnad. Ordförande Thomas Lindberg meddelar att han påtalat till 

kontaktpolitikerna att enligt riktlinjen ska kontaktpolitiker bjuda in till fyra 

möten per år, det vill säga två möten per termin. 

 

På kommunala pensionärsrådets möte 25 september 2018, lyfts återigen frågan 

om antal möten med kontaktpolitiker. Hittills har Åseda endast haft ett möte. 

Då detta har påtalats vid tidigare tillfällen och ingen förbättring skett 

översänder kommunala pensionärsrådet vidare till socialnämnden för att 

uppmärksamma nämnden om detta. 

 

Kommunala pensionärsrådet anmärker att för få möten har genomförts med 

kontaktpolitiker i Åseda och översänder frågan om möten med 

kontaktpolitiker till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KPR § 36, 2018-09-25 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-11-01 

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Tiina Lilja 

Administrativt ledningsstöd 





 

 

 
 

 

Riktlinje för Uppdrag 
som kontaktpolitiker 
inom 
Socialförvaltningen 

Framtagen av: 
Socialchef 

Diarienummer 
33/15 

Sida 
1 (1) 

Godkänd och fastställd av: 
Socialnämnden 

Version:  
1 

Ersätter: 
- 

Implementeras av: 
Avdelningschef 

Fastställd: 
2015-03-05 

Gäller from: 
2015-04-01 

 

Uppdrag som kontaktpolitiker inom Socialförvaltningen 
 
Syfte: 
Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom äldreomsorgen, 
omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Kontaktpolitiker bjuder två gånger per termin in till samrådsmöte, 
tillsammans med ansvarig områdeschef. I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten 
hela socialnämnden, inte det parti politikern tillhör. Som socialnämndens kontaktpolitiker 
intresserar man sig lite extra för den verksamhet man är utsedd att vara kontaktpolitiker för. 
Skapar möjligheter för närmare dialog mellan berörda i verksamheterna och socialnämnden. 
Samrådsmötena ska ses som och utformas som samråd, samtal och diskussion. De olika 
föreningarna och verksamheterna rapporterar om vad som pågår. Utrymme ska ges för 
önskemål och idéer. 
 

Uppdraget som kontaktpolitiker 
I uppdraget ingår att informera om aktuella beslut som tagits i nämnden. Vara 
brobryggare mellan brukare, verksamhet och politisk organisation   
Få bättre förutsättningar att fatta beslut genom en närmare bild av verksamheten 
Ge nämnden information och kunskap genom återrapportering från det aktuella 
området. Vara ambassadör för nämndens verksamhet samt företrädare för nämnden 

 
För inbjudan ansvarar kontaktpolitikern i samråd med områdeschefen. 
Kontaktpolitikern håller också i mötet och utser någon, helst någon frivillig från någon av 
föreningarna att skriva minnesanteckningar. Anteckningarna ska delges nämnden. 
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Granskning av kommunens avtalshantering 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att klarlägga de 

påpekanden som görs i den revisionella bedömningen och återkomma med 

åtgärder till socialnämndens sammanträde i december. 

Sammanfattning av ärendet 
PWC fick i uppdrag av revisorerna att granska Uppvidinge kommuns 

avtalshantering. Den 18 juni 2018 beslutade revisorerna att överlämna 

rapporten till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö och 

byggnadsnämnden och socialnämnden. Revisorerna önskade svar från 

samtliga nämnder senast 26 oktober 2018. 

Revisorernas beslut inkom till socialförvaltningen den 24 september 2018.  

 

Då beslutet inkom till förvaltningen mer än tre månader efter beslut tagits har 

anstånd begärts. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-11-01 

Revisionsrapport av PwC, 2018-06-18 

Begäran om anstånd, 2018-10-03 

 
Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Tiina Lilja 

Administrativt ledningsstöd  



























 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-31 
Referens 

SN 2018-000268 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 
oktober 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/redovisas i oktober är: 

 

 Omstrukturering äldreomsorgen, statistikredovisning 

 Placeringar inom individ- och familjeomsorgen, statistikredovisning 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-31 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2018-10-31 
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef 
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Förslag gällande verksamhetsplan 2019 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för 

ledning och medarbetare.  Den ska också ge en tydlighet för alla inom 

förvaltningen. Genom att ge förutsättningar för att lägga upp arbetet för bästa 

tänkbara resultat, en bättre strukturerad planering, för att på bästa sätt 

tillgodose medborgarnas behov. Verksamhetsplanen löper i samklang med 

den femårig verksamhetsplan som socialnämnden tidigare beslutata om.   

Genom att skapa en verksamhetsplan som sträcker sig över en femårsperiod finns 

möjlighet till långsiktighet i arbetet och en ökad möjlighet att arbeta med målen i 

jämförelse över tid, vilket är till gagn för den enskilde. 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag som 

vi inte kunnat förutse när planen utformades. Exempel kan vara förändringar 

i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och allmänna råd från 

Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från IVO 

(Inspektionen för vård och omsorg), satsningar från regeringen eller 

ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 

stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Ekonomiska konsekvenser 

2019 års verksamhetsplan löper i samklang med den femåriga 

verksamhetsplan 2018-2023. Genom att ta ett helhetsgrepp över 

verksamhetsplanen över en femårsperiod finns underlag för en större 

följsamhet och förvaltningen ges rätt förutsättningar att arbeta långsiktigt. 

2019 års verksamhetsplan och de förbättringsområden som socialnämnden 

arbetar med har i syfte att ge en klarare helhetsbild kring de ekonomiska 

konsekvenserna. Givetvis är det i nuläget svårt att utvärdera de ekonomiska 

konsekvenserna men helhetsarbetet kring verksamhetsplanen blir mer 

strukturerat och sammanhållande för varje del inom förvaltningen 
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 1. Bakgrund 

Socialförvaltningens ledningsgrupp har ansvar för att styra och leda verksamheten på ett sådant sätt 

att de förutsättningar som finns för socialförvaltningen används på ett kostnadseffektivt och optimalt 

sätt ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har även huvudansvar för fortlöpande 

verksamhetsutveckling.  Planen är utformad av förvaltningens ledningsgrupp och är godkänd av 

socialnämnden. Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, planen för intern kontroll för 

socialförvaltningen samt socialnämndens mål för god ekonomisk hushållning har en betydande 

funktion för verksamhetsplanens utformning. Verksamhetsplanen 2019 utgår från 2018 års 

verksamhetsplan enligt beslut i socialnämnden att arbeta mer långsiktigt med ett tidsperspektiv på 5 

år. 

2. Syfte  

Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för ledning och medarbetare 

under året 2019. Den ska också ge en tydlighet för alla inom förvaltningen att medverka och lägga 

upp arbetet för bästa tänkbara resultat, en bättre strukturerad planering. 

Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag som vi inte kunnat förutse 

när planen utformades. Exempel kan vara förändringar i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och 

allmänna råd från Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt inspektion från IVO (Inspektionen 

för vård och omsorg), satsningar från regeringen eller ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård 

och socialtjänst samt stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan påverka oss. 

Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna. 

Som komplement till socialförvaltningens verksamhetsplan kommer respektive avdelningscheferna 

för Vård- och omsorg, Hälso- och sjukvårdschef och Individ- och familjeomsorgschef att under 2019: 

 Arbeta fram var sin verksamhetsplan inför 2020 utifrån denna verksamhetsplans upplägg. 

Detta för att uppnå en röd tråd inom respektive avdelning i relevans till socialförvaltningens 

verksamhetsplan.  

3. Uppföljning  
Uppföljning och utvärdering av hela verksamhetsplanen görs av förvaltningens ledningsgrupp senast 

innan september månads utgång. Socialnämnden beslutar om verksamhetsplan för nästkommande 

år i samband med budgetarbetet. Uppföljning av respektive mål görs enligt aktiviteten 

”uppföljning/klart”. Redovisning sker till SN i samband med bokslutet. 

4. Samverkan  
Region Kronoberg har ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet.  

Områdena är: hälso- och sjukvård samt socialtjänst, kollektivtrafik och infrastruktur, kompetens- och 
utbildningsfrågor, miljö- och klimat, samhällsplanering, innovation, näringslivsutveckling, 
internationella frågor, folkhälsa och kultur 
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Inom området hälso- och sjukvård samt socialtjänst finns en länsgemensam samverkan som leds av 

Region Kronoberg genom Ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård samt socialtjänst 

tillsammans med skolcheferna. Ledningsgruppen består av socialtjänstens förvaltningschefer i 

kommunerna, hälso- och sjukvårdsdirektör och centrumchefer inom Region Kronoberg i samarbete 

med skolcheferna. De ansvarar för arbetet med att samordna hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

skolcheferna i länet.  

Ledningsgruppens vision är att göra mesta möjliga nytta med gemensamma resurser och ledorden är 

”Vi är tydliga, våra beslut är förankrade och våra beslut är fattade med länets bästa i åtanke” 

De övergripande målen till 2020 är: 

 Barnens bästa i Kronobergs län  

I Kronobergs län har alla barn- och unga förutsättningar att må bra och att slutföra gymnasiet utifrån 
sina egna möjligheter 

 Trygg och säker vård och omsorg genom ett effektivt resursutnyttjande i Kronobergs län 

I Kronobergs län får invånarna en trygg, effektiv och säker vård och omsorg utifrån sina behov 

 
Till ledningsgruppen finns tre tvärprofessionella arbetsgrupper, Tvärgrupp barn och unga, Tvärgrupp 

vuxna samt Tvärgrupp äldre. De arbetar på uppdrag från ledningsgruppen för länets hälso- och 

sjukvård, socialtjänst tillsammans med skolcheferna, vilket ingår i de regionala stödstrukturerna för 

Kronobergs län. 

 

5. Politiska mål 

Målen för socialnämndens verksamheter är målen för god ekonomisk hushållning. Det är 

kommunstyrelsen som ytterst beslutar om dessa mål. Målen fördelas inom fyra områden. 

Gällande mål för 2019: 

Kostnadseffektiv verksamhet: 
Minska antalet institutionsplaceringar - utgångspunkt antal 2018-12-31 mätpunkter: kvartalsvis 
redovisning till nämnden i april, augusti och november. 
 
Minska antalet fall inom vård och omsorg, utgångspunkt antal ärenden under 2018 i relation till antal 
ärende 2019, redovisas till nämnden halvårsvis. 
 
Kvalitet 
Samarbete skola och socialförvaltning gällande tidiga insatser barn och unga. Antal barn och unga där 
samarbetet har resulterat i tidiga insatser från båda förvaltningarna, mätpunkter som redovisas till 
nämnden i augusti och november. 
 
 
Personal – attraktiv arbetsgivare 

En förvaltning – god introduktion, gott bemötande och en mentor som ska utses till 

nyanställda. Andelen nyanställda som har fått en mentor redovisas halvårsvis. 
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Medborgarnytta – nöjda invånare 
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 2018/2019 samt antalet avvikelser där brukare/klienter varit en part i förbättringsarbetet 
 
 

6. Kommunens gemensamma värdegrund 

Uppvidinge kommun har en gemensam värdegrund som är antagen av kommunfullmäktige. Den ska 

vara känd i kommunens alla verksamheter och budskapet ska genomsyra alla medarbetares vardag.  

”Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun” 

”Vi söker och genomför ständigt förbättringar” 

”Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och stolthet för sin kommun” 

Allt vi gör genomsyras av: 

Tolerans 

Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt 

Kreativitet 

Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och skapande. 

Mod 

Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar 

Vi visar handlingskraft och engagemang 
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7. PRIORITERADE OMRÅDEN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019 

7.1 Prioriterade mål för socialförvaltningen 
Verksamhetsplan 2019 innefattar övergripandeområden som hela förvaltningen ansvarar för. Varje område har fått förbättringsområden att arbeta med 

under 2019. Dessa förbättringsområden är kopplade till mål, aktuellt läge, aktivitet, ansvar och uppföljning vilka redovisa separat till nämnden. 

Verksamhetsplan 2020 kommer att uppdateras utifrån de förbättrings- och utvecklingsområden som förvaltningen står inför. Nedan följer de övergripande 

områden.  

 Införande av målstyrningsarbete 

 Införande av nytt verksamhetssystem med tillhörande moduler 

 Fallprevention  

 Social dokumentation – journalgranskning i och med införande av nytt verksamhetssystem 

 Digitalisering av olika moduler, verktyg mm 

 Tidiga insatser, barn och unga  

 Kostnadseffektiva placeringar  

 Säker hemgång-samarbete – hemgångsstödjande teamet. 

 Introduktion och rekrytering – förbättra processen utifrån ett arbetsmiljöperspektiv 

 Fortsatt arbete kring äldrehälsa Östra och implementering av äldrestrategin 

 Genomlysning av vårt arbete gällande Våld i nära relationer 

 Anhörigstöd och uppsökande verksamhet 

 Barnkonventionen som lag 2020 – starta upp arbetet 

 Arbeta samman olika planer till en gemensam plan – för att förenkla (exempelvis, psykisk hälsa, äldre hälsa, intern kontroll, ekonomi osv) 
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7.2 Intern kontroll 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för intern kontroll. Reglementet för intern kontroll beskriver nämndernas 

skyldigheter för uppföljning och rapportering av resultatet för den interna kontrollen.  

Socialnämnden har fattat beslut om granskningsområden för intern kontroll 2019.  

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Att socialnämnden 
upprätthåller en 
tillfredsställande intern 
kontroll.  

Granskningsområden 
finns framtaget 
Handlingsplan är 
beslutad för 2018. 

Arbeta med angivna 
granskningsområden 
enligt handlingsplanen 
för intern kontroll.  

Socialförvaltningens 
ledningsgrupp. 

Uppföljning enligt 
regler/anvisningar för intern 
kontroll.  
 

Årligen  

 

7.3 Kompetensutvecklingsplan & Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensutvecklingsplanen & Attraktiv arbetsgivare bör gå hand i hand utifrån att flera funktioner inom socialförvaltningens ansvarsområde är bristyrken. 

Det är också viktigt att aktiviteter genomförs för att bidra till kommunens goda rykte och där förvaltningens avsikt är att hitta en modell som medverkar till 

en attraktiv arbetsgivare. 

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Ta fram en övergripande 
kompetensutvecklingsplan 
för socialförvaltningen 
2019-2025 

Kompetensutvecklingsplan 
och plan för arbetet 
gällande attraktiv 
arbetsgivare saknas. 

Inventering av vilken 
kompetens vi har och 
vilka kompetens vi 
behöver förstärka med 
fram till 2025 utifrån 
behov, 
pensionsavgångar mm.  
Här nedan följer några 
exempel på aktiviter:  
 
Aktiv marknadsföring. 

Förvaltningens 
ledningsgrupp 

 2019 Årlig 
uppföljning 
och 
utvärdering 
2025 
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Se över möjligheter för 
annan profession att 
utföra vissa 
arbetsuppgifter inom 
socialförvaltningen  
 
Karriärvägar möjliggörs  
 

Vinnande lag 
 
Rätt använd kompetens  
 
Driva frågan gällande 
kommunövergripande 
kompetens-
försörjningsplan  
 
Driva frågan gällande 
personalpolitiskt 
program 
 

 

7.4 Digitalisering  

Utvecklingen av digitala verktyg är ett högprioriterat utvecklingsområde 

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Översyn av förnyelse 
gällande 
verksamhetssystem.  
 

Prioriterat utifrån 
SOSFS 2014:5 
 
 

Projektgrupp för 
förlängning/ 
upphandling bildas 
hösten 2017 

Förvaltningschef 
 
 
 

Beslut innan årsskiftet 
2018/2019 
 
 

Årligen samt 
utvärdering utifrån 
kravspecifikation 
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Införa nyckelfritt.  
 
 
 
Gemensamt 
avvikelsesystem för 
hela kommunen. 
 
 
Stöd gällande 
handhavandet av 
digitala verktyg och 
system inom 
Socialförvaltningen.  
 
 
 
 
 
Skapa förutsättningar 
för att kunna erbjuda 
E-tjänst. 

 
 
Synkroniseras med 
verksamhetssystem 
 
 
Synkronisera med 
verksamhetssystem 
samt övriga 
förvaltningar  
 
Trådlöst nätverk saknas 
till hyresgäster på alla 
boendeformer inom 
socialförvaltningen 
samt för verksamheten 
 
Bristande täckning för 
mobiltelefoni. 
 
 
Möjliggöra utveckling 
av E-tjänster till 
medborgarna.  

 
 
Se ovan 
 
 
 
Frågan hålls aktuell på 
kommunledningsnivå 
 
 
 
Lyfta behovet inför 
avtal med Uppcom    
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyfta frågan till 
kommunledningen för 
ett övergripande beslut 
samt göra en översyn 
inom 
socialförvaltningen 
kring vilka E-tjänster 
som kan vara aktuella 
2018 

 
 
Förvaltningschef 
 
 
 
Förvaltningschef/Uppcom 
 
 
 
 
Förvaltningschef/Uppcom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef & 
förvaltningens 
ledningsgrupp 
 
 
 

 
 
Se ovan 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 

 
 
Se ovan 
 
 
 
Se ovan 
 
 
 
 
Se ovan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årligen uppdatering 
och utveckling av E-
tjänster 
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7.5 Lokalförsörjning – sker kommunövergripande 
Socialnämnden har vissa uppgifter inom socialtjänsten mm, gällande bl.a. samhällsplanering vilket beskrivs i 3 kap. 1-2§ socialtjänstlagen. 

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Möta behovet av olika 
boendeformer och 
lokalbehov.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Utformning av olika 
boendeformer, lokaler 
se över 
 
 
 
 

Kommungemensam 
angelägenhet, täta 
möten på 
kommunledningsnivå 
för att säkerställa 
lokalförsörjningen över 
tid. 
 
 

Förvaltningschef 
 
 
 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 

Sker kontinuerligt i 
samarbete med 
kommunledningen 
genom 
lokalförsörjningsgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Återrapportering till 
nämnd och 
socialförvaltningens 
ledning kvartalsvis 

 

7.6 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Målet ingår i socialnämndens mål för god ekonomisk hushållning. Målet ska ses som en del i arbetsgivarens strävan att erbjuda en god arbetsmiljö som 

tillsammans med medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt och hållbart arbetsliv.  

Mål Aktuellt läge Aktivitet Ansvar Klart Uppföljning 

Skapa förutsättningar 
för ett välfungerande 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
 
 
 

Avsaknad av ett 
välfungerande årligt 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete som 
är inkluderat i 
vardagsarbete 

Ta fram underlag och 
arbetsmetod för 
systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
arbetsgivare 
 
 

Förvaltningschef och 
förvaltningens 
ledningsgrupp 
 
 
 
 

2019 
 

Kontinuerligt men årligt 
återkommande enligt 
SAM 
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2013-01-30  

  

 

Åtgärdsplan socialnämnden 

Återrapportering kostnadseffekter 2018 

2018-08-29 

 

 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 

  

Subventioner omsorgsresor         Arbetet 
påbörjas 
inkluderad i 
taxor och 
avgifter 2019 

Beslut i socialnämnd, 
taxor och avgifter 
2019 

 Beslut i kommunfullmäktigt, 
taxor och avgifter 2019 

Omstrukturering dagverksamhet         Arbetet 
påbörjas 

  Delredovisning av påbörjat 
arbete 

Omstrukturering 
äldreomsorgen, 
resursfördelningssystem, 
sjukfrånvaro  
Personalomsättning 

        Arbetet 
fortsätter, 
delredovisning 
socialnämnd 

Delredovisning 
socialnämnd 

Delredovisning 
socialnämnd 

Delredovisning socialnämnd 

Helhetsgrepp boendeformer         Arbetet 
påbörjas 

 Delredovisning 
socialnämnd 

 

Kostnadsvariation särskilt 
boende 

        Arbetet 
påbörjas 

 Delredovisning 
socialnämnd 

 

Placeringar inom IFO         Arbetet 
fortskrider 

Månadsredovisning Månadsredovisning Månadsredovisning 

Uppstart mottagningsteam     Arbetet 
påbörjas 

      Delredovisning socialnämnd 

Framtida behov, inventering            Delredovisning socialnämnd 

 



 

 

 

Information 

2018-11-01 SN 2018-000016 

 

Socialförvaltningen  
Box 43, 360 73 Lenhovda Besök: Storgatan 29 

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

Förteckning över information till Socialnämnden 

Socialnämndens sammanträde den 8 november 2018. 

Information 

1. Budgetberedningen 

2. Dagverksamheten 

3. Arbetsmiljöverket 
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Val av dataskyddsombud 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner Thina Rydell som dataskyddsombud.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den även kallas, innehåller regler 

om hur personuppgifter ska behandlas. Dataskyddsförordningen gäller som 

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

den tidigare personuppgiftslagen (PuL).  

 

Dataskyddsförordningen gäller i princip för all automatiserad behandling av 

personuppgifter och i vissa fall även manuell behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller 

identifierbar fysisk person. 

 

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett 

dataskyddsombud. Dataskyddsombud måste utses om man uppfyller någon 

av nedanstående kriterier: 

 

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

offentligt organ 

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

omfattning övervaka enskilda personer 

3.  Har som kärnverksamhet att behandla känsliga personuppgifter eller 

uppgifter om brott i stor omfattning 

 

Datainspektionen rekommenderar att organisationer utser ett 

dataskyddsombud om: 

 

1. Utför arbetsuppgifter av allmänt intresse 

2. Utför uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

 

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom 

organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 

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

organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen 

följer bestämmelser och interna styrdokument, informera och ge råd inom 

organisationen. 
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Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara 

kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade 

och personalen inom organisationen, samarbeta med Datainspektionen, till 

exempel vid inspektioner. 

 

De organisationer som ska ha ett dataskyddsombud ska anmäla detta till 

datainspektionen och skicka in dataskyddsombudets kontakuppgifter till 

datainspektionen.  

 

Då kommunerna i länet har utsett Thina Rydell till gemensamt 

dataskyddsombud föreslår socialförvaltningen att nämnden utser Thina 

Rydell till förvaltningens dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2018-11-01 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Dataskyddsombud, Thina Rydell 

 

Tiina Lilja  

Administrativt ledningsstöd  
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade kvartal tre år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

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

och§ 28 f-g. 

 

Kvartal tre år 2018 finns det två ej verkställda gynnande beslut. 

Beslutsunderlag 

Individrapporter, 2018-10-09 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör, 2018-10-09 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisor 

Kommunfullmäktige 

 

 

 

Lena Eriksson   Annie-Lie Jarhult 

Systemvetare/administratör  Förvaltningschef
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Information om samrådshandlingar från kontaktpolitiker 
år 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om personer 

med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa möjligheter för 

närmare dialog mellan berörda i verksamheterna och socialnämnden. 

 

Kontaktpolitiker bjuder in till samrådsmöte, tillsammans med ansvarig 

områdeschef. I uppdraget ingår att informera om aktuella beslut som tagits i 

nämnden. Vara brobryggare mellan brukare, verksamhet och politisk 

organisation.  

 

Samrådsmötena ska ses som och utformas som samråd, samtal och 

diskussion. De olika föreningarna och verksamheterna rapporterar om vad 

som pågår. Anteckningarna från dessa möten ska delges nämnden. 

 

Det har inkommit handlingar från fyra samrådsmötet: 

 

 Olofsgården, Åseda 2018-05-17 

 Storgården, Älghult 2018-05-22 

 Solgården, Norrhult 2018-06-14 

 Solgården, Norrhult 2018-10-04 

 

Underlag 

Samråd på Olofsgården, Åseda 2018-05-17 

Samråd på Storgården, Älghult 2018-05-22 

Samråd på Solgården, Norrhult 2018-06-14 

Samråd på Solgården, Norrhult 2018-10-04 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-10-31 

Skickas till 

Förvaltningssekreterare 

 

 

Emma Majlöv Modig   

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

Socialnämndens sammanträde den 8 november 2018. 

MEDDELANDE 

1. Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen KF § 103 

2. Nya sammanträdesarvoden 

3. Motion om att inrätta äldreomsorgsombudsman 

 

Samtliga handlingar finns tillgängliga på socialförvaltningen.  
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