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Plats och tid Eklövet, Lenhovda, torsdagen den 13 juni 2019 kl 13:00-17:15  

Ajournering 14:20-14:45, 15:00-15:03 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 

Bjarne Svensson (S) 

Peter Englén (S) 

Lukas Jonsson (S), tjänstgörande ersättare för Anette Vallentin 

Matthias Sjöberg (V) 

Thomas Lindberg (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Frida Sundqvist Hall (C), tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson 

Kerstin Ljungkvist (-) 

Börje Melin (SD) 

 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef 

Lena Eriksson, systemvetare 

Johanna Ekbring, verksamhetsutvecklare, §§ 93-95, 99-112 

Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 93-95, 99-115 

Lena Danielsson, hälso- och sjukvårdschef, §§ 93-95, 99-115 

Hanna Neuwirth, individ- och familjeomsorgschef 

Anette Cronholm, vård- och omsorgschef, §§ 93-95, 99-115 

Annie Ingelskog, socialt ansvarig samordnare, §§ 93-95, 99-115 

Christina Törnqvist, biståndshandläggare, § 104 

Jessica Hag, biståndshandläggare, § 104 

Linnea Lundgren, biståndshandläggare, § 104 

Linda Rikardsson, förvaltningssekreterare 

  

Justerare Carl Krekola 

Justeringens plats och tid Villagatan, Lenhovda, 2019-06-17  

 Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 93-115 

 Linda Rikardsson  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola  
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§ 93 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Ärende särskild förordnad vårdnadshavare, SN 2019-185 och ärende Projektering 

för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda, SN 2019-186, läggs till dagordningen. 

I övrigt godkänner socialnämnden dagordningen. 
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§ 94 Dnr 2019-000089  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Välja Carl Krekola (M) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Bjarne 

Svenssons (S) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 95 Dnr 2019-000063  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godtar informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 8,85 miljoner kronor år 

2019, vilket är en försämring med 1,13 miljoner kronor sedan förra 

prognosen. Förändringen beror på att prognosen för 

resursfördelningsbudgeten har försämrats med 1 miljon kronor, eftersom 

planerade åtgärder ännu inte genomförts. Äldreomsorgens behov 

överstiger budget med ca 4,5 miljoner kronor. Hemtjänsten och 

servicebostäder har lägre intäkter än budgeterat och prognosen är -200 

tusen kronor. Hälso- och sjukvård har ett beräknat underskott på 550 tusen 

kronor på grund av höga personalkostnader. Försörjningsstöd har liksom 

föregående år höga kostnader och förväntas gå med underskott på 3 

miljoner kronor. Prognosen baseras på budget 2019, utfall efter fem 

månader samt kända avvikelser. Inom socialförvaltningens 

verksamhetsområden sker förändringar hela tiden, vilket kan påverka 

ekonomin i både positiv och negativ inriktning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Utan åtgärder prognostiseras ett resultat som överskrider budget med 8,85 

miljoner kronor.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport januari - maj 2019, 2019-06-10 

Uppföljning per verksamhet januari - maj 2019, 2019-06-10 

Verksamhetsnyckel Socialförvaltningen 2019, 2019-06-10 

Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef, 2019-06-10 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 99 Dnr 2019-000127  

Information om hantering av frånvaro 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Anette Cronholm, vård- och omsorgschef, informerar socialnämnden om 

hantering av frånvaro i socialnämnden.                      
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§ 100 Dnr 2019-000128  

Budget för år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fattar beslut om minskning av budget för 

hemgångsstödjande teamet, samt att utvärdering ska ske sex månader efter 

att förändringen genomförts.        

Sammanfattning av ärendet 

Hemgångsstödjande teamet startade upp 2015 med tre årsarbetande 

undersköterskor, arbetsterapeut, sjuksköterska fysioterapeut organiserade 

under hälso- och sjukvårdschefen, samt biståndshandläggare. 

Under 2018 utökades antalet årsarbetande anställda som undersköterskor 

från 3 till 10,5. Samtliga anställdes inom Vård och omsorg. 

En minskning i budget av hemgångsstödjande teamet innebär att tre 

årsarbetande undersköterskor kan vara anställda. Detta kommer bland 

annat att påverka hur teamet arbetstider kan schemaläggas och det finns 

risk att socialnämnden får en kostnad för personer som är utskrivningsklara 

enligt Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

En möjlig förbättring kan bli att det skapas möjligheter till ett utökat 

samarbete mellan hemtjänsten och teamet. Detta kan leda till att fler 

medborgare får tillgång till rehabiliterande insatser. Ett ökad samarbete kan 

ge en mer jämlik vård över hela kommunen. Fler risker i upprättad risk- och 

konsekvensanalys. 

Processen gällande reducering av hemgångsstödjande teamet påbörjas 

omgående. Utvärdering behöver genomföras senast 30 juni 2020 för att se 

vilka effekter förändringarna har gett.  

För att ta fram risk- och konsekvensanalysen har nuvarande team, 

biståndshandläggare, enhetschefer samt förvaltningens ledningsgrupp varit 

delaktiga.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ska fatta beslut om 

minskning av budget för hemgångsstödjande teamet, samt att utvärdering 

ska ske sex månader efter att förändringen genomförts.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lindberg (C), Carl Krekola (M), Eva Palmqvist (C) och ordförande 

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar bifall till socialförvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 

Lindberg (C), Carl Krekola (M), Eva Palmqvist (C), Lars-Erik 

Hammarströms (S) yrkanden och finner att socialnämnden beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Risk- och konsekvensanalys, 2019-05-28 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-28 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Enhetschef hemgångsstödjande teamet 
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§ 101 Dnr 2019-000131  

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner utredningen av motionen avseende införande av 

yrkeskategori vårdbiträde och överlämnar informationen till 

kommunstyrelsen. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 

arbetet med att ändra befattningsbenämningen vårdbiträde.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 93 beslutade fullmäktige att till kommunstyrelsen 

överlämna, för beredning, motion om införandet av yrkeskategorin 

vårdbiträde. 

Kommunstyrelsen beslutade 9 april 2019, § 81 att ge socialnämnden i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med 

svar senast augusti 2019. 

Inom avdelningen för Vård- och omsorg pågår ett arbete som startats under 

våren 2019 tillsammans med personalavdelningen för att se över en 

förändring av yrkeskategorier inom hemtjänst och särskilt boende. För att 

kunna möta rekryteringsbehoven finns behov av att renodla uppgifter för 

utbildade undersköterskor och möjliggöra anställning av andra 

yrkeskategorier som kan arbeta mer riktat mot så kallade serviceinsatser. 

Serviceinsatser kan innebära städning, tvätt, inköp samt promenader. 

Ett samarbete med Uppvidinge Gymnasieskola pågår för att möjliggöra 

utbildningsinsatser för bland annat nyanlända och personer som av olika 

anledningar inte deltagit i eller avslutat någon gymnasieutbildning. Denna 

utbildningsinsats är en så kallad Orienteringskurs inom vård och omsorg. 

Efter orienteringskursen ska det vara möjligt att anställas för att kunna 

utföra serviceinsatser och delta i omvårdnadsarbetet vid dubbelbemanning. 

Genom att delta i omvårdnadsarbetet ges möjlighet att få en inblick i yrket 

som förhoppningsvis väcker intresse för vidareutbildning. Nästa 

utbildningssteg kommer att vara Vårdbiträdesutbildning som gör det 

möjligt att anställas som vårdbiträde. Ytterligare utbildningssteg är 

Omvårdnadsprogrammet som leder till yrkestitel undersköterska. 

Vidareutbildning kan därefter även ske till specialistundersköterska. 
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Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner utredningen av 

motionen avseende införande av yrkeskategori vårdbiträde och överlämnar 

informationen till kommunstyrelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Palmqvist (C) yrkar bifall till motionen samt att förvaltningen arbetar 

vidare med att ändra befattningsbenämningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva 

Palmqvists (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutar så.        

Beslutsunderlag 

Motion Inför yrkeskategorin vårdbiträde, Moderaterna 

Sammanträdesprotokoll 9 april 2019, § 81, Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse 2019-05-28  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 102 Dnr 2019-000125  

Fördelning av arbetsuppgifter inom vård och omsorg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen avseende fördelning av 

arbetsuppgifter inom Vård- och omsorg.        

Sammanfattning av ärendet 

Inom avdelningen för Vård- och omsorg pågår ett arbete som startats under 

våren 2019 tillsammans med personalavdelningen och Kommunal gällande 

översyn av möjlighet att införa ny yrkeskategori inom hemtjänst och särskilt 

boende.  

För att kunna möta rekryteringsbehoven finns behov av att renodla 

uppgifter för utbildade undersköterskor och möjliggöra anställning av 

annan yrkeskategori. Annan yrkeskategori ska arbeta mer riktat mot så 

kallade serviceinsatser men även delta i omvårdnadsarbetet vid 

dubbelbemanning. Serviceinsatser kan innebära städning, tvätt, inköp samt 

promenader. Redan nu till sommaren kommer personer att anställas för att 

endast utföra serviceinsatser inom hemtjänsten. 

Arbetet som pågår med att införa ny yrkeskategori inom hemtjänst och 

särskilt boende beräknas vara klart under tidig höst. Denna förändring 

möjliggör att anställda undersköterskor i större utsträckning kommer att 

kunna arbeta mer renodlat med delegerade uppgifter och 

omvårdnadsarbete. 

Eftersom arbetsgivaren strävar efter att anställa personer med utbildning 

pågår även ett samarbete med Uppvidinge Gymnasieskola för att 

möjliggöra utbildningsinsatser för personer som är aktuella för att arbeta 

med serviceinsatser och delta i omvårdnadsarbetet vid dubbelbemanningar. 

Denna utbildningsinsats är en så kallad Orienteringskurs inom vård och 

omsorg.  Genom att delta i omvårdnadsarbetet ges möjlighet att få en 

inblick i yrket som förhoppningsvis väcker intresse för vidareutbildning 

inom vård- och omsorg.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner informationen 

avseende fördelning av arbetsuppgifter inom Vård- och omsorg.        
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-28 

Beslutet skickas till 

Vård – och omsorgschef 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 103 Dnr 2019-000132  

Nivå för beslut om hemtjänstinsatser i ordinärt boende 
enligt socialtjänstlagen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att vid hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen 

där insatstiden överskrider 120 timmar per månad ska behov av andra 

insatser beaktas och brukaren informeras om vilka möjlighet som finns.  

Stor hänsyn ska tas till den enskilde individens egna önskemål.        

Sammanfattning av ärendet 

För de enskilda med stora omvårdnadsbehov är det en fördel att ha 

personal omkring sig dygnet runt som snabbt kan uppfatta behov som kan 

uppstå och ge hjälp omgående. De personer med beslut om insatser som 

överstiger 120 timmar per månad erbjuds möjlighet till plats på särskilt 

boende där det dygnets alla timmar finns närhet till personal.  

Det är viktigt att förbereda införandet med informationsinsatser. Det 

innebär att det är mest lämpligt att beslutet verkställs från och med 191001 

och att det gäller för nya beslut, det vill säga beslut i nytillkomna samt 

omprövade ärenden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lindberg (C) yrkar att socialnämnden beslutar att om insatstiden 

överskrider 120 h per månad ska behov av andra insatser beaktas och 

brukaren informeras om vilka möjligheter som finns.  

Stor hänsyn ska tas till den enskilde individens egna önskemål.  

Thomas Lindberg (C) yrkar vidare att andra stycket i tjänsteskrivelsens 

sammanfattning tas bort helt ur protokollet. 

Frida Sundqvist Hall (C) yrkar att stycket avseende positiva konsekvenser 

som finns med i tjänsteskrivelsen ska tas bort ur protokollet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 

Lindberg (C) och Frida Sundqvist Halls (C) yrkanden och finner att 

socialnämnden beslutat så.        
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2019-05-17 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 104 Dnr 2019-000152  

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt 
boende och särskilt boende, inom vård och omsorg 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att revidera riktlinjer för insatser enligt 

socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt boende, inom vård- och 

omsorg.        

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt 

boende, inom vård och omsorg är uppdaterad av biståndshandläggarna 

inom vård- och omsorg och ledningsgruppen inom socialförvaltningen. 

Syftet med riktlinjer för insatser är att säkerställa rättssäkerhet och 

likabehandling när det gäller utredning, bedömning och insatser för 

socialtjänsten.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt 

boende, inom vård-och omsorg, 2019-05-20 

Tjänsteskrivelse av biståndshandläggare Linnea Lundgren, Jessica Hag och 

Cristina Törnqvist, 2019-05-20 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 105 Dnr 2019-000158  

Kvalitetsrapport Hälso- och sjukvård samt vård och 
omsorgsavdelningarna januari-april 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattande rapport över de fyra första månaderna 2019 gällande 

kvalité inom socialförvaltningen. Rapporten innehåller bland annat 

avvikelser, mätning av basala hygienrutiner, larmen på Solgården, 

förbättringsarbete våld i nära relationer samt nytt arbetssätt inom individ- 

och familjeomsorgen.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig 

samordnare, 2019-05-21. 

Kvalitetsrapport januari - april 2019.  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 106 Dnr 2019-000164  

Information öppna jämförelser 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

En förenklad bild presenteras av hur kommunen ligger till när det gäller 

olika kvalitetsmått som Socialstyrelsen publicerat i öppna jämförelser.  

Rapporten jämför andra kommuner i landet, i länet och även hur olika 

resultat har förbättrats/försämrats sedan föregående mätning år 2017.  

Inom äldreomsorg och kommunala häls- och sjukvården har Uppvidinge 

kommun förbättrats i fjorton områden och försämrats i tio. Kommunen 

ligger bland de 25% bästa i landet i tio områden och bland de 25% sämsta i 

tre områden.  

Inom övriga områden; stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning 

- socialpsykiatri, stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS, 

ekonomisk bistånd, missbruks- och beroendevård, sociala barn- och 

ungdomsvården och våld i nära relationer, har vi besvarat enkäter men inte 

arbetat aktivt med verktyget på samma sätt som inom äldreomsorgen. 

Intentionen är att verktyget ska användas även inom övriga områden för att 

mäta kvalitet och förbättring.  

Samtliga rapporter finns på Socialstyrelsens hemsida, 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig 

samordnare, 2019-06-03.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 107 Dnr 2019-000165  

Djur i socialförvaltningens lokaler 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens beslutar att godkänna riktlinjen samt att uppföljning av 

riktlinjen görs om 1 år.         

Sammanfattning av ärendet 

Det finns omfattande regelverk gällande djur i vård- och omsorg. 

Regelverken berör miljö-och hälsoskydd, patientsäkerhet, arbetsmiljö och 

djur- och smittskydd. Socialstyrelsen har gett ut en publikation, Hundar i 

vård och omsorg, Vägledning till gällande regelverk (2014), som ska ge 

vägledning. Utifrån detta har Svensk förening för Vårdhygien har gett ut 

rekommendationer, Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur 

inom vård- och omsorgsverksamhet, som denna riktlinje bygger på.  

Riktlinjen tydliggör  

- dels de risker och krav för att ha djur i Socialförvaltningens lokaler, och att 

de rutiner som finns om/när det förekommer, ska följas. 

- dels att det inte är tillåtet att personalens privata hundar, katter eller andra 

husdjur att vistas i Socialförvaltningens lokaler.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lindberg (C) yrkar att riktlinjen sätts i praktiken och att det senare 

görs en uppföljning/utvärdering av den.  

Ordförande Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att uppföljningen görs om 1 

år.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 

Lindberg (C) och Lars-Erik Hammarströms (S) yrkanden och finner att 

socialnämnden beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Riktlinje för djur i Socialförvaltningens lokaler, 2019-06-11.  
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 108 Dnr 2019-000166  

Information om systematisk uppföljning - kvinnofrid  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen och specifikt individ- och familjeomsorgen kommer att 

delta i ett nationellt projekt som heter Systematisk uppföljning – kvinnofrid. 

På nationell nivå håller Sveriges kommuner och landsting (SKL) ihop 

projektet tillsammans med Socialstyrelsen. Projekttid är 1 september 2019 – 

21 december 2020. Cirka 30 kommuner i landet kommer att vara med och 

socialförvaltningen i Uppvidinge kommun är en av två kommuner från 

länet. Det kommer att vara samarbete i länet där pilotkommunerna, 

förutom stöd från SKL och Socialstyrelsen, även kommer att få stöd från 

Region Kronoberg och Länsstyrelsen. Socialt ansvarig samordnare kommer 

att vara kontaktperson och hålla ihop arbetet i förvaltningen. Det som 

förväntas av förvaltningen är att fylla i förbestämda variabler i specifikt 

datorbaserat verktyg i samtliga ärenden gällande våldsutsatta vuxna. 

Genom projektet kommer vi att få data för att kunna analysera och utveckla 

vår verksamhet för våldsutsatta vuxna.  

Information kommer att lämnas fortlöpande under projekttiden.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-05-23 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 109 Dnr 2019-000133  

VoB Kronoberg Årsredovisning år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om årsredovisning VoB.        

Sammanfattning av ärendet 

Uppdrag 

Vård och behandling Kronoberg (VoB) Syd driver behandlingshem, 

utredningshem (HVB), jourhem och familjehem som tar emot akuta och 

planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och 

stöd, utredning, behandling, integration och konsultationer. VoB Syd drivs 

på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB 

Kronoberg och kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga 

kommuner i Kronoberg och Skåne. 

I årsredovisning gällande VoB Kronoberg 2018 finns statisk men också en 

tillbakablick på 2018 års ekonomi.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg årsredovisning år 2019.  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 110 Dnr 2018-000266  

Information länssamverkan 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har efterfrågat en samlad redovisning av 

länssamverkansavtal kopplat till vilka kostnader samverkan medför.  

Redovisningen innefattar följande länssamverkansavtal: 

• Integrerad missbruk- och beroendemottagning 

• Samverkansavtal gällande tjänsteköp av hjälpmedelskonsulent 

• Familjefrid 

• Personliga ombud 

• Barnahus 

• Barnens Bästa gäller i Kronoberg län 

• VoB Kronoberg 

• Tjänsteköp trakestomi  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-05-16 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 111 Dnr 2019-000018  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner informationen. 

2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjen 

kring samrådsmöten till nämndens sammanträde i september.        

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till socialnämndens sammanträde 2019-06-13: 

1. Kommunstyrelsen 

2. Sommaren 

3. Riktlinje kring samrådsmöte  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Lars-Erik Hammarström (S) föreslår att samrådsmötena läggs 

på is. 

Frida Sundqvist Hall (C) föreslår att riktlinjen kring samrådsmöten 

revideras till socialnämndens sammanträde i september och att 

samrådsmötena kommer igång igen så snart som möjligt.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om socialnämnden kan godkänna informationen samt 

ge socialförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjen kring samrådsmöte 

under punkt 3, till socialnämndens nästa sammanträde i september och 

finner att socialnämnden beslutar så.        

Beslutsunderlag 

Förteckning över information, 2019-06-03    
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§ 112 Dnr 2019-000154  

Samrådshandlingar från kontaktpolitiker år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

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 brobyggare 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 ett samrådsmöte sedan senaste 

redovisningen: 

- Storgården, Älghult, 2019-04-25       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Samråd på Storgården, Älghult, 2019-04-25  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreteraren 
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§ 113 Dnr 2019-000019  

Meddelanden till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till socialnämndens sammanträde: 

1. Ekonomisk rapport, kommunstyrelsen år 2019. 

2. Handlingsplan för intern kontroll, KF §109. 

3. Tingsrättsdom, 2019-06-05                   

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden, 2019-06-05  
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§ 114   

Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.            

Sammanfattning av ärendet 

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

vissa frågor till tjänstemän på socialförvaltningen. Nämnden ska av den 

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

nämndens ställe.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen och 

finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 

 Förteckning av delegationsbeslut 2019-06-11     

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 115 Dnr 2019-000186  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialnämndens presidie befogenhet att ta beslut 

gällande kommunstyrelsens frågeställningar.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2017, §224, att påbörja 

projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda.  

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 

samt uppbyggnad av ny ändamålsenlig lokal.  

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 

ekonomiska läget är mycket försämrat för Uppvidinge kommun, så är det 

viktigt att socialnämnden ser över ärendet ”Smedjan” igen och återkommer 

till kommunstyrelsen med svar på följande frågor.   

Vill nämnden gå vidare med nybyggnationen enligt offerten? 

Om ja, redovisa om och i så fall hur mycket nämndens driftskostnader ökar 

till följd av nybyggnationen och i så fall hur den eventuella ökningen 

finansieras.  

Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende de närmsta fem åren? 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen vill få en genomlysning om vilka merkostnader Smedjan 

ger socialnämnden och hur socialnämnden kommer att finansiera dessa.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen, 2019-06-11 

Tjänsteskrivelse, 2019-06-13 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 




