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Paragrafer §§ 36-57 
 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2019-03-13 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2019-04-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Villagatan, Lenhovda 
 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 36 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 
Socialnämndens beslut 
Ärende Socialnämndens ekonomiska uppföljning, SN 2019-063, läggs till 
dagordningen. I övrigt godkänns dagordningen.  
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§ 37 Dnr 2019-000053  

Information Barnens bästa gäller i Kronobergs län 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Erika Lagergren och Lars Uddbäck från Region Kronoberg informerar om 
arbetet med Barnens bästa gäller i Kronobergs län.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att socialnämnden beslutat så.  
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§ 38 Dnr 2019-000057  

Förvaltningsövergripande värdighetsgarantier 
Socialnämndens beslut 
Socialnämndens beslutar att varje avdelning inom socialförvaltningen ska ta 
fram förslag på värdighetsgarantier som sammanställs av utvecklingsledare 
och presenteras på socialnämndens sammanträde i juni 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen, 5 kap. 4§. "Socialtjänstens 
omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande (värdegrund)" En värdighetsgaranti syftar till att 
erbjuda något utöver vad den äldre har rätt till enligt lag eller föreskrift. 

I Uppvidinge finns tre lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen som 
är beslutade av socialnämnden 2014-02-06 och förtydligade 2015-11-12.  

• ”Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL 
(socialtjänstlagen) har en utsedd kontaktman. Gäller dock inte 
personer med enbart larm och/eller matdistribution” 

• ”Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 
minuter eller mer, blir den enskilde kontaktad” 

• ”Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär 
en textad namnskylt” 

Om den enskilde eller en närstående anser att garantin inte uppfylls finns 
det möjlighet att lämna in klagomål och synpunkter till socialnämnden. 
Dessa hanteras enligt rutinen för klagomål och synpunkter. 
Eftersom de lokala värdighetsgarantierna idag endast gäller för 
äldreomsorgen har förvaltningen en målsättning att ta fram övergripande 
garantier som ska gälla för alla verksamheter inom förvaltningen.      

Socialförvaltningen föreslog att socialnämnden ger socialförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förvaltningsövergripande värdighetsgarantier och 
presentera dessa vid socialnämndens sammanträde i juni 2019.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Lindberg (C) yrkar att varje avdelning inom socialförvaltningen ska 
ta fram förslag på värdighetsgarantier som sammanställs av 
utvecklingsledare och presenteras på socialnämndens sammanträde i juni 
2019.  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 
Lindbergs (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och utvecklingsledare, 2019-02-27   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 39 Dnr 2019-000055  

Reviderad tillsynsplan 2019-2020 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar tillsynsplanen.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen 9 kap 2 § (2010:1622) har kommunerna skyldighet att 
upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. En tillsynsplan kan 
vara årlig eller flerårig men bör revideras vid behov. Kommunen har det 
primära tillsynsansvaret över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller 
för servering av alkoholdrycker samt tillsynen över de som bedriver 
detaljhandel eller servering av folköl  

Det primära syftet med tillsynsplanen är att den ska fungera som ett stöd 
för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till ökad 
kostnadseffektivitet. Bestämmelserna om tillsynsplaner har tillkommit för 
att betona vikten av ett effektivt tillsynsarbete där tillsynsplanen utgör ett 
grundläggande verktyg för inventering, prioritering och uppföljning av 
verksamheten. I planen beskrivs yttre tillsyn, inre tillsyn och förebyggande 
tillsyn.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att socialnämnden antar tillsynsplanen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan anta tillsynsplanen och finner att 
socialnämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 
detaljhandel/servering av folköl år 2019-2020, 2019-02-14 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-27   

Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
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§ 40 Dnr 2019-000060  

Information dagverksamhet 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Joachim Åberg, enhetschef dagverksamhet, informerar om arbetet med 
dagverksamheten.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att socialnämnden beslutat så.  
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§ 41 Dnr 2019-000054  

Bokslut år 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner bokslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Bokslutet visar på ett negativt resultat på 13 372 000 kronor. Bokslutet ger 
även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, risker och intern 
kontroll, samt framtidens utvecklingsområde och utmaningar.  

Socialnämnden ska lämna bokslutsredovisning, enligt krav från 
kommunallagen och lagen om kommunal redovisning, som innehåller en 
sammanfattande beskrivning där väsentliga delar av nämndens ekonomi 
och verksamhet har fokus.  

Ekonomiska konsekvenser 
Underskott mot budget 13 372 000 kronor.   

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

Beslutsunderlag 
Verksamhetsnyckeltal socialförvaltningen 2018, 2019-03-04 
Verksamhetsberättelse Socialnämnd 2018  
Måluppfyllelse Socialnämnden 2018  
Bokslut per verksamhet 2018, 2019-02-17 
Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef, 2019-02-27   

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 2019-000063  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2019 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 6,2 miljoner kronor år 
2019. Hälso- och sjukvård har ett beräknat underskott på 550 tusen kronor 
på grund av höga personalkostnader. Äldreomsorgens behov överstiger 
budget med ca 2 miljoner kronor, samtidigt överskrider två äldreboende, 
samt hemtjänst behovstilldelad budget. Försörjningsstöd har liksom 
föregående år höga kostnader och förväntas gå med underskott på 2 
miljoner kronor. Prognosen baseras på budget 2019, utfall efter två 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 6,2 
miljoner kronor.   

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2019-03-05 
Ekonomisk rapport januari - februari 2019, 2019-03-04  
Uppföljning per verksamhet januari – februari 2019, 2019-03-05  
Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen januari 2019, 2019-03-05     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2019-000056  

Information omvärldsbevakning Kolada 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är 
föreningens medlemmar. Läs mer om RKA på www.rka.nu  

I Kolada kan kommunernas och regionernas verksamheter följas från år till 
år. Med cirka 5000 nyckeltal finns underlag för analyser och jämförelser. 
Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och 
kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger 
ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men 
också på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner 
och regioner i frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter i 
Koladas "inmatningsfunktion". Kolada följer och driver utvecklingen av nya 
nyckeltal, och ger därmed tillgång till Sveriges bredaste utbud av 
information om kommunernas verksamheter.  

I Kolada finns nyckeltal för:  

• Befolkning  

• Ekonomi  

• Personal  

• Hälso- och sjukvård 

• Individ- och familjeomsorg  

• Infrastruktur mm  

• Kultur och fritid  

• Omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning  

• Regional utveckling  

• Barn och utbildning  

All information finns att tillgå på www.kolada.se.     
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen och 
finner att socialnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonom, 2019-02-28    
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§ 44 Dnr 2019-000050  

Riktlinje för fördelning av platser på särskilt boende 
inom äldreomsorgen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden återremitterar ärendet med motivering att tydliggöra vilka 
möjligheter som finns för en enskild som väljer att tacka nej till erbjuden 
plats samt klargöra skillnaden av val mellan kommunens boenden och 
privata boenden.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om boende enligt Socialtjänstlagen 4 kapitlet 1§ fattas enligt 
delegationsordningen av biståndshandläggare.  

Boenderådet fördelar lediga lägenheter och berörd områdeschef erbjuder 
lägenhet på Särskilt boende. I de fall den enskilde tackar nej till erbjudet 
önskat boende avslutas beslutet. Den enskilde kan tacka ja till erbjuden 
lägenhet i boende som inte är det önskade och kvarstå i kön för byte. 

Socialförvaltningen föreslog socialnämnden att anta riktlinje för fördelning 
av platser på särskilt boende inom Äldreomsorgen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ett inte fungerande flöde i hanteringen av lediga lägenheter kan ge ökade 
kostnader, hyresbortfall.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Palmqvist (C) yrkar på återremiss med motivering att tydliggöra vilka 
möjligheter som finns för en enskild som väljer att tacka nej till erbjuden 
plats samt klargöra skillnaden av val mellan kommunens boenden och 
privata boenden.  

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

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för fördelning av platser på särskilt boende inom Äldreomsorgen 
Tjänsteskrivelse av vård- och omsorgschef, 2019-02-21    

Beslutet skickas till 
Avdelningschef vård- och omsorg 
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§ 45 Dnr 2018-000210  

Samrådshandlingar från kontaktpolitiker år 2018 
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 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 tre samrådsmötet sedan senaste 
redovisningen: 

• Lingården, Lenhovda 2018-10-17 

• Lingården, Lenhovda 2018-03-28 

• Träffpunkten i Alstermo, Brukarråd 2018-05-17    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informtionen och 
finner att socialnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Samråd på Lingården, Lenhovda 2018-10-17 
Samråd på Lingården, Lenhovda 2018-03-28 
Samråd på Träffpunkten i Alstermo, Brukarråd 2018-05-17    
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-27   

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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§ 46 Dnr 2018-000303  

Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya gymnasielagen 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade i samband med sitt sammanträde i november 
2018 att socialförvaltningen skulle avvakta med att inkomma med riktlinjer 
gällande den nya gymnasielagen och skulle återkomma med en 
omvärldsbevakning till nämndens sammanträde i mars 2019. 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gällde till och med 
den 30 september 2018.  

Lagen omfattade en begränsad grupp ungdomar som sökte asyl som 
ensamkommande barn i Sverige innan den 14 november 2015 och som har 
fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning. Ungdomarna fick med 
den nya gymnasielagen en möjlighet att få uppehållstillstånd för studier på 
gymnasial nivå om de uppfyllde vissa krav: 

• Ungdom ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller 
tidigare. Alternativt att hen kom till Sverige innan den 24 november 
2015 och uppgav för ankomstkommunen att hen ville söka asyl, men 
fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter den 24 
november 2015.  

• Ungdom registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och 
blev anvisad till en kommun som skulle ordna ens boende. 

• När ungdom fick beslutet om utvisning var hen 18 år eller äldre. 

• Ungdom fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut. 

• Ungdom fick sitt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare. 

• Ungdom studerade, eller hade studerat och hade för avsikt att 
studera på gymnasienivå i Sverige.      

• Ungdom skulle befinna dig i Sverige när hen ansökte. 

Ungdomarna som lagstiftningen har omfattat, har således haft en möjlighet 
att få sina utvisningsbeslut inhiberade (pausade) medan de ska genomföra 
sina studier.  Migrationsverket har bedömt att omkring 9 000 ungdomar har 
omfattats av lagstiftningen.  
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Ansökan hos Migrationsverket skulle ha lämnats senast den 30 september 
2018. Enligt Migrationsverket, i november 2018, har en femtedel av 
ungdomarna som ansökt om uppehållstillstånd med gymnasielagen fått 
avslag.  

För de som fått ansökan beviljad kommer uppehållstillståndet att gälla i 13 
månader och efter avslutade studier har ungdomarna 6 månader på sig att 
bli självförsörjande för att få stanna i Sverige. Ungdomar med uppehålls-
tillstånd utifrån den nya gymnasielagen har samma rättigheter och 
skyldigheter som alla andra ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige. 
Detta innebär att hen har rätt till studiemedel under sina studier på 
gymnasiet, kan välja själv var hen ska bo/studera och har även rätt att 
arbeta så länge som uppehållstillståndet sträcker sig. Det sker alltså ingen 
anvisning till en namngiven kommun.  

För övrigt gäller följande för dem ungdomar som får uppehållstillstånd: 

En månad efter att en ungdom har fått ett uppehållstillstånd blir hen 
utskriven från Migrationsverket om hen bor i eget boende. I samband med 
detta upphör även rätten till dagersättning och ungdomens bankkort, som 
Migrationsverket står för, slutar fungera. Ungdomens asylärende är sedan 
avslutat och i fortsättningen har kommunen där ungdomen bor hela 
ansvaret för hen. 

Om en ungdom däremot bor vid något av Migrationsverkets boenden när 
hen får sitt beslut om uppehållstillstånd, har ungdomen rätt att bo kvar i 
boendet. I dem fallen får ungdomen även dagersättning från 
Migrationsverket och ens rätt att ta del av andra förmåner blir begränsad 
jämfört med om hen flyttar till eget boende. Ungdomen har dock 
fortfarande rätt till studiemedel istället för LMA. 

Efter avslutade gymnasiestudier kan en ungdom ansöka om förlängning av 
sitt uppehållstillstånd, som längst sex månader, för att få tid att hitta ett 
arbete i Sverige. När hen har fått ett jobb kan personen ansöka om 
permanent uppehållstillstånd under en förutsättning att hen kan försörja sig 
själv genom inkomst från anställning eller eget företag. 

Om personen inte hinner avsluta sin utbildning på den tid som hen har fått 
uppehållstillstånd för, finns en möjlighet till att, under vissa förutsättningar, 
få ett förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. En av 
förutsättningarna för det är att hen aktivt har deltagit i studierna och kan 
visa på det. 
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Utifrån dem ovannämnda förutsättningarna, har den som får 
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen samma rättigheter och 
skyldigheter som alla andra med uppehållstillstånd i Sverige. Detta innebär 
att ungdomarna har rätt att ansöka om försörjningsstöd och deras ansökan 
behandlas enligt den rådande lagstiftning och regelverk inkl. den aktuella 
kommunens riktlinjer med utgångspunkt i eget ansvar för sin situation i 
allmänhet och sin försörjning i synnerhet.  

Utgångspunkten i kommunens bedömning är att ensamkommande 
ungdomar har rätt till bistånd under förutsättningen att de läser på 
gymnasienivå och tar ansvar för sin skolgång. F o m höstterminen en 
ungdom fyller 20 år har hen rätt till studiemedel från CSN (bidrag och lån) 
och ska därför ansöka om dessa. Detta ställs sedvanligt som krav och 
innebär att en ungdom kan beviljas ekonomiskt bistånd från socialnämnden 
endast under tiden hen väntar på beslut från CSN.  Därefter är hen 
självförsörjande genom studiemedel. 

I dem fall en ungdom får bistånd från socialnämnd kan en kommun få en 
ersättning från Migrationsverket utifrån kommunersättningsförordningen. 
Bestämmelser om ersättning till kommuner och landsting för nyanlända 
gäller även för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd på den nya 
grunden (den nya gymnasielagen). 

Det är fortfarande för tidigt att dra slutsatser kring gymnasielagens effekter.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen och 
finner att socialnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av enhetschef och avdelningschef individ- och 
familjeomsorgen, 2019-02-28    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 47 Dnr 2017-000306  

Upphandling av verksamhetssystem för dokumentation 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun har efter avslutad upphandling skrivit avtal med ny 
leverantör gällande verksamhetssystem. Verksamhetssystemet möjliggör 
stöd i våra processer och är lättillgänglig samt intuitivt för våra 
medarbetare i vårt dagliga arbete.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen och 
finner att socialnämnden beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-28   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 48 Dnr 2018-000263  

Information årsberättelse och statistik för 2018 -  
Familjefrid Kronoberg 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Årsrapport 2018 och verksamhetsplan 2019 gällande Familjefrid Kronoberg. 
Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära 
relationer. Oavsett vart man bor i länet ska möjligheten till professionellt 
stöd och hjälp finnas och självklart kostnadsfritt för såväl våldsutsatt som 
våldsutövare. I informationsunderlaget finns statistik fördelat på kön och 
utsatt/utövare samt ekonomiredovisning och utmaningar framåt. Därutöver 
tillkommer statistikunderlag för Familjefrid Kronoberg gällande 2018.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen och 
finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-27 
2018 års verksamhetsberättelse för familjefrid Kronoberg 
Statistik för år 2018 
Verksamhetsplan Familjefrid Kronoberg 2019   

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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§ 49 Dnr 2018-000077  

Intern kontroll för år 2018 
Socialnämndens 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 
granskningsområdet.  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.    

• Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 
utredningar och granska dessa enligt beslutad mall. Resultat: 
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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 hittas  

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.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att socialnämnden beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-28 
Rapport intern kontroll 2018, 2019-01-30   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 50 Dnr 2018-000268  

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Jäv 
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 februari är:  

• Omstrukturering daverksamheten redovisning ansvarig chef  

• Omstrukturering äldreomsorgen, månatlig statistikredovisning  

• Månatlig statistik gällande individ- och familjeomsorgon, gällande 
placeringar.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen och 
finner att socialnämnden beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2010-02-28 
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Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter, 2019-02-27   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 Dnr 2018-000333  

Val till kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 
2019-2022 
Socialnämndens beslut 
Niklas Jonsson (S) utses som ledamot och Anders Käll (M) utses som 
ersättare i kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglemente utser socialnämnden kommunens ledamöter och ersättare 
i kommunala pensionärsrådet (KPR) efter förslag från styrelsen och övriga 
facknämnder som skall representeras i rådet. Minst en av ledamöterna skall 
vara ledamot i kommunstyrelsen och minst en ledamot skall vara ledamot i 
socialnämnden.  

Den 7 februari 2019, § 31, utsåg socialnämnden ledamöter och ersättare till 
KPR efter förslag från pensionärsorganisationerna. Socialnämnden utsåg 
även en ledamot och en ersättare som representerar socialnämnden i KPR. 
Socialnämnden utsåg ingen representant från kommunstyrelsen då inget 
förslag från kommunstyrelsen inkommit. 

Den 12 februari 2019, § 22, behandlade kommunstyrelsen ärendet om 
ledamot och ersättare KPR. Kommunstyrelsen utsåg Niklas Jonsson (S) till 
ordinarie ledamot och Anders Käll (M) som ersättare.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Niklas Jonsson (S) som 
ledamot och Anders Käll (M) som ersättare i enlighet med 
kommunstyrelsens beslut. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2019-02-12 § 22 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-28    

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 

  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(36) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 52 Dnr 2019-000061  

Val till budgetberedning 
Socialnämndens beslut 
Till budgetberedning väljs: 

• Lars-Erik Hammarström (S) 

• Carl Krekola (M) 

• Ingrid Hugosson (C) 

• Matthias Sjöberg (V) 

• Kerstin Ljungqvist (SD)  

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om budget för år 2019-2021, oktober 2018, tog 
budgetberedningen fram ett budgetförslag i samråd med 
socialförvaltningen. I budgetbredningen ingick en representant från varje 
parti som var representerat i socialnämnden. 

Ny mandatperiod innebär ny sammansättning i socialnämnden.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att Lars-Erik Hammarström (S) och Carl 
Krekola (M) ska väljas till budgetberedningen. 

Thomas Lindberg (C) yrkar att Ingrid Hugosson (C) ska väljas till 
budgetberedningen. 

Matthias Sjöberg (V) yrkar att Matthias Sjöberg (V) ska väljas till 
budgetberedningen. 

Börje Melin (SD) yrkar att Kerstin Ljungqvist (SD) ska väljas till 
budgetberedningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja följande till 
budgetberedning: 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Carl Krekola (M) 

Ingrid Hugosson (C) 

Matthias Sjöberg (V) 
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Kerstin Ljungqvist (SD) 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-28  

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
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§ 53 Dnr 2019-000058  

Information om våld i nära relationer 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
I riktlinjen för våld i nära relationer som antogs av nämnden i juni 2018 
finns nämndens mål med våldsutsatta samt barn som varit utsatta för våld 
eller bevittnat våld beskrivna.   

Socialförvaltningens arbete mot våld i nära relationer fotskrider genom att 
bland annat arbetsgruppen träffas kontinuerligt för att på olika sätt sprida 
kunskap om området. Webbkurs om våld har lagts till på checklistor för 
introduktion av nyanställda för att säkerställa att alla nya medarbetare har 
kunskap om våld i nära relationer. Angående målet att samtliga 
verksameter ska lyfta ämnet våld i nära relationer en gång per år så 
kommer material att tas fram för vård och omsorg som hjälpmedel för 
cheferna när de ska lyfta ämnet i sina personalgrupper.   

Det har nyligen anordnats en tvådagars konferens av Länsstyrelsen för 
Kronobergs län angående det resurscentra som ska startas i länet med 
särskild fokus mot hedersrelaterat våld. Arbetet med resurscentrat är 
fortfarande i uppstartsfasen.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna informationen och 
finner att socialnämnden beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-02-28    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 54 Dnr 2019-000017  

Revidering av socialnämndens delegationsordning 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden antar förslag på ny delegationsordning för socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, ledamot, 
ersättare eller anställd i kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Detta regleras i nämndens 
antagna delegationsordning. 

I de fall socialnämnden delegerat ärenden till förvaltningschef får denne 
vidaredelegera om inte annat anges i denna delegationsordning, lag eller 
annan författning. 

Beslut som är fattade med stöd av delegation ska anmälas på 
socialnämndens nästkommande sammanträde. I de fall nämnden delegerat 
till förvaltningschef, som sedan vidaredelegerat, är det förvaltningschef som 
är ansvarig för att återrapportera besluten till nämnden. 

I delegationsordningen som föreslås av socialförvaltningen är alla beslut, 
som kan delegeras till tjänsteman, delegerade till förvaltningschef. 
Förvaltningschefen kommer i sin tur vidaredelegera åt tjänstemännen inom 
kommunen.  

Förvaltningschefen kommer således ha en egen delegationsordning. 
Fördelen med vidaredelegering från förvaltningschef är flexibiliteten 
avseende förändringar i socialförvaltningens organisation. Exempelvis om 
en ändrad nivå på tjänstemännens beslutsfattande eller förändring av 
beslutsfattares titel samt för att underlätta i samband vid arbetsanhopningar 
och semestrar. Syftet är att skapa en effektivare organisation.   

Socialförvaltningens föreslår att socialnämnden antar förslag på ny 
delegationsordning för socialnämnden.  

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

Beslutsunderlag 
Förslag på ny delegationsordning för socialnämnden 
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Nuvarande delegationsordning för socialnämnden, 2018-11-08 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare och socialt ansvarig samordnare, 
2019-01-25    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 55 Dnr 2019-000018  

Information från förvaltningschef 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över information till Socialnämnden: 

1. Trasten 

2. Ombyggnation Storgatan  

3. Överenskommelse om rutin och kostnadsfördelning gällande 
sårbehandling   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att socialnämnden beslutat så.  

Underlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-02-28    
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§ 56 Dnr 2019-000019  

Meddelanden till socialnämnden 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

1. Kommunstyrelsens beslut, § 14, Omvandling av Trasten 

2. Kommunstyrelsens beslut, § 5, Budget 2019 och verksamhetsplan 
2020-2021 

3. Kommunstyrelsens beslut, § 9, Vision 2040    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att socialnämnden beslutat så.  

Underlag 
Tjänsterskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-02-28   
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§ 57 Dnr 2019-000020  

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 delegatinsobeslut, 2019-03-07      

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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