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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 74-88 
 Linda Rikardsson  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  
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 Justerare 
  

 Carl Krekola (M)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Datum då anslaget 
publiceras 2021-06-14 

Datum då anslaget 
avpubliceras 2021-07-06 

Förvaringsplats för 
protokollet Östra Kyrkogatan 4B, Åseda 
 

Underskrift 
  

 Linda Rikardsson  
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§ 74 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen.                         

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

Val av justerare 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjarne Svensson (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) till 
justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 76 Dnr 2021-000031  

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
* Presidiebeslut angående ansökan om medel från omstruktureringsfonden 
gällande Solgården. 

* Presidiebeslut angående ansökan om finansiering gällande kvarstående 
placeringen av hemtjänst, hemsjukvård och 
distriktssjuksköterskemottagning i Solgårdens lokaler.  

* Information från kommunstyrelsens budgetberedning.             

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-05-27    
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§ 77 Dnr 2021-000045  

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och åtgärdsplanen.         

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska prognosen för året för Socialförvaltningen visar på ett 
befarat negativt utfall på 5,3 miljoner kronor. Det är en förbättring med 4,7 
miljoner kronor sedan föregående prognos. Prognosen baseras på budget, 
utfall efter fem månader, samt kända avvikelser.  Förbättringen beror 
framförallt på ärendeförändring inom omsorgen, samt beviljade medel från 
Migrationsverket. Prognosen är osäker till följd av den pågående pandemin. 
Hur nämndens ekonomi kommer att påverkas är i dagsläget svårt att uttala 
sig om. Den pågående pandemin kommer med all säkerhet att påverka 
Socialförvaltningens verksamheter. Både inom personalen, med 
sjukskrivningar, extra insatser och arbetsbelastning, men också för 
individerna i förvaltningens omsorg, som till viss del ingår i pandemins 
riskgrupp. Det är också en risk att bland annat ekonomiskt bistånd ökar 
utifrån konsekvenserna av pandemin under en period framöver. Likaså 
finns en risk för att våld i nära relationer ökar, liksom placeringar och 
psykisk ohälsa.   

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognosticerade resultatet visar på ett negativt utfall med 5,3 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 för socialförvaltningen, juni 2021 

Uppföljning per verksamhet jan – maj 2021 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2021 

Åtgärdsplaner Socialförvaltningens per verksamhetsnivå år 2021 
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Risk- och konsekvensanalys, socialförvaltningens ledningsgrupp 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 78 Dnr 2021-000174  

Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar 2021-
01-01 - 2021-04-30 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattande rapport för månaderna januari – april 2021 gällande 
kvaliteten inom Socialförvaltningen. Rapporten innehåller bland annat 
information om avvikelser, mätningar inom basala hygienrutiner, 
Coronapandemin och våld i nära relationer.              

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 2021-05-18 
Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar 2021-01-01 – 2021-04-30    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 79 Dnr 2021-000175  

Kvalitetsuppföljning inom socialförvaltningen våren 
2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Under våren 2020 togs ett nytt sätt att följa upp kvaliteten inom 
socialförvaltningens olika verksamheter fram. Tidigare gjordes endast 
kvalitetsuppföljning på ett särskilt boende i egen regi samt LOV-företag, per 
år. I och med förändringarna kommer samtliga verksamheter inom 
socialförvaltningen att följas upp en gång om året, vår eller höst, vilket 
påbörjades hösten 2020. 

De områden som har granskats under våren 2021 är verkställighet, 
genomförandeplaner och journalanteckningar, inom särskilt boende och i 
ordinärt boende samt LOV-företag. Kvalitetsuppföljning görs även för den 
dokumentation som gäller hälso- och sjukvård som ingår i ovanstående 
områden. Utöver dokumentationsgranskning har frågeformulär skickats ut 
till berörda chefer och hemsjukvårdens medarbetare. 
Kvalitetsuppföljningen presenteras i två delar, en för särskilt boende och en 
för ordinärt boende.   

Respektive chef ansvarar för att upprätta handlingsplan kring de 
förbättringsområden som finns med.          

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 och Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, 2021-05-17  
Kvalitetsuppföljning ordinärt boende 2021 
Kvalitetsuppföljning särskilt boende inklusive LOV 2021   
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 80 Dnr 2021-000038  

Information från verksamheterna 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Avdelningen för hälso- och sjukvård informerar om rehabverksamheten 
samt ger en kort beskrivning av personcentrerad omvårdnad.         

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-05-18  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 81 Dnr 2021-000172  

Riktlinje för taxor och avgifter inom omsorgen 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förslaget till riktlinjer för taxor och avgifter med 
följande ändring: 

• Att inga nya avgifter ingår i förslaget. 

• Att enbart godkänna prishöjningar kopplade till inflationsjustering 
eller nettokostnadsökningar. 

Socialnämnden avslår förslaget om att garantibeloppet inte ska tillämpas i 
Uppvidinge kommun samt ger förvaltningen i uppdrag att se över 
garantibeloppet till socialnämndens sammanträde i september.         

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 
enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 
kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 
verksamhetsområdet för omsorgen. Socialförvaltningens förslag finns i 
dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2022. 
Regeringen fastställer, som alltid, prisbasbeloppet för nästkommande år 
under hösten, vilket innebär att de taxor och avgifter som baseras på 
prisbasbeloppet inte kan anges förrän prisbasbeloppet är fastställt. 

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 
boende i ordinärt och särskilt boende enligt maxtaxan för 2022. Höjningen 
sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det så 
kallade högkostnadsskyddet. 

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken ”avgifter inom högkostnadsskyddet” 
föreslår socialförvaltningen en timtaxa för service/omvårdnad samt 
hemtjänst/hemsjukvård på maxtaxan/6 per timma. Avgiften för 
korttidsvård = maxtaxan/30 samt för Dag-/Nattvård = maxtaxan/50. 

Ändringar 

Med hänvisning till avsnitt 3.2, avgifter utanför 
högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande: 

Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning med 1,5 %, fr o m 1/1 2022, på 
befintliga hyror med undantag för Bostad med särskild service Örnvägen 7 
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samt Köpmangatan där ingen hyreshöjning sker. En hyreshöjning på 2% 
föreslås, fr o m 1/1 2022, på befintliga hyror på gruppbostaden Storgatan. 

Meddelande om hyreshöjning skickas ut till hyresgästen 3 månader innan 
hyreshöjningen träder i kraft. 

Nya avgifter inom Hemsjukvården föreslås fr o m 1/1 2022 enligt följande: 
Receptförskrivning inkontinensskydd 150 kr/person och tillfälle. 
Receptförskrivning läkemedel 150 kr/person och tillfälle. Receptförnyelse 
läkemedel 150 kr/person och tillfälle. 

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 
högkostnadsskyddet/maxtaxan: 

Habersättning mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet. Halvdag 1–4 
timmar 0,07% av prisbasbeloppet. 

Övrigt Med hänvisning till avsnitt 6.2, nivån på minimibeloppet Ett tillägg 
görs i riktlinjerna gällande garantibelopp. 

”Garantibelopp (ett belopp som garanteras brukaren att ha kvar varje 
månad efter betalda avgifter inom omsorgen) tillämpas inte av Omsorgen, 
Uppvidinge kommun” 

Med hänvisning till avsnitt 3.3, avgiftsfria insatser Ett tillägg görs i 
riktlinjerna gällande avgiftsfria insatser som tidigare inte varit upptagna i 
riktlinjerna men som tillämpas. ”Anhörigavlösning upp till 10 
timmar/månad är avgiftsfritt” ”Kontaktperson är en avgiftsfri insats” 

Ekonomiska konsekvenser 
Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med ca 1,5% under 
2022.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Simon Bring (SD) yrkar på att godkänna förslaget till riktlinjer för taxor och 
avgifter med följande ändring: 

• Att inga nya avgifter ingår i förslaget 

• Att enbart godkänna prishöjningar kopplade till 
inflationsjustering eller nettokostnadsökningar. 

Centerpartiet yrkar avslag på förslaget om att garantibeloppet inte ska 
tillämpas i Uppvidinge kommun samt ger förvaltningen i uppdrag att se 
över garantibeloppet till socialnämndens sammanträde i september.     
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Beslutsgång 
Ordförande ställer socialförvaltningens förslag till beslut mot Simon Brings 
(SD) förslag till beslut och finner genom omröstning att socialnämnden 
enhälligt beslutar enligt Simon Brings (SD) yrkande.  

Ordförande frågar vidare om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
Centerpartiets tilläggsyrkande och finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av avgiftshandläggare och omsorgschef, 2021-05-17. 

Höjning av taxor 2022, 2021-05-17. 

Utkast Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 82 Dnr 2021-000170  

Riktlinje för omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (LSS)  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta reviderad Riktlinje för omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (LSS).          

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen är uppdaterad med anledning av förtydligande kring de avtal 
gällande personlig assistans som upprättas mellan utförare och den 
enskilde eller vårdnadshavare om den enskilde är under 18 år.             

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av omsorgschef 2021-04-30 
Utkast Riktlinje för omsorgen om personer med funktionsnedsättning (LSS)  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 83 Dnr 2021-000173  

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

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att revidera Riktlinje för insatser enligt 
socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt boende, inom 
omsorgsavdelningen.         

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende och särskilt 
boende, inom omsorgsavdelningen är uppdaterad av biståndshandläggarna 
inom omsorgsavdelningen. Syftet med riktlinjen är att säkerställa 
rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och 
insatser som erbjuds från socialtjänsten.           

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

Beslutsunderlag 
Utkast, Riktlinje för insatser enligt socialtjänstlagen, i ordinärt boende och 
särskilt boende, inom omsorgsavdelningen, 2021-05-25. 

Tjänsteskrivelse av omsorgschef, 2021-05-25    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 84 Dnr 2021-000201  

Val av ledamot till kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet efter  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer  som ny ledamot i 
kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet utifrån PROS: förslag.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna 
och kommunens styrelser och nämnder. 

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 
utses av socialnämnden efter förslag från pensionärsorganisationerna. 

 har den 23 april 2021 avsagt sig sitt uppdrag som 
ledamot i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet varför en ny 
ledamot ska utses.   

Pensionärsorganisationen PRO Lenhovda, föreslår att  
 väljs som ny ledamot i kommunala pensionärs- och 

tillgänglighetsrådet.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna PRO:s förslag att välja 

 till ny ledamot i kommunala pensionärs- och 
tillgänglighetsrådet och finner att socialnämnden beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-05-25  

Nominering från PRO Lenhovda, 2021-05-25   

Beslutet skickas till 
 

PRO, Lenhovda 

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet   
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§ 85 Dnr 2021-000013  

Lokal för demenscentrum i Älghult 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Vid Socialnämndens sammanträde den 16 mars 2021 § 25 beslutades att en 
uppföljning av projektet med demenscentrum i Älghult ska ske vid varje 
nämndsammanträde.  

Förvaltningschefen informerar därför om det nuvarande läget kring arbetet.        

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-05-18    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 86 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 
• God och nära vård och omsorg 

• Budgetgrupp 

• Lex Sarah 

• Projektgrupp Trygghetsboende 

• Övrigt        

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

Beslutsunderlag 
Förteckning över informationen, 2021-05-18   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 87 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige 

Protokollsutdrag, 2021-05-04, § 75, Fyllnadsval för uppdraget som ersättare 
i socialnämnden efter Sofia Cronholm 

Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag, 2021-05-18, §131, Ekonomiska rapporter maj 2021 

Protokollsutdrag, 2021-05-18, §143, Trafikupphandling 2025 

Protokollsutdrag, 2021-05-18, §152, Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag, 2021-05-04, § 59, Trafikupphandling 2025 

Växjö Tingsrätt  

Dom, 2021-05-14, Mål nr T  

Eksjö Tingsrätt 

Dom, 2021-06-02, Mål nr B  

Förvaltningsrätten Växjö 

Dom, 2021-05-17, Mål nr  

Dom, 2021-05-18, Mål nr  

Kammarrätten Jönköping 

Beslut, 2021-05-12, Mål nr  

Meddelande 

Inre tillsyn enligt 9 kap. 2§ alkohollagen, SN 2021-93         
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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 av förvaltningssekreterare, 2021-05-18    

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreteraren 
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§ 88 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner redovisningen samt beslutar att en förteckning 
av de delegationsbeslut som inte omfattas av sekretess ska skickas ut i 
handlingarna tillsammans med kallelsen till nämndens sammanträde 
framöver, med början i september.           

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ljungqvist (-) yrkar på att en förteckning av de delegationsbeslut 
som inte omfattas av sekretess ska skickas ut i handlingarna tillsammans 
med kallelsen till nämndens sammanträde framöver, med början i 
september.  

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

Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta i enlighet med Kerstin 
Ljungqvists (-) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-05-18 

Förteckning av delegationsbeslut, 2021-05-18 

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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