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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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protokollet Trasten, Östra Kyrkogatan 4 B, Åseda 

 

Underskrift 
  

 Linda Rikardsson  
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§ 155 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.                                     
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§ 156 Dnr 2019-000089  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Bjarne Svensson (S) väljs som justerare.              

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anette Wallentin (S) föreslår att Bjarne Svensson (S) väljs som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Bjarne Svensson (S) som 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.             
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§ 157 Dnr 2019-000326  

Information om alkohollagen och 
verksamhetsuppföljning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Alkoholhandläggare från Växjö kommun informerar om alkohollagen samt 

delger verksamhetsuppföljningen av alkoholhandläggningen för år 2019.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-10-30 

Verksamhetsuppföljning, 2019-10-30 
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§ 158 Dnr 2019-000327  

Information om dagverksamheten  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef på Lingården informerar om sociala aktiviteter på särskilda 

boenden i kommunen.  

I genomsnitt erbjuds tre-fyra aktiviteter per vecka sett över alla boenden. 

Förutom de återkommande aktiviteterna planerar man även fler 

säsongsbundna aktiviteter vid exempelvis jul.  

Flera ideella grupper och även svenska kyrkan kommer till boendena för att 

genomföra olika aktiviteter. Det finns även grupper av personal på varje 

avdelning på de särskilda boendena som är ansvariga för att arbeta med 

dessa frågor.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.              
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§ 159 Dnr 2019-000063  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godtar informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 8,3 miljoner kronor år 

2019, vilket är oförändrat sedan prognosen vid delårsbokslutet. 

Äldreomsorgens behov överstiger budget med ca 3,5 miljoner kronor. 

Prognosen för äldreomsorgens verksamheter är utöver underskottet i 

resursfördelningsbudgeten -6,7 miljoner kronor. Hälso- och sjukvård har ett 

beräknat underskott på 900 tusen kronor på grund av höga 

personalkostnader och behov av inhyrd personal. Försörjningsstöd har 

liksom föregående år höga kostnader och förväntas gå med underskott på 

2,1 miljoner kronor. Placeringar både för barn och unga och för vuxna har 

ökade kostnader. Prognosen för gruppbostäder har förbättrats ytterligare, 

samtidigt kvarstår köp av boende till en total, ej budgeterad kostnad, av 2,3 

miljoner kronor. Prognosen baseras på budget 2019, utfall efter tio 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 8,3 

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 januari - oktober 2019 

Uppföljning per verksamhet jan – okt 2019 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2019 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 160 Dnr 2019-000313  

Ersättning till utförare enligt lagen om valfrihet för år 
2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar anta ersättningarna för LOV-utförarna år 2020 och 

översänder beslutet till kommunfullmäktige.       

Sammanfattning av ärendet 

LOV-ersättningarna justeras årligen med hänsyn till förändringar i 

kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader. Beslut om 

ersättningsnivå görs senast november månad inför nästkommande år. 

Besked om den nya ersättningen ska vara utföraren tillhanda senast 15/12.  

Ersättning Ordinärt boende LOV 

Följande ersättning i svenska kronor per utförd timme upp till beviljad tid, 

vid val av ett område: 

Belopp inom parantes anger 2019 års ersättning 

Service  

367 kronor/tim exkl moms (356 kr)  

Personlig omvårdnad  

475 kronor/tim inkl moms (448 kr)  

Service och personlig omvårdnad  

475 kronor/tim inkl moms (448 kr) 

Vid brukare i fler än ett geografiskt område utgår ytterligare 3 kr per 

område och timme i ersättning. 

På grund av ökade krav gällande vårdhygien när det gäller personliga 

omvårdnadsinsatser ställer vi också krav på cirkulationstvätt på LOV-

utförarna inom personlig omvårdnad. Ersättning för cirkulationstvätten 

ingår i timpriset. Löneuppräkningen som utgör främst förändringen. 

Sjuklönerna har ökat från två procent till tre procent. Ersättningen för 

delegerad HSL har ökat från 10 procent till 15 procent. 

Ersättning Särskilt boende LOV  

Inklusive ersättning för sjuksköterska. 
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Nivå 1 629 kr/dygn (592 kr/dygn) 

Nivå 2 773 kr/dygn (725 kr/dygn) 

Nivå 3 1 299 kr/dygn (1 214 kr/dygn) 

Nivå 4 1 807 kr/dygn (1 686 kr/dygn) 

Nivå 5 2 473 kr/dygn (2 304 kr/dygn) 

Det som innefattas av extra ersättning, ersätts med 289 kronor per timme 

(285 kr/tim). 

Tillkommer per dygn  

Dagverksamhet 0 kr/dygn (320 kr/dygn) 

Kosten 0 kr/portion (10,8 kr/portion) 

Nattbemanning 5 342 kr/dygn (5 274 kr/dygn)  

På grund av ökade krav gällande vårdhygien krävs cirkulationstvätt på 

särskilt boende, men innebär att Uppvidinge kommun står som avtalspart 

med Berendsen och därmed avgår ersättning för arbetskläder i ersättningen.  

Förändringar i Socialförvaltningens budget påverkar ersättningen. I budget 

2020 har ledningsfunktionen för Vård och omsorg utökats med en chef och 

en samordnare. Sjuklönerna har ökat från två procent till tre procent. 

Ersättningen för delegerad HSL har ökat från 10 procent till 15 procent, i 

övrigt är det främst löneuppräkningen som utgör förändringen.  

Med anledning av socialnämndens beslut 2018-06-07, § 84, att 

omstrukturera dagverksamheten inom särskilt boende har ersättningen för 

dagverksamhet tagits bort i enlighet med kommunens budget till 

verksamheten. Med anledning av socialnämndens beslut 2018-10-11, § 113, 

att fasa ut subventionen av måltidsabonnemang försvinner ersättningen för 

kosten.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningen i ordinärt boende ökar med sex procent för omvårdnad och 

med tre procent för service. Ersättningen i särskilt boende ökar med sju 

procent.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonom och förvaltningschef, 2019-10-22 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 161   

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal tre år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och översänder den till 

kommunfullmäktige.        

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 2019 finns det två ej verkställda gynnande beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Individrapporter, 2019-10-03 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 162 Dnr 2019-000329  

Information, återkoppling kring arbetet med BBIC och 
IBIC 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att omsorgsavdelningen går över till det nya 

verksamhetssystemet Lifecare kommer både biståndshandläggare och 

omvårdnadspersonal att börja arbeta enligt Individens behov i centrum, 

IBIC.  

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som är framtaget av 

Socialstyrelsen. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat 

inom olika livsområden. Som gemensamt språk och tankesätt använder 

man sig av en internationell klassifikation av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa som kallas ICF.  

Med hjälp av IBIC kommer utredningar och genomförandet av insatser att 

bli mer likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggare och utförare 

använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp. IBIC möjliggör även 

att individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och 

genomförande av insats samt i uppföljning av insats.  

IBIC ska inte blandas ihop med Barns behov i centrum, BBIC, som även det 

är framtaget av Socialstyrelsen och som individ- och familjeomsorgen 

arbetet med i flera år. BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala 

barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC hjälper även till att 

stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga i kontakt med 

socialtjänsten.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-10-29 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 163 Dnr 2019-000330  

Information kring äldre och missbruk 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

2017 gav ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård 

och socialtjänst tvärgrupp vuxna i uppdrag att kartlägga om och i så fall hur 

kommuner och verksamheter inom Region Kronoberg uppmärksammar 

äldre med riskbruk eller missbruk av alkohol.  

Som en del i kartläggningen skickades en enkät ut till samtliga kommuner i 

Kronobergs län samt till Region Kronoberg. Det insamlade materialet 

visade att majoriteten av kommunerna, även Uppvidinge, saknade rutiner 

för intern samordning när det gäller äldre personer med en misstänkt 

missbruksproblematik. Ingen kommun hade heller någon 

överenskommelse med Region Kronoberg inom området. Kartläggningen 

visade även att de flesta av personalen i Kronobergs kommuner inte hade 

någon specifik utbildning eller kompetensutvecklingsplan när det gällde 

missbruk hos äldre.  

Resultatet i kartläggningen speglade den nationella bild som socialstyrelsen 

ger, att personal inom äldreomsorg eller primärvård inte har någon specifik 

kunskap i att upptäcka missbruk eller vad de ska göra eller vända sig när en 

omsorgstagare visar indikationer på riskbruk och missbruk.  

Med hjälp av stimulansmedel har det inom socialförvaltningen i 

Uppvidinge kommun, under 2019, anordnats utbildning i äldre och 

missbruk. Målgrupp för utbildningen var omvårdnadspersonal inom 

äldreomsorgen, biståndshandläggare, enhetschefer samt personal inom 

hemsjukvården. Inom kort kommer även arbetet påbörjas med att ta fram 

en rutin för agerande vid oro för enskilds riskbruk eller missbruk.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        
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Beslutsunderlag 

Rapport äldre och alkohol, 2017.  

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-10-29 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 164 Dnr 2019-000331  

Information kring våld i nära relationer 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet kring projektet systematisk uppföljning – kvinnofrid har kommit 

igång som planerat. I samband med projektet har dialog förts med 

Familjefrid Kronoberg gällande att kunna bevilja våldsutsatta på bistånd, 

vilket tidigare inte har varit möjligt. Rutin för hur formerna runt detta ska 

se ut har tagits fram tillsammans med Familjefrid Kronoberg och Alvesta 

kommun. Förändringen möjliggör att vi nu kan följa upp ärenden på 

Familjefrid Kronoberg och på så sätt säkerställa att den enskilde har fått rätt 

insatser. 

Förvaltningens arbetsgrupp mot våld i nära relationer har under hösten 

påbörjat arbetet med att ta fram ytterligare rutiner gällande våld i nära 

relationer. Detta så att det ska finnas rutiner för hur man ska hantera våld i 

nära relationer inom samtliga verksamheter i förvaltningen.  

Kronobergs läns arbete med resurscentrum för våldsutsatta, med särskilt 

fokus hedersrelaterat våld och förtyck, pågår förfullt. Resurscentrumet har 

byggts upp i samverkan mellan länets samtliga kommuner, Region 

Kronoberg och Polismyndigheten, med Växjö kommun som huvudman. En 

medarbetare har hitintills rekryterats och ytterligare en ska rekryteras inom 

kort. Efter årsskiftet kommer resurscentrumet att starta och i samband med 

det anordnar Länsstyrelsen en uppstartskonferens i slutet av januari.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

 
 
 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-10-29 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 165 Dnr 2019-000333  

Ny boendeform inom lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag att starta en 

utredning kring en ny boendeform inom LSS vilket inkluderar boende och 

skola för barn och unga med komplexa behov. Uppdraget innebär också att 

bjuda in barn- och utbildningsförvaltningen i samarbetet för att nå 

synkroniseringseffekter.       

Sammanfattning av ärendet 

Socialförvaltningen har under en längre tid påtalat behov av en ny 

boendeform inom LSS för barn och unga med komplexa behov inom 

autismspektrumstörning. Behovet har uppmärksammats genom dialog och 

samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen. Socialförvaltningen och 

barn- och utbildningsförvaltningen har idag några gemensamma ärende 

där behoven hos barnen/ungdomarna har varit svåra att verkställa och där 

köp av plats varit nödvändig. En sådan placering är ett misslyckande för 

kommunens verksamheter men framförallt ett lidande för 

barnet/ungdomen och deras familjer.  

En dialog har också förts med andra kommuner i Kronobergs län och behov 

för att skapa och utveckla boende för gruppen barn och unga med 

komplexa behov finns inom länet.  

Socialförvaltningen önskar därför få möjlighet att starta en utredning kring 

ny boendeform/skola inom LSS och återkomma till socialnämnden senast 

den 31 maj 2020 med utredning och förslag till ny boendeform.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M) yrkar på bifall till socialförvaltningens förslag till beslut.  

Thomas Lindberg (C) yrkar på att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta 

fram uppgifter kring kostnader för de placeringar som finns i dagsläget för 

att ta med detta i utredningen.  



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut samt till Carl Krekola (M) och 

Thomas Lindbergs (C) yrkanden och finner att socialnämnden beslutat så.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-10-30 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 166 Dnr 2019-000018  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

- Förteckning över information till socialnämndens sammanträde 

2019-11-07: 

- Budgetgrupp 

- Barnens bästa, 13 december 

- Organisationsträd 

- Åtgärdsplan för budget i balans 

- Återkoppling Lex Sarah 

- Arbetsmiljöåtgärd 

- Information från Länsstyrelsen. Beslut om fördelning av anvisningar 

år 2020 till kommuner i Kronobergs län.                    

Beslutsunderlag 

Förteckning över informationen, 2019-10-30 
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§ 167 Dnr 2019-000019  

Meddelanden till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till socialnämndens sammanträde: 

- Länsstyrelsens löpande granskning av tillståndsbeslut. 

- Delårsbokslut per 2019-08-31, Kommunstyrelsen 2019 § 198 

- Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda, 

Kommunstyrelsen 2019 § 214 

- Taxor och avgifter inom vård och omsorg år 2020, Kommunstyrelsen 

2019 § 219  

- Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2019, 

Kommunstyrelsen 2019 § 220 

- Protokoll tillgänglighetsrådet, 2019-10-24                   

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden, 2019-10-29 
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§ 168   

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 besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2019-10-30 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 

  

 




