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Linda Rikardsson 
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Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 13 juni 2019 klockan 13:00 i 

Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072 

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2019-000089 

 

3.  Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 

2019 

Dnr 2019-000063 

 

4.  Särskild förordnad vårdnadshavare 

 

Handlingar lämnas på sammanträdet 

5.  Ansökan om medgivande adoption 

 

Handlingar lämnas på sammanträdet 

6.  Information om hantering av frånvaro  

Dnr 2019-000127 

 

7.  Budget för år 2020 

Dnr 2019-000128 

 

8.  Motion om införande av yrkeskategorin 

vårdbiträde  

Dnr 2019-000131 

 

9.  Fördelning av arbetsuppgifter inom vård och 

omsorg 

Dnr 2019-000125 

 

10.  Nivå för beslut om hemtjänstinsatser i 

ordinärt boende enligt socialtjänstlagen 

Dnr 2019-000132 

 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-06-05 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende Anteckningar 

11.  Riktlinjer för insatser enligt socialtjänstlagen, 

i ordinärt boende och särskilt boende, inom 

vård och omsorg 

Dnr 2019-000152 

 

12.  Kvalitetsrapport Hälso- och sjukvård samt 

vård och omsorgsavdelningarna januari-april 

2019 

Dnr 2019-000158 

 

13.  Information öppna jämförelser 

Dnr 2019-000164 

 

 

14.  Djur i socialförvaltningens lokaler 

Dnr 2019-000165 

 

15.  Information om systematisk uppföljning - 

kvinnofrid 

Dnr 2019-000166 

 

16.  VoB Kronoberg Årsredovisning år 2018  

Dnr 2019-000133 

 

17.  Information länssamverkan 

Dnr 2018-000266 

 

18.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2019-000018 

 

19.  Samrådshandlingar från kontaktpolitiker år 

2019 

Dnr 2019-000154 

 

20.  Meddelanden till socialnämnden 

Dnr 2019-000019 

 

21.  Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

 

Handlingar lämnas på sammanträdet 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Linda Rikardsson 

Förvaltningssekreterare 

 



















Från:  emma.majlov-modig@uppvidinge.se 
Skickat:  2019-05-16 14:15:34 
Till:  annette.cronholm@uppvidinge.se 
Ämne:  Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 
 
 
 
Aktuella handlingar för ärende 2019000131, Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde bifogas detta 
e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 
 



Motion:

Inför yrkeskategorin Vårdbiträde 

Återinför yrkeskategorin vårdbiträde inom den kommunala äldreomsorgen.  

Vårdbiträden är en yrkesgrupp som det senaste decenniet i stort sett försvunnit. Med de 

utmaningar vård och omsorg står inför finns behov av denna yrkesgrupp för att avlasta mer 

kvalificerade yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

Detta skapar möjligheter för arbetslösa, ungdomar och nyanlända att få en väg in i vårdyrket. 

Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor, ta ut brukare på promenader, bädda 

sängar och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Andra vanligt 

förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, 

dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Kort sagt fokuserar 

vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska. 

Vårdbiträden kommer därmed att avlasta undersköterskorna som får mer tid till 

omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv. 

Det skulle dessutom ge undersköterskorna inom äldrevården möjlighet att utföra liknande 

arbetsuppgifter som kollegorna på sjukhusen. Det skulle leda till en statushöjning och få fler 

att utbilda sig inom yrket. Dessutom skapas fler enklare jobb utan större yrkeserfarenhet. 

Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna 

kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål. 

Uppvidingemoderaterna föreslår att: 

Uppvidinge kommun inför yrkeskategorin vårdbiträde för att arbetsuppgifter ska kunna 

omfördelas och frigöra tid för undersköterskor och sjuksköterskor och därigenom även skapa 

fler enklare jobb. 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2018-08-07 

SN2019-131



Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 81 Dnr 2018-000265 

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast augusti 2019.     

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 93, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om införande av 

yrkeskategorin vårdbiträde.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att 

utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

augusti 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 93 Motion om införande 

av yrkeskategorin vårdbiträde     

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

SN2019-131
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Kvalitetsrapport för Socialförvaltningens 
avdelningar januari-april 2019 

Socialförvaltningens förslag till 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.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt 

ansvarig samordnaer, 2019-05-21 

”Kvalitetsrapport januari-april 2019” 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

 

Lena Bodin                    Annie Ingelskog 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska      Socialt ansvarig samordnare 
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Riktlinje för djur i Socialförvaltningens lokaler  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer riktlinjen.  

 

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 

 

Bakgrund 
 

Det har i Uppvidinge kommun tidigare inte funnits någon riktlinje som anger 

om eller under vilka förutsättningar det får finnas djur i Socialförvaltningens 

lokaler. I riktlinjen tydliggörs detta. Det är viktigt ur både smitt- och 

allergiperspektiv.   

Denna riktlinje, och den rutin som följer riktlinjen, utgör ett underlag för 

chefer och ansvariga när det gäller djur i Socialförvaltningens lokaler.   

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19493/2014-8-7.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19493/2014-8-7.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/162780_Djur_i_v%C3%A5rden__slutversion_170828.pdf?1505641696
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/16/media/162780_Djur_i_v%C3%A5rden__slutversion_170828.pdf?1505641696
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Beslutsunderlag 

 Riktlinje för djur i Socialförvaltningens lokaler 

 

 
 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

Lena Bodin    

Medicinskt ansvarig sjuksköterska  







 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-23 
 

Referens  

SN 2019 - 000166 
 

  

 

 

  
www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Information om Systematisk uppföljning - kvinnofrid 

Socialförvaltningens förslag till 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 SKL håller ihop projektet tillsammans med 

socialstyrelsen. Projekttid är 1 september 2019 – 21 december 2020. Cirka 30 

kommuner i landet kommer att vara med i, där 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.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga kända.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare, 2019-05-23 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

 

 

 

Annie Ingelskog 

Socialt ansvarig samordnare  
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Information om VoB Kronoberg (Vård och behandling 
Kronoberg) – Årsredovisning 2018 
 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen om årsredovning VoB   

Sammanfattning av ärendet 

Uppdrag 

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. 

 

 

Beslutsunderlag 

 

Beslutet skickas till 

 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef socialförvaltningen 
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Redovisning av länssamverkan kopplat till 
kostnadsredovisning  

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har efterfrågat en samlad redovisning av länsamverkansavtal 

kopplat till vilka kostnader samverkan medför.  

Redovisningen innefattar följande länssamverkansavtal 

 

 Integrerad missbruk- och beroendemottagning 

 Samverskansavtal gällande tjänsteköp av hjälpmedelskonsulent 

 Familjefrid 

 Personliga ombud 

 Barnahus 

 Barnens Bästa gäller i Kronoberg län 

 VoB Kronoberg 

 Tjänsteköp trakestomi 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2010-06-03 

Beslutet skickas till 

 

 

   

Annie-Lie Jarhult 

Förvaltningschef Socialförvaltningen 
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Information från förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 

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

1. Kommunstyrelsen 

2. Sommaren 

3. Riktlinje kring samrådsmöte  

Underlag 

Förteckning över information, 2019-06-03    

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Samrådshandlingar från kontaktpolitiker år 2019 

Socialförvaltningens förslag till 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: 

 Storgården, Älghult, 2019-04-25 

Beslutsunderlag 

Samråd på Storgården, Älghult, 2019-04-25 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 
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Meddelanden till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till socialnämndens sammanträde: 

1. Ekonomisk rapport, kommunstyrelsen år 2019 

Underlag 

Förteckning över meddelanden, 2019-06-05    

 

 

Förvaltningssekreterare 

Linda Rikardsson 

 




