
 

 

 
 
Socialförvaltningen 
Johanna Ekbring,  
johanna.ekbring@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-02-02 
 

  

 

Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 9 februari 2021 klockan 13:00 

på distans. Ordförande och vice ordförande på Trasten, Åseda för att 

behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 

Ärende  

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Information från verksamheterna 

Dnr 2021-000038  

 

4.  Information från socialnämndens ordförande 

Dnr 2021-000031  

 

5.  Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 

detaljhandel/servering av folköl år 2021-2022 

Dnr 2021-000029  

 

6.  Beräkning av ekonomiskt bistånd avseende riksnorm för försörjningsstöd, 

högsta godtagbara boendekostnader och andra skäliga kostnader utöver 

riksnormen samt skäliga kostnader inom livsföring i övrigt, gällande 2021 

Dnr 2021-000024  

 

7.  Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020 

Dnr 2021-000015  

 

8.  Intern granskning av dataskyddsförordningens efterlevnad - 

Socialförvaltningen 

Dnr 2021-000023  

 

9.  Yrkesresan, SKR 

Dnr 2020-000385  

 

10.  Val till budgetberedning 

Dnr 2021-000028  

 



Uppvidinge kommun 

Datum 

2021-02-02 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

Ärende  

11.  Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för 

Solgården 

Dnr 2020-000339  

 

12.  Tychofondens sammanträde 2020-11-30 

Dnr 2020-000373  

 

13.  Information från Personliga ombud Kronoberg samt 

verksamhetsberättelse 2020 

Dnr 2021-000022  

 

14.  Verksamhetsberättelse 2020 Barnahus Kronobergs Län 

Dnr 2021-000027  

 

15.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2021-000003  

 

16.  Meddelande till Socialnämnden 

Dnr 2021-000004  

 

17.  Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Dnr   

 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Johanna Ekbring 

Förvaltningssekreterare 
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Information från verksamheterna 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för hemtjänsten i Lenhovda och Norrhult informerar om 

planeringsverktyg och kontinuitet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-01  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Information från socialnämndens ordförande 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

 Digitala möten 

 Strukturella förändringar 

 Brytpunkt kvalité/bemanning     

Beslutsunderlag 

Förteckning över information     

 

 

Socialnämndens ordförande 

Lars-Erik Hammarström 
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Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd 
och detaljhandel/servering av folköl år 2021-2022 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden tar del av 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.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-01-25 

 

Tillsynsplan gällande kontroll av serveringstillstånd och 

detaljhandel/servering av folköl år 2021-2022 

Beslutet skickas till 

Alkoholhandläggare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Annie-Lie Jarhult 
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Beräkning av ekonomiskt bistånd avseende riksnorm 
för försörjningsstöd, högsta godtagbara 
boendekostnader och andra skäliga kostnader utöver 
riksnormen samt skäliga kostnader inom livsföring i 
övrigt, gällande 2021 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar om att godkänna dem föreslagna belopp gällande 

riksnormen och andra skäliga kostnader inom ekonomiskt bistånd. Belopp 

föreslås gälla riksnormen från och med 2021-01-01 och andra kostnader från 

och med 2021-03-01  

Sammanfattning av ärendet 

Försörjningsstöd inom ekonomiskt bistånd beräknas utifrån riksnormen 

som årligen bestäms av Regeringen. Riksnormen är den skäliga nivå för 

uppehälle som landets kommuner vanligen ansluter sig till. För 2021 

medför Regeringens beslut en liten höjning av normen i jämförelse med 

2020 års norm. Ändringen innebär höjning med 10 – 20 kronor per månad 

beroende på åldersgrupp mellan 0 – 20 år. För ensamstående vuxen höjs 

normen med 10 kronor och för samboboende/gifta med 20 kronor. De 

gemensamma hushållskostnaderna höjs med 10 kronor för varje hushåll.  

De aktuella ändringarna utifrån Regeringens beslut föreslås att bli 

fastställda av Socialnämnden i Uppvidinge kommun.  

Det föreslås även ändringar gällande de skäliga boendekostnaderna (hyra, 

el, avlopp och vatten, uppvärmning och sophämtning) samt andra skäliga 

kostnader utöver riksnormen och inom livsföring i övrigt.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef för Mottagnings och vuxenenheten IFO 2021-

01-21   

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp     

 

 

Enhetschef för Mottagnings och vuxenenheten IFO 

Magdalena Nowakowska 
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2020 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem (SOSFS 2011:9) bör 

verksamheten upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och enligt 3 

kap. 10 § patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren den 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I Uppvidinge kommun skrivs dessa 

berättelser i ett dokument som beskriver hur vi jobbar med kvalitetsarbete 

och patientsäkerhet inom Socialförvaltningen. I vissa avsnitt räknas även 

LOV-företagets kvalitetsresultat in.  

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ger en övergripande information 

om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom 

socialförvaltningen under året. Information om några effekter av 

Coronapandemin finns beskrivet.  

 

Socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska är de 

funktioner som ansvarar för att det upprättas en kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, 2020-01-21 

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Tf. Socialt ansvarig samordnare  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Johanna Ekbring   Lena Bodin 
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Intern granskning av dataskyddsförordningens 
efterlevnad - Socialförvaltningen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar godkänna informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

I uppdraget som dataskyddsombud finns krav på kontroll av efterlevnad 

mot dataskyddsförordningen från maj 2018. Kontroll genomförs varje år av 

slumpvis utvalda enheter. Utvald enhet i Uppvidinge kommun 2020 är 

socialförvaltningen.  

Utvalda områden för granskning är kommunikation och utbildning; 

förteckning över behandlingar; personuppgiftsincidenter; biträdesavtal; 

information av registrerade; de registrerades rättigheter samt 

dokumentation av arbetet.  

Utifrån granskningen har förslag på åtgärder tagits fram, vilka också 

redovisas i rapporten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och Systemvetare/administratör 2021-

01-21  

Intern kontroll av dataskyddsförordningen 2021-01-11 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Systemvetare/administratör   Förvaltningschef 

Lena Eriksson   Annie-Lie Jarhult 
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Yrkesresan, SKR 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som 

syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens medarbetare och 

invånare. Yrkesresan kan bidra till att utveckla en likvärdig 

kunskapsbaserad socialtjänst.  

 

Målet med konceptet är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och 

kompetens att utveckla socialtjänsten. Konceptet innehåller både digitalt 

lärande och kursdagar som anordnas regionalt. På lärplattformen 

Yrkesresan finns bästa tillgängliga kunskap samlad.  

 

Konceptet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och är ett 

samarbete med kommunerna, de regionala samverkans- och 

stödstrukturerna, SKL Kommentus och Socialstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Innebär ett sjuårigt avtal med maximalt fem yrkesresor.  

Kostnaden för yrkesresan uppgår till max 2,28 kr per invånare och år. 

Kostnaden baseras på antalet invånare i kommunen och betalas årsvis till 

Sveriges Kommuner och Regioner. Kostnader för regional samordning och 

kursdagar tillkommer  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Individ- och familjeomsorgschef, 2021-01-26 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

 

Individ- och familjeomsorgschef 

Ulla-Karin Alnebo 
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Val till budgetberedning 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Representanter till socialnämndens budgetberedning väljs inför budgetåret 

2022.  

Budgetberedningen träffas vid följande tider under våren 2021: 

Måndag 8 mars kl 1300-1500 

Onsdag 7 april kl 1330-1500 

Måndag 10 maj kl 1300-1500 

Måndag 7 juni kl 1300-1500  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2021-01-25 

  

Beslutet skickas till 

Valda representanter till budgetberedningen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult 
istället för Solgården 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden har inget yttrande med anledning av Kommunfullmäktiges 

beslut 2020-12-15 § 138.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020-09-16 § 209 beslutat att ge 

Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget 

och inhämta yttrande från socialnämnden. Utredningen ska återredovisas 

till kommunstyrelsen senaste i februari år 2021.  

2020-12-15 § 138 beslutade Kommunfullmäktige om avveckling av särskilt 

boende i Norrhult därav har socialnämnden inget yttrande.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av verksamhetutvecklare och förvaltningssekreterare 2020-

01-07  

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården,  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

   

 

Förvaltningschef  

Annie-Lie Jarhult 
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Tychofondens sammanträde 2020-11-30 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2020-11-30  

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 

testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 

ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 

testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda 

Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det Socialnämnden som ansvarar för 

motsvarande verksamhet).  

Tychofondens styrelse hade möte den 30 november 2020och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet   

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 

socialnämndens budget.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-01-21 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2020-11-30 

  

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson  

Socialförvaltningens ledningsgrupp       

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Information från Personliga ombud Kronoberg samt 
verksamhetsberättelse 2020 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

För att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk 

funktionsnedsättning antogs psykiatrireformen år 1995. Ökad delaktighet i 

samhället, bättre vård och socialt stöd var grundläggande syften med 

reformen och ett viktigt inslag var införandet av personligt ombud. 

 

Personliga Ombud Kronoberg är en organisation i samverkan mellan 

Kronobergs åtta kommuner och Region Kronoberg. Verksamhetens mål är 

att skapa förutsättningar för den enskilde att få till stånd goda och 

samordnade insatser i enighet med hens behov och lagliga rättigheter. 

Centrala begrepp i detta sammanhang är livskvalitet och självständighet för 

den enskilde genom samverkan mellan de som har att ge insatserna. 

 

Tingsryd kommun har begärt utträde ur verksamheten från juni 2022. Hur 

det kommer att påverka verksamheten vet vi inte i dagsläget.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-01-21 

Verksamhetsberättelse 2020 

Klientstatistik avslutade klienter 2020 

Sammanställning per kommun+ Region Kronberg 

Verksamhetsplan 2021 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Verksamhetsberättelse 2020 Barnahus Kronobergs Län 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Året 2020 har varit präglat av pandemin vilket har lett till att Barnahus 

har lagt fokus på kärnverksamheten, att samråd och barnförhör ska 

fungera. Det har resulterat i att vissa planerade aktiviteter ur 

verksamhetsplanen inte har gått att genomföra under året.  

Under året har styrgruppen tagit fram ett förslag till nytt 

samverkansavtal som sedan presenterats i ledningsgruppen och 

godkänts av samtliga samverkansparter. 

Berättelsen beskriver även utbildningsinsatser, information externt och 

internt, statistik samt ekonomisk sammanställning för 2020.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Förvaltningschef 2021-01-25 

Verksamhetsberättelse 2020 Barnahus Kronobergs Län  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Information från förvaltningschef 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

-Lex Sarah 

-Nuläge 

-Covid-19 

-Övrigt      

Beslutsunderlag 

Förteckning över information, 2021-01-25   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Meddelande till Socialnämnden 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsrätten i Växjö: 

Föreläggande Mål nr.  

Föreläggande Mål nr  

Föreläggande Mål nr.  

Föreläggande Mål nr.  

Föreläggande Mål nr.  

Föreläggande Mål nr.  

Föreläggande Mål nr.  

Föreläggande Mål nr.  

Förordnande Mål nr.  

Dom Mål nr.  

Dom Mål nr.  

Beslut Mål nr.  

Beslut Mål nr.  

Växjö Tingsrätt  

Protokoll Mål nr.  

Underrättelse Mål nr.  

Underrättelse Mål nr.  

Laga Kraft Mål nr. B  

Förordnande Mål nr.  

Förordnande Mål nr.  

Dom Mål nr.  

Eksjö tingsrätt: 

Förordnande Mål nr.  

Jönköpings tingsrätt 

Protokoll Mål nr.  

Göta Hovrätt: 

Laga kraft Mål nr.  

Protokoll Mål nr.  

Förvaltningsrätten i Malmö: 

Dom Mål nr.   

Beslut Mål nr.  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2021-01-25 
 

SN 2021-000004 
Sida 

2(2) 
 

 

Vårdföretagarna Almega: 

Angående statsbidrag för att ekonomiskt stödja vården och omsorgen till 

följd av sjukdomen covid-19 

Statens institutionsstyrelse SIS: 

Vårdavgifter för ungdomar som vårdas med stöd av 2§ LVU eller SoL 

(frivillig vård), m.m.  

Vårdavgifter år 2021 för personer med missbruk som vårdas med stöd av 

SoL, fängelselagen eller 27 § LVM 

Vårdavgifter för personer med missbruk som vårdas med stöd av LVU 

SIS inför e-tjänst för elektroniskt undertecknande beslut om omedelbart 

omhändertagande    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2021-01-25     

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 
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Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen  

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.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2021-01-25 

Förteckning av delegationsbeslut, 2021-02-01  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Johanna Ekbring 

 




