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§ 18 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen.   
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§ 19 Dnr 2018-000021  

Verksamhetsberättelse för Smedsgård år 2017 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Smedsgård är ett särskilt boende i Uppvidinge kommun som bedriver 

verksamhet enligt lagen om valfrihet (LOV). Enligt socialtjänstlagen 2 kap. 1 

§ är socialnämnden ytterst ansvarig för att enskilda får det stöd och hjälp 

som de behöver. Av den anledningen är det mycket viktigt att 

socialnämnden får ta del av verksamhetsrapporter från andra utförare av 

hemtjänst eller särskilt boende i kommunen för att på det viset kunna utöva 

sin tillsynsplikt som huvudman. 

 beskriver i rapporten att verksamheten haft en 

beläggning mellan 19-21 boende. Den genomsnittliga beläggningen är 20,8 

boende. 

Från februari 2017 gjordes en satsning på att öka upp bemanningen 

kvällstid. Detta då de såg att psykisk och motorisk oro ökade framåt kvällen 

hos framför allt de med demensdiagnos. Utökningen bestod i en personal 

extra mellan kl 17:30-22:00 måndag- fredag. Detta har varit möjligt genom 

extra ersättning för ökad bemanning som finns som stimulansbidrag. 

Smedsgård har annars behållit en grundbemanning på 12,85 årsarbetare. I 

detta ingår inte dagverksamhet, sjuksköterska/chef, administration. Ej heller 

tid för städ av allmänt utrymme som sköts utöver detta.  

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-02-28 

Verksamhetsberättelse för Smedsgård år 2017, 2018-01-15 

Patientsäkerhetsberättelse för Smedsgård år 2017, 2018-03-01 
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Beslutet skickas till 

Smedsgård 
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§ 20 Dnr 2018-000020  

Verksamhetsberättelser och bokslut för år 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner bokslutet. 

2. Socialförvaltningens månatliga ekonomiska uppföljningar ska 

redovisas ingående med statistik för varje verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bokslutet visar på ett negativt resultat på 14 101 000 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. 

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner bokslutet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Underskott mot budget 14 101 000 kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Palmqvist (C) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att 

socialförvaltningens månatliga ekonomiska uppföljningar ska redovisas 

ingående med statistik för varje verksamhet. I övrigt att godkänna 

bokslutet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva 

Palmqvists (C) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med Eva Palmqvists (C) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivesle av förvaltningschef och ekonom, 2018-02-26 

Socialnämndens verksamhetsberättelse av förvaltningschef, 2018-02-26 

Bilaga till Socialnämndens verksamhetsberättelse av ekonom, 2018-02-28 

Målavstämning socialnämndens bokslut av ekonom, 2018-02-26 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 
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§ 21 Dnr 2017-000499  

Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden lämnar nedanstående yttrande till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Ymer (S) lämnade, den 20 oktober 2017, in en motion om 

kompetensförsörjning inom äldreomsorgen till Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen remitterade motionen till Socialnämnden den 5 

december 2017 (§ 237) för yttrande. Yttrandet ska inkomma till 

Kommunstyrelsen senast i mars 2018. 

Yttrande 

”Se över möjligheten att fördela arbetsuppgifter inom äldreomsorgen på 

annat sätt än idag” 

Äldreomsorgen arbetar idag med att fördela arbetsuppgifter inom 

äldreomsorgen genom att ta hjälp av personal via Uppjobb. Personalen har 

ingen omvårdnadsutbildning men utför serviceinsatser såsom städ och 

tvätt. På så sätt frigörs tid för omvårdnadspersonal till det direkta 

omvårdnadsarbetet.  

”Se över möjligheten att kunna erbjuda anställning inom äldreomsorgen 

efter en kortare omsorgsutbildning” 

”Se över möjligheten att bedriva denna utbildning i samarbete med 

arbetsförmedlingen” 

En avsiktsförklaring har träffats mellan Sveriges kommuner och landsting 

och Kommunal om kompetenshöjning inom äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård. Vård- och omsorgscollege har godkänt ett förslag till innehåll i en 

utbildning till vårdbiträde. Representation från Uppvidinge kommun finns 

i den lokala gruppen inom Vård och omsorgscollege för den östra delen av 

länet, för att bevaka just dessa frågor. Vård- och omsorgscollege har 

identifierat Arbetsförmedlingen som en viktig part när utbildning till 

vårdbiträde blir aktuell.  

Ett pågående samarbete finns mellan Uppvidinge Gymnasieskola och 

Socialförvaltningen genom ett programråd som ett komplement till Vård- 

och omsorgscollege. 
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”Se över möjligheten att erbjuda samtliga studenter på vård och 

omsorgsprogrammet vid Uppvidinge Gymnasieskola fast anställning efter 

avslutad utbildning”  

Äldreomsorgen erbjuder tillsvidare anställning för personer som studerat 

omvårdnadsprogrammet. En konsekvens av detta är dock att 

verksamheterna ibland gör undantag gällande kravet om körkort. Ett sätt 

att möta kravet om körkort kan vara att kommunen erbjuder möjlighet till 

körkortsutbildning under gymnasieutbildningen.  

”Se över möjligheten att stimulera anställda inom äldreomsorgen, som 

saknar undersköterskeutbildning, att skaffa sig en sådan utbildning” 

Under 2011–2014 genomfördes en nationell satsning för kompetenshöjning 

för personal via så kallade Omvårdnadslyftet. Kurser inom vård och 

omsorgsprogrammet erbjöds i samarbete med Uppvidinge gymnasieskola. 

Fördjupningskurser erbjöds under 2016-2017. Idag är det ett antal personer 

som läser omvårdnadsprogrammet på distans via Uppvidinge 

Gymnasieskola. Personal kan i samband med det ansöka om 

fritidsstudiestöd som stöd.  

Ett önskemål är skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda 

utbildningsplatser med lön, det gäller även inom andra yrken inom 

Socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden lämnar yttrandet till 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare och tf. vård- och omsorgschef, 2018-

02-27 

Motion om kompetensförsörjning inom äldreomsorgen, 2017-10-20 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Ärendet innehåller sekretessbelagda 

uppgifter och visas därför inte. 

 



 

 

 

 

 

 

Ärendet innehåller sekretessbelagda 

uppgifter och visas därför inte. 
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§ 24 Dnr 2018-000052  

Möte med Tychofondens styrelse 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2017-12-

19.  

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 19 december 2017 och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet. 

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner förslag enligt 

Tychofondens protokoll 2017-12-19. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2017-12-19 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-02-26 

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson 
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§ 25   

Medborgarförslag om att organisera stödfamiljer 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

yttrande i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare, med stöd av fem andra medborgare har skrivit ett 

medborgarförslag där man föreslår att Uppvidinge kommun organiserar 

stödfamiljer för att stötta familjer med barn placerade på annan ort.  

Kommunstyrelsen överlämnade medborgarförslaget den 15 maj 2017 (§62) 

till Socialnämnden för upprättande av svar.  

Socialnämnden gav den 14 december 2017 (§152) socialförvaltningen i 

uppdrag att upprätta ett svar på medborgarförslaget och återkomma till 

socialnämndens sammanträde i februari 2018. 

Socialförvaltningen överlämnade ett yttrande på socialnämndens 

sammanträde februari 2018. Socialnämnden återremitterade yttrandet till 

socialförvaltningen den 8 februari 2018 (§17) för återrapportering i mars 

2018. 

Socialförvaltningen har inte möjlighet att färdigställa yttrandet inom den tid 

som socialnämnden angett.  

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ger socialförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med yttrande i april 2018.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2018-03-01 

 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen 
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Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2016-000468  

Uppföljning av Fixartjänst 

Socialnämndens beslut 

1.  Socialnämnden beslutar att förlänga uppdraget om fixartjänst till och 

med 2018-12-31. 

2 Socialförvaltningen ska återkomma med en utvärdering av tjänsten i 

februari 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden inrättade den 8 december 2016, § 174, fixartjänst i 

projektform under perioden 2016-12-15  till och med 2018-03-31. 

Uppföljning ska ske i augusti 2017 samt januari 2018. Uppföljning ska 

genomföras i samverkan med kommunstyrelsens arbetsmarknadsenhet. 

För att förebygga fall och bidra till ökad trygghet för äldre i hemmen har 

socialnämnden gjort en överenskommelse med kommunsstyrelsens 

arbetsmarknadsenhet, Uppjobb, att erbjuda fixartjänster. Tjänsterna innebär 

att personer som är 67 år eller äldre och bor i Uppvidinge kommun kan få 

hjälp med praktiska saker i sitt hem. 

Uppföljning januari tom augusti 2017 

Enligt Upp Jobbs statistik har 46 personer använt sig av tjänsten under 

perioden januari tom juli 2017. Av dessa personer är 8 män och 38 kvinnor. 

Alla kommundelar är representerade, flest ärenden i Åseda och minst antal 

ärenden i Norrhult/Klavreström. Vanligaste insatsen som Fixartjänst har 

utfört är uppsättning av gardiner och lampor samt byte av glödlampor och 

hämta lådor från källare eller vind. 

Någon tillförlitlig statistik kring antal fall kopplat till Fixartjänst är inte 

möjlig att ta fram. Öppna jämförelser 2016, och som har redovisats 2017, 

visar statistik på antal fallskador på personer över 80 år och som har skrivits 

in på sjukhus, genomsnittligt värde 2013-2015. Nästa rapport av öppna 

jämförelser presenteras 2018. 

Socialförvaltningens egen statistik över antal fall inom hemtjänst och 

hemsjukvård är inte användbar för att mäta om Fixartjänst har bidragit till 

minskat antal fall, då det kan vara personer utan hemtjänst/hemsjukvård 

som anlitar Fixartjänst. 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(25) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-08 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Antagandet kan ändå göras att Fixartjänst troligen bidrar till att förebygga 

fall med tanke på de insatser som de har utfört under perioden, till exempel 

uppsättning av gardiner och lampor. 

Om tryggheten har ökat för den enskilde går inte heller i dagsläget att ta 

fram någon tillförlitlig statistik på.  

Uppföljning september tom februari 

Socialnämnden förlängde den 8 februari 2018, § 6, socialförvaltningens 

uppdrag för uppföljning av Fixartjänst till mars 2018. Socialförvaltningen 

har ännu inte erhållit den statistik som behövs för att återrapportera ärendet 

i mars 2018. 

Socialförvaltningen föreslår att projekttiden för Fixartjänst förlängs till och 

med 2018-12-31. Därefter återkommer socialförvaltningen med en 

utvärdering av projektet till socialnämndens sammanträde i februari 2019. 

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden beslutar att förlänga 

uppdraget om fixartjänst till och med 2018-12-31 och att socialförvaltningen 

ska återkomma med en utvärdering av tjänsten i februari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fixartjänsten finansieras av kommunsstyrelsens arbetsmarkandsenhet, 

Uppjobb, enligt överenskommelse. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med socialförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-02-27 

Beslutet skickas till 

Arbetsmarkandsenheten 

Områdeschefer Socialförvaltningen 

Ledningsgruppen Socialförvaltningen 

Handläggarna Socialförvaltningen 
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§ 27 Dnr 2017-000487  

Omorganisation av etablering/Hem för vård och boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden avslutar uppdraget som gavs till socialförvaltningen § 

140/2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017 (§70) att uppdra till 

Kommunstyrelsen och Socialnämnden att utreda en eventuell förflyttning 

av verksamheten för ensamkommande barn och unga till 

Socialförvaltningen. 

Socialnämnden gav den 14 december 2017 (§140) Socialförvaltningen i 

uppdrag att ta fram ett underlag om omorganisering av etableringen och 

hem för vård och boende. Socialnämnden gav även Socialförvaltningen i 

uppdrag att tillsätta en oberoende granskare beträffande de ekonomiska 

konsekvenserna av omorganisationen. 

En arbetsgrupp som leddes av förvaltningscheferna för dåvarande 

Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen arbetade under 

hösten med olika förslag till förändringar av såväl organisation som 

ansvarsfördelning mellan de olika förvaltningarna. Flera av förslagen 

sträckte sig längre än vad som avsågs i Kommunstyrelsens uppdrag. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 februari 2018 (§19) att uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att i samråd med Socialförvaltningen göra 

den begränsade utredningen som avsågs i kommunstyrelsens beslut den 15 

maj 2017. 

Då uppdraget från Kommunstyrelsen den 15 maj 2017 ej kvarstår föreslår 

Socialförvaltningen att Socialnämnden avslutar de uppdragen som gavs till 

Socialförvaltningen den 14 december 2017. 

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden avslutar uppdraget som 

gavs till socialförvaltningen § 140/2017.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med socialförvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-02-26 

Kommunstyrelsen § 19/2018 – Utredning om omorganisering av 

verksamheten för ensamkommande barn och unga 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 28 Dnr 2017-000059  

Intern kontroll för år 2017 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden godkänner redovisningen. 

2. Socialförvaltningen ska införa risk- och konsekvensbeskrivningar till 

de ärenden som är av allmän karaktär som beslutas av 

socialnämnden.  

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 

granskningsområden.  Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

• Leasingbilar socialförvaltningen. Stämmer antalet körda mil 

överens med tankningarna. Intern kontroll har inte varit 

genomförbar. 

• Externa utförare av personlig assistans. Stämmer fakturerad tid 

med beslutad tid. Icke aktuellt att fortsätta kontrollerna då 

avvikelserna är marginella vid utförda kontroller. 

• Följs rutinen vid avslut av familjehemsplacerade barn. Rutinen har 

ej följts och utbetalningar har gjorts till avslutade familjehem 

• Verkställs besluten om social samvaro/promenader i hemtjänsten. 

Totalt finns sju anteckningar om att insatserna inte har kunnat 

utföras på grund av personalbrist. Totalt finns en anteckning om 

att insatsen inte har kunnat utföras. Orsak finns inte angiven.  

• Socialnämnden ges inte rätt förutsättningar att fatta beslut i 

relation till budgetförutsättningarna. Att det inte finns ekonomisk 

täckning för fattade beslut i socialnämnden.  Beskrivs ekonomiska 

konsekvenser i tjänsteskrivelserna. I september av sju 
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tjänsteskrivelser var det tre stycken som innehöll en beskrivning av 

ekonomiska konsekvenser. I oktober var fem tjänsteskrivelser och 

av dessa var det två stycken som innehöll en beskrivning av 

ekonomiska konsekvenser.  

• Förhandsbedömningar sker inte inom föreskriven tid, 14 dagar. 

Barn kan fara illa. Stickkontroller är ej genomförda enligt ovan då 

ansvarig chef ej varit i tjänst.  

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden godkänner redovisningen 

Ekonomiska konsekvenser 

Utifrån 2017 års händelser inom socialförvaltningen har intern kontroll 

gällande statistik och måluppfyllelse varit svår att få fram. 

Målformuleringen är inte tydlig i sin formulering vilket försvårar 

framtagandet av korrekt statistik. Ekonomiska konsekvenser är således 

omöjliga att utvärdera.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammström (S) och Frida Sundqvist Hall (C) yrkar att 

socialförvaltningen införa risk- och konsekvensbeskrivningar till de 

ärenden som är av allmän karaktär som beslutas av socialnämnden. I övrigt 

att godkänna redovisningen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik 

Hammströms (S) och Frida Sundqvist Halls (C) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet 

med Lars-Erik Hammströms (S) och Frida Sundqvist Halls (C) yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-02-27 

Rapport för intern kontroll, 2018-02-13 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr 2018-000016  

Information från socialchef år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Länsgemensam organisering/skottlandsmodellen 

2. Omorganisering individ- och familjeomsorgen 

3. Nämnd april 

Beslutsunderlag 

Information från socialchefen, 2018-03-08  
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§ 30 Dnr 2018-000081  

Redovisning av delegationsbeslut år 2018 

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 

Tjänstgörande ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna 

redovisningen. 

Tjänstgörande ordförande finner genom acklamation att socialnämnden 

godkänt redovisningen.  

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2018-03-08.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 31   

Meddelanden till socialnämnden år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex 

Sarah,  

2. Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex 

Sarah,  

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till Socialnämnden, 2018-03-08 

  

 




