Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(40)

Sammanträdesdatum

2018-04-05
Socialnämnden

Plats och tid

Eklövet, Lenhovda, torsdagen den 5 april 2018 kl 13:00 – 17:53
Ajournering kl. 14:29 – 14:51, 16:21 – 16:30, 17:28 – 17:37

Beslutande

Thomas Lindberg (C), Ordförande
Lars-Erik Hammarström (S), 1:e vice
ordförande
Eva Palmqvist (C)
Frida Sundqvist Hall (C)
Sadiq Sahal (C), §§ 32-48
Bjarne Svensson (S)

Tjänstepersoner

Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef
Emma Majlöv Modig, sekreterare
Christoffer Mowide, sekreterare, §§ 32-48
Tiina Lilja, ledningsstöd
Carina Asp, hälso-och sjukvårdschef t.f. vård- och omsorgschef, §§ 32-34, 44-52
Liselotte Pedersen, enhetschef individ- och familjeomsorgen
Marie Bennesved, utvecklingsledare, §§ 44-47
Silja Savola, ekonom, § 48
Filiz Nouri, ekonom, § 48

Justerare

Lars-Erik Hammarström

Birger Johansson (S)
Peter Englén (S)
Anna-Lena Rosander (V)
Matthias Sjöberg (-), §§ 32-48
Kerstin Ljungkvist (SD)

Justeringens plats och tid Lenhovda, 2018-04-16
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 32-52

Emma Majlöv Modig
Ordförande
Thomas Lindberg
Justerare
Lars-Erik Hammarström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Datum då anslaget
publiceras
Förvaringsplats för
protokollet

Justerandes signatur

2018-04-17

Datum då anslaget
avpubliceras

Villagatan, Lenhovda

Utdragsbestyrkande

2018-05-08
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Underskrift
Emma Majlöv Modig
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§ 32

Dnr 28072

Godkännande av dagordningen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner dagordningen.
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§ 33

Dnr 2018-000104

Uppsägning av avtal mellan Uppvidinge kommun och
Primärvården Region Kronoberg gällande
distriktssjuksköterskemottagningen i Norrhult
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att avtalet med Region Kronoberg gällande
distriktssköterskemottagningen i Norrhult inte sägs upp.

Reservation
Thomas Lindberg (C)
Sadiq Sahal (C)
Eva Palmqvist (C)
Frida Sundqvist Hall (C)

Sammanfattning av ärendet
Den som är sjuk och behöver vård ska i första hand vända sig till närmaste
vårdcentral eller, i akuta fall till sjukhuset. Den som av hälsoskäl har stora
svårigheter att ta sig till sin vårdcentral, kan vara berättigad till
hemsjukvård. Det är sjuksköterskan i hemsjukvården som bedömer
behovet. Hemsjukvård ges till alla åldrar och även till den som är svårt sjuk
eller vårdas i livets slut.
Distriktssköterskemottagningen i Norrhult har sedan föregående avtal
tecknades 2016-04-01, varit öppen 2 timmar/vecka, (tisdag). På grund av ett
vikande besöksunderlag är det inte längre befogat att avsätta bemanning
och resurser till att ha mottagningen öppen.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden beslutar att avtalet med
Region Kronoberg gällande distriktssköterskemottagningen i Norrhult sägs
upp från och med 2018-05-01.
Personalresursen inom hemsjukvården blir mer kostnadseffektiv.

Förslag till beslut på sammanträdet
Lars-Erik Hammarström (S), Anna-Lena Rosander (V) och Kerstin
Ljungqvist (SD) yrkar att socialnämnden inte ska säga upp avtalet med
region Kronoberg.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik
Hammarström (S), Anna-Lena Rosander (V) och Kerstin Ljungqvist (SD)
yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet
med Lars-Erik Hammarström (S), Anna-Lena Rosander (V) och Kerstin
Ljungqvist (SD) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av Hälso- och sjukvårdschef, 2018-03-26
Avtal, 2016-02-17

Beslutet skickas till
Primärvården Region Kronoberg
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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§ 34

Dnr 2018-000106

Servicebostäder till omsorgen
Socialnämndens beslut
1 Socialnämnden ger vård- och Omsorgsavdelningen i uppdrag att starta
Servicebostad.
2 Förvaltningschef ska kommunicera framtida behov med
UppvidingeHus.

Sammanfattning av ärendet
Den 19 februari 2018 beslutade biståndshandläggare om bostad med
Särskild service enligt LSS, som bör verkställas som Servicebostad för att
möta individens behov. Om beslutet inte verkställs inom tre månader kan
kommunen bli skyldig att betala vite.
En inventering visar att till sommaren 2018 kommer behovet av platser i
Servicebostad vara två. Inom ett till två år kommer behovet av
Servicebostad öka med tre nya platser. Under tidperioden 2021-2026
beräknas behovet att öka med ytterligare fyra platser i Servicebostad. Totalt
nio platser 2026.
Behovet av gruppbostad som kan vara aktuella 2018-2020 är fyra platser.
Inom tidsperioden 2020-2027 beräknas behovet av gruppbostad öka med
fem platser.
Kommunen kan idag inte erbjuda plats i gruppbostad, då det inte finns
någon tom plats. Servicebostad finns inte i kommunen. Om beslutet inte
verkställs ger det konsekvenser för individen som kan innebära otrygghet,
risk för psykisk ohälsa. För kommunen kan det innebära ekonomiska
konsekvenser.
Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ger vård- och
Omsorgsavdelningen i uppdrag att starta Servicebostad.
De ekonomiska konsekvenserna är eventuellt vite för icke verkställt beslut.
Kostnad för köp av Servicebostad beräknas vara 2 255 000 kr/år.
Gruppbostadsplats i annan kommun beräknas kosta ca 2 255 000 kr/år.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Lars-Erik Hammarström (S) och Frida Sundqvist Hall (C) yrkar att
förvaltningschef ska kommunicera framtida behov med UppvidingeHus. I
övrigt att bifalla socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik
Hammarström (S) och Frida Sundqvist Hall (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet
med Lars-Erik Hammarström (S) och Frida Sundqvist Hall (C) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från områdeschef OF (omsorgen om funktionshindrade)
och Tillförordnad Vård- och omsorgschef, 2017-03-28
Servicebostäder enligt LSS, 2018-03-27
Risk-och behovsinventering, 2018-03-06

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Områdeschef omsorgen av funktionsnedsatta

Justerandes signatur
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§ 35

Medborgarförslag om att organisera stödfamiljer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden besvarar medborgarförslaget med nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet
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 i februari 2018. Socialnämnden återremitterade yttrandet till
socialförvaltningen den 8 februari 2018, § 17, för återrapportering i mars
2018.
Då Socialförvaltningen inte haft möjlighet att färdigställa yttrandet till den 8
mars 2018 gav socialnämnden, § 28, socialförvaltningen i uppdrag att
återkomma med svar i april 2018.
Socialförvaltningen presenterar nedanstående yttrande som svar på
medborgarförslaget på socialnämndens sammanträde 5 april 2018.

Yttrande
Medborgarförslaget tar upp en viktig utmaning för socialförvaltningen, att
rekrytera egna ansvarfulla familjer, se till att de får god handledning så att
de kan stötta det placerade barnet och ha en god kontakt med de biologiska
föräldrarna.
I medborgarförslaget används begreppet stödfamiljer. Socialtjänstens
begrepp för de familjer som har i uppdrag att stötta barn och deras
biologiska föräldrar på hemmaplan är kontaktfamiljer. I följande text
används begreppet kontaktfamilj, vilket likställs med begreppet stödfamilj.
Medborgarförslaget föreslår en höjning av arvode till kontaktfamiljer. En
höjning av arvodet för kontaktfamiljer skulle inledningsvis kunna generera
fler intresseanmälningar men det finns ingen garanti för att det skulle
innebära att kommunen kan rekrytera fler kontaktfamiljer som är erfarna
och ansvarsfulla.
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Ett ökat arvode innebär inte heller att kontaktfamiljen kan stötta det
placerade barnet eller den biologiska familjen såpass att det placerade
barnet kan flytta hem.
Avseende barnets behov av stöd i sin relation till föräldrarna är det ett
uppdrag som ligger på kommunens öppenvård som har den specifika
yrkesmässiga kompetensen. Socialsekreteraren ser till att vården följs upp
och går framåt.
Ett första steg i arbetet med att rekrytera kontaktfamiljer är att man inom
Individ och familjeomsorgen säkerställer att det finns tillräckligt med
resurser och kompetens för att rekrytera och handleda dessa. Idag finns 1,5
tjänster fördelat på två socialsekreterare vars uppdrag bland annat är
rekrytera och handleda både familjehem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer. Det finns en planering för att ge berörd personal utbildning
i att handleda uppdragstagare.
Arbetet med att rekrytera kontaktfamiljer har påbörjats. Under hösten 2017
annonserade socialtjänsten efter kontaktfamiljer och det har inkommit en
handfull intressanta familjer som skall utredas. Kontaktfamiljer är en viktig
del i det förebyggande arbetet eftersom en kontaktfamilj, samtidigt med
öppenvårdsinsatser, möjliggör arbete med familjen på hemmaplan.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden besvarar medborgarförslaget
med nedanstående yttrande.

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
Medborgarförslag, 2017-03-09
Tjänsteskrivelse av enhetschef placeringsgruppen, 2018-03-26

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Föreslagsställare

Justerandes signatur
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§ 36

Dnr 2017-000268

Uppföljning av revisionsrapport om Granskning av
uppföljningsarbete samt beställningar inom individoch familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner uppföljningen.

Sammanfattning av ärendet
Den 12 oktober 2017, § 119, beslutar socialnämnden att ge
socialförvaltningen uppdrag att i april 2018 återkomma med uppföljning av
nedanstående åtgärder. Åtgärderna är en följd av den granskning
revisionsfirman PwC gjorde avseende socialnämndens
institutionsplaceringar av barn och unga (SN 2014–000065) 2014. Kritik
riktades till socialnämnden gällande otillräcklig arbetsledning, avsaknad av
rutiner och riktlinjer, bristfällig uppföljning av placeringar,
utvecklingsbehov av alternativ till institutionsplaceringar samt
förbättringsområden i handläggningen.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Uppvidinge kommun
granskade PwC åter igen kommunens individ- och familjeomsorg. I denna
rapport framkom att socialnämnden genom kontroll och uppföljning
behöver säkerställa att handläggningen sköts rättssäkert och enligt
fastställda rutiner. Det framkom även att ändamålsenliga uppföljningar
behöver förbättras.
Åtgärder för uppföljning april 2018:

Justerandes signatur

1.

Vid överväganden av vård utanför hemmet ska vårdplan
bifogas till individutskottet.

2.

Fortsätta vår interna granskning av förhandsbedömningar och
upprätta en granskningsmall för placerade barn samt fortsätta
följa huruvida utredningstiden vid barnavårdsutredningar
säkerställs.

3.

Generell översyn av intranätet särskild med fokus på att öka
användarvänligheten.

4.

Ställningstagande om nytt verksamhetssystem ska upphandlas
ska tas under året.

Utdragsbestyrkande
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5.

Fortsätta utveckla arbetet med att använda sig av SMARTa
mål vid insatser från individ och familjeomsorgen.

6.

Ett förslag på intern kontroll tillsammans med målsättning i en
verksamhetsplan för 2018 kommer att presenteras för
socialnämnden senare under året.

Avseende överväganden av vård utanför hemmet bifogas detta till
individutskottet sedan hösten 2017. Det har inte tagits fram rutin för att
säkerställa att processen följs, däremot går chef igenom handlingarna som
ska till individutskottet och kollar då att vårdplan finns med.
Intern granskning av förhandsbedömningar gjorda 2017 är genomförd i
februari 2018 och visar på att samtliga punkter som skulle kontrolleras har
förbättrats jämfört med föregående år, förutom på punkten om besluten är
tagna inom 14 dagar. Där syns en kraftig försämring. Kvaliteten i
förhandsbedömningar har ökat då verksamheten skapade en
mottagningsfunktion men konsekvensen har blivit att sårbarheten ökat då
mottagningen bestått av en person. För att minska sårbarheten men inte
minska kvalitéen har arbetssättet förändrats och en ny mottagningsfunktion
är i uppstarten.
Någon generell översyn av intranätet med särskild fokus på att öka
användarvänligheten har inte hunnit genomföras.
Nytt verksamhetssystem är under upphandling.
Arbetet med SMARTa mål vid insatser från individ- och familjeomsorgen
fortsätter. Exempelvis har ett samverkansmöte ägt rum med utredare inom
Barn och familj och behandlare i öppenvården för att utveckla arbetet, öka
kunskapen samt personalens trygghet i användandet av metoden.
Ett förslag på intern kontroll har tagits fram den 22 mars 2018. Den interna
granskningen avser granskning av förhandsbedömningar, placeringar,
utredningar samt utbetalningar av arvode och omkostnader.
För att säkerställa att granskningar blir korrekta används
granskningsmallar.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner uppföljningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur
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Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet
med socialförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av enhetschef vuxengruppen, 2018-03-22
Granskning förhandsbedömningar 2017, 2018-02-13
Förslag intern kontroll 2018, 2018-03-22

Beslutet skickas till
Tillförordnad chef individ- och familjeomsorgen
Enhetschef individ- och familjeomsorgen

Justerandes signatur
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§ 44

Dnr 2018-000108

Utvärdering av 2016 års omorganisering av individ och
familjeomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om organisationsjustering inom individ- och
familjeomsorgen enligt förslag till organisationsjustering 2018.

Sammanfattning av ärendet
Organisationsjustering inom individ- och familjeomsorg – ”En väg in för att
få del av socialtjänstens resurser”
Nuvarande organisation skapades inför årsskiftet 2016. Individ- och
familjeomsorgen består i dagsläget av fyra grupper: Utrednings- och
familjerättsgruppen, Placeringsgruppen, Vuxengruppen och Öppenvård
med inriktning på behandling och psykiatri. Individ- och familjeomsorg är
en organisation som bygger på små arbetsgrupper där varje enhetschef har
5-7 medarbetare i varje grupp. Enhetscheferna har sett ett behov av en
organisationsjustering för att uppnå en väl fungerande organisation med
fokus på att ge kommunens medborgare ett gott bemötande och en bra
service, ökad rättsäkerhet och effektivitet i arbetet samt förbättra
socialsekreterarnas arbetsmiljö. Under åren har enhetschefer inte haft
möjlighet att tillämpa det nära ledarskapet som var tänkt.
Ärendehandledningen fick stå tillbaka för övriga chefsuppgifter. Vidare
skapades ett avstånd mellan utrednings- och familjerättsgruppen och
placeringsgruppen.
Organisationsförändringen ska bland annat innebära att verksamheten
skapar en mottagningsgrupp för att kommuninvånare och
samarbetspartners ska få en gemensam väg in oavsett om ärendet gäller
missbruk, våld i nära, ekonomiskt bistånd eller barn och familj. Tack vare
en gemensam väg in kan individ- och familjeomsorgen uppnå ökad kvalitet
i det sociala arbetet och förenkla för kommunens medborgare att snabbare
och enklare få rätt hjälp. Förändringen ska dock inte innebära utökad
grundbemanning inom Individ- och familjeomsorg. Gruppen föreslås bestå
av fyra socialsekreterare som blir en del av Mottagnings- och vuxenenheten.
Ekonomisk analys har inte gjorts av ekonom. Organisationsförändringen är
planerad att rymmas inom ramen för nuvarande budget. Dock bedömer
chefer inom individ och familjeomsorgen att personalkostnaden initialt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-05
Socialnämnden

kommer att öka i och med anställning av två förste socialsekreterare. Den
ökade kostnaden kommer dock inom kort återgå till ursprunglig då de två
tjänsterna finansieras genom minskningen av en enhetschefstjänst samt av
de minskade placeringskostnader som organisationsförändringen är tänkt
att innebära.
Det är även chefers bedömning att ur ett längre perspektiv kommer
organisationsförändringen generera positiva ekonomiska konsekvenser
genom att personal i större utsträckning kommer välja att stanna kvar i
organisationen och sjukskrivningar kommer minska i och med att
arbetsförhållandena kommer att förbättras.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar om
organisationsjustering inom individ- och familjeomsorgen enligt förslag till
organisationsjustering 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 enhetschef vuxengruppen, 2018-03-26
Förslag till organisationsjustering 2018, 2018-03-26
Riskbedömning inför förändring i verksamheten, 2018-03-08, 2018-03-09
Organisationsförslag ”Organisationsjustering inom myndighetsutövning,
Individ- och familjeomsorg – ”En väg in för att få del av socialtjänstens
resurser”, 2018-03-26

Beslutet skickas till
Förvaltningschef/tf. individ- och familjeomsorgschef
Enhetschefer individ och familjeomsorgen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2017-000460

Motion om upphävande av lagen om valfrihet inom
äldreomsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Reservation
Eva Palmqvist (C)
Frida Sundqvist Hall (C)
Sadiq Sahal (C)
Kerstin Ljungqvist (SD)
Thomas Lindberg (C)

Sammanfattning av ärendet
Den 23 oktober 2017 lämnade Lars-Erik Hammarström in en motion till
kommunfullmäktige om upphävande av lagen om valfrihet (LOV) inom
äldreomsorgen och istället tillämpar lagen om offentlig upphandling.
Kommunfullmäktige, § 117/2017, beslutade att överlämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden, § 150/2017, beslutade att ge socialförvaltningen i uppdrag
att utreda motionen och återkomma med förslag till beslut i nämndens
sammanträde i april 2018.
Utredning
Socialnämnden har med hjälp av stimulansmedel finansierat projektledare
för att utreda förutsättningarna för att införa ett valfrihetssystem i
Uppvidinge kommun i och med LOVs införande 2008. Tre rapporter finns
att ta del av:
- ”LOV – Lagen om valfrihetssystem, Uppvidinge kommuns förutsättningar
för ett införande av valfrihetssystem”
- ”Utredningsrapport – Alternativa upphandlingsformer för särskilt
boende”,
- ”LOV – Lagen om valfrihetssystem, Uppvidinge kommuns förutsättningar
för att införa LOV inom särskilt boende”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-27 att enligt lagen om
valfrihetssystem införa valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst i
ordinärt boende, gällande service och personlig omvårdnad samt delegerad
och ordinerad hemsjukvård.
LOV i hemtjänst
Socialnämnden godkände under 2013 två företag för hemtjänst enligt LOV.
Ett företag erbjöd hemtjänst gällande serviceinsatser men upphörde på egen
begäran efter 16 månader. Företaget hade under tiden cirka 10 uppdrag.
Det andra företaget som också erbjöd hemtjänst gällande serviceinsatser
fick under 12 månader inga uppdrag och avtalet upphörde därmed med
automatik, enligt gällande förfrågningsunderlag. Företaget sökte återigen
för hemtjänst 2015, gällande både serviceinsatser och personlig omvårdnad
men ansökan avslogs då samtliga krav i förfrågningsunderlaget inte
uppfylldes.
2018-03-26 finns ingen aktuell utförare i hemtjänst, inte heller någon
inkommen ansökan.
Uppsägningstid
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-26, om 24 månaders
uppsägningstid vid avbrytande av valfrihetssystemet.
LOV i särskilt boende
Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-29 att införa lagen om
valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för personer över 65 år i
Uppvidinge kommun.
December 2012 godkändes Smedsgård gällande särskilt boende för
personer över 65 år, enligt LOV. I samband med att socialnämnden
beslutade att minska antalet platser i särskilt boende gjordes en
överenskommelse med Smedsgård att begränsa antalet platser succesivt till
16, med inflyttningsstopp från juni 2017.
Någon annan ansökan för LOV i särskilt boende har inte inkommit sedan
införandet.
Skillnad mellan LOV och LOU gällande antal platser i särskilt boende
Enligt LOV kan antalet platser i särskilt boende inte begränsas av
kommunen, inte heller garanteras utföraren, utföraren är beroende av att
den enskilde väljer just det boendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteupphandling enligt LOU innebär att kommunen kan begränsa
antalet platser genom att ange ett produktionstak i förfrågningsunderlaget.
Så är alltså inte möjligt att göra i en kundvalsmodell enligt LOV.
Läs mer om skillnad mellan LOV och LOU i ”Utredningsrapport –
Alternativa upphandlingsformer för särskilt boende”.
Statistik enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, november 2017:
sep-11

sep-12

okt-13

14-okt

15-nov

16-nov

okt-17

LOV i drift

96

129

144

153

157

162

161

Beslut att införa

69

42

37

25

19

14

11

Utreder

55

55

38

31

30

32

32

Nej

70

64

71

78

81

76

76

3

3

6

10

290

290

290

290

290

290

290

Haft men avslutat
Totalt

158 av 161 kommuner har publicerade förfrågningsunderlag för hemtjänst, i
olika form. 17 av 161 kommuner har publicerade förfrågningsunderlag för
särskilt boende för äldre.
Enligt SKLs kontaktperson för LOV har de kommuner som valt att avsluta
valfrihetssystem, endast haft valfrihet för hemtjänst och flera av dem endast
på serviceinsatser. Det är främst mindre kommuner som har valt att avsluta
valfrihetssystemet. De primära anledningarna har varit att väldigt få
brukare har valt andra aktörer, att man inte har fått in några privata aktörer
samt ändrad politisk viljeinriktning, ofta en kombination av två eller alla
tre.
Ingen kommun har valt att avsluta LOV i särskilt boende.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden anser motionen vara
besvarad.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Lindberg (C) och Kerstin Ljungqvist (SD) yrkar att socialnämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Lars-Erik Hammarström (S) och Anna-Lena Rosander (V) yrkar att
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik
Hammarström (S) med fleras yrkande.

Justerandes signatur
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Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet
med Lars-Erik Hammarström (S) med fleras yrkande.
Votering begärs.
Ordförande finner genom votering att socialnämnden beslutat i enlighet
med Lars-Erik Hammarström (S) med fleras yrkande.

Omröstningsresultat
Ordförande instruerar ledamöterna att rösta Ja för att bifalla motionen och
Nej för att avslå motionen.
Namn

Ja

Thomas Lindberg (C)
Lars-Erik Hammarström (S)

Nej
X

X

Eva Palmqvist (C)

X

Frida Sundqvist Hall (C)

X

Sadiq Sahal (C)

X

Bjarne Svensson (S)

X

Birger Johansson (S)

X

Peter Englén (S)

X

Anna-Lena Rosander (V)

X

Matthias Sjöberg (-)

X

Kerstin Ljungkvist (SD)
Totalt

Avstår

X
6

5

0

Sex ledamöter röstade Ja, fem ledamöter röstade Nej och ingen avstod från
att rösta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingsledare och förvaltningschef, 2018-03-29
”Utredningsrapport – Alternativa upphandlingsformer för särskilt boende”,
presenterades på socialnämndens sammanträde 2011-08-11
”LOV – Lagen om valfrihetssystem Uppvidinge kommuns förutsättningar
för ett införande av valfrihetssystem”, presentarades på socialnämndens
sammanträde 2010-02-16
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”LOV – Lagen om valfrihetssystem Uppvidinge kommuns förutsättningar
för att införa LOV inom särskilt boende”, presenterades på socialnämndens
sammanträde 2011-10-06

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-05
Socialnämnden

§ 46

Dnr 2018-000109

Jubileumsrapport för öppna jämförelser, Vård och
omsorg om äldre 2007-2016 i Uppvidinge kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Öppna jämförelser av vården och omsorgen firade 10 år 2017. Sveriges
kommuner och landsting, SKL, och Socialstyrelsen har tagit fram en
specialutgåva där de presenterar 20 indikatorer som belyser utvecklingen
för delar av kvaliteten inom hemtjänst, särskilt boende samt sammanhållen
vård och omsorg.
De har också tagit fram ett bildspel där de har valt ut 12 indikatorer för
varje kommunresultat över tid, samt värdet för bästa kommun, länets
genomsnitt och samt rikets genomsnitt.
Öppna jämförelser baseras på nationell och allmänt tillgänglig statistik och
andra uppgifter, som belyser vården och omsorgen om äldre. Indikatorerna
ska ge en så allsidig bild som möjligt, uppgifterna ger dock inte en
heltäckande bild av kvaliteten.
Den information som öppna jämförelser ger behöver kompletteras med
annan information som bland annat finns lokalt, för att ge en mer
heltäckande bild av kvaliteten. Resultaten över tid påverkas av bland annat
rapportering till kvalitetsregister och svarsfrekvens.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden noterar informationen till
protokollet.

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 2018-03-21
Jubileumsrapport för öppna jämförelser 2007-2016, Socialstyrelsen och SKL

Justerandes signatur
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Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 47

Dnr 2018-000095

Äskanden år 2019-2021
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en
prioriteringslista av äskanden år 2019-2021 där man skiljer på investering
och drift med tillhörande konsekvensanalys att presentera till presidiet
senast 2018-04-26.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden är ytterst ansvarig för de ekomiska förutsättningarna 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 de ekonomiska förutsättningarna utformas
enligt målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet,
tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad
av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner.
Den totala summan på de äskanden som framförts från de olika
verksamheterna är 26 965 900 kronor.
Genom att ta ett helhetsgrepp över socialförvaltningens behov och framföra
dessa till socialnämnden ges en bild av vilka behov/förbättringar som
behöver genomföras under 2019-2021. Ett ökat behov inom vård- och
omsorg/individ- och familjeomsorgen/hälso- och sjukvård så tydligförs
vilka utmaningar förvaltningen står inför nu och i framtiden. I nuläget är
ekonomiska konsekvenser svåra att utvärdera men helhetsarbetet kring de
ekonomiska förutsättningarna för socialförvaltningens olika verksamheter.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden noterar informationen till
protokollet.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Palmqvist (C) yrkar att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram en
prioriteringslista av äskanden år 2019-2021 där man skiljer på investering
och drift med tillhörande konsekvensanalys att presentera till presidiet
senast 2018-04-26.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva
Palmqvists (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden beslutat i enlighet
med Eva Palmqvists (C) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-03-27
Sammanställning av äskanden från socialförvaltningen, 2018-03-28

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
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§ 48

Dnr 2018-000105

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att redovisa:
1 Hur många resurspass det finns, hur många som används och var de
används.
2 Kort och lång sjukfrånvaron inom vård och omsorg.
3 Hur många av schemalagda arbetspass som inte är tillsatta med vikarie
inom vård och omsorg.
4 Antal timvikarier och timvikariers arbetade timmar inom vård och
omsorg.
5 Socialförvaltningen ska återkomma till socialnämndens sammanträde i
september med ovanstående uppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen beräknas ge ett underskott på 6,2 miljoner kronor för år
2018. Prognosen baseras på utfall 2017, budget 2018 samt utfall efter tre
månader och kända avvikelser. Att lämna en tillförlitlig prognos efter tre
månaders utfall är inte möjligt. Inom socialförvaltningens
verksamhetsområden sker förändringar hela tiden, vilket kan påverka
ekonomin i både positiv och negativ inriktning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Frida Sundqvist Hall (C), Eva Palmqvist (C), Kerstin Ljungqvist (SD) och
Thomas Lindberg (C) yrkar att socialnämnden ger socialförvaltningen i
uppdrag att redovisa:
1 Hur många resurspass det finns, hur många som används och var de
används.
2 Kort och lång sjukfrånvaron inom vård och omsorg.
3 Hur många av schemalagda arbetspass som inte är tillsatta med vikarie
inom vård och omsorg.
4 Antal timvikarier och timvikariers arbetade timmar inom vård och
omsorg.
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5 Socialförvaltningen ska återkomma till socialnämndens sammanträde i
september med ovanstående uppgifter.

Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Frida
Sundqvist Hall (C), Eva Palmqvist (C), Kerstin Ljungqvist (SD) och Thomas
Lindberg (C) yrkande . Ordförande finner genom acklamation att
socialnämnden beslutat i enlighet med Frida Sundqvist Hall (C), Eva
Palmqvist (C), Kerstin Ljungqvist (SD) och Thomas Lindberg (C) yrkande

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning av ekonom, 2018-04-03
Prognos av ekonom

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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§ 49

Dnr 2017-000377

Förslag på verksamhetsplan utifrån ett
femårsperspektiv 2019-2024
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner utformande av en verksamhetsplan utifrån ett
femårsperspektiv för år 2019-2024.

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplanen ska bidra till en tydlighet och struktur i arbetet för
ledning och medarbetare. Den ska också ge en tydlighet för alla inom
förvaltningen att medverka och lägga upp arbetet för bästa tänkbara
resultat, en bättre strukturerad planering, för att på bästa sätt tillgodose
medborgarnas behov. Genom att skapa en verksamhetsplan som sträcker
sig över en femårsperiod finns möjlighet till långsiktighet i arbetet och en
ökad möjlighet att arbeta med målen i jämförelse över tid, vilket är till gagn
för den enskilde.
Reservation måste dock göras för eventuella utifrån kommande uppdrag
som inte kunnat förutses när verksamhetsplanen utformades. Exempel på
detta kan vara förändringar i lagstiftning eller förändrade föreskrifter och
allmänna råd från Socialstyrelsen, åtgärder vid egenkontroller samt
inspektion från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), satsningar från
regeringen eller ledningsgruppen för länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst samt stimulansmedel för specifika utvecklingsområden kan
påverka oss.
Verksamhetsplanen ligger till grund för verksamhetsberättelserna.
Genom att ta ett helhetsgrepp över verksamhetsplanen över en
femårsperiod finns underlag för en större följsamhet och förvaltningen ges
rätt förutsättningar att arbeta långsiktigt. 2018 års verksamhetsplan behöver
dock förstärkas med målarbete men är i sitt grundutförande ett gott
utgångsläge för en femårsplan. Ekonomiska konsekvenser är i nuläget svåra
att utvärdera men helhetsarbetet kring verksamhetsplanen blir mer
strukturerat och sammanhållande för varje del inom förvaltningen
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner utformande av
en verksamhetsplan utifrån ett femårsperspektiv för år 2019-2024.
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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, 2017-03-22

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
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§ 50

Dnr 2018-000002

Svar på kostnadseffektivisering inom vård och omsorg
Socialnämndens beslut
Socialnämnden upphäver socialnämndens beslut § 138/2017 och ger
socialförvaltningen i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan med förslag
på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar i juni 2018.

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2017, § 138, i samband med den ekonomiska
uppföljningen gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att
undersöka de ökade kostnaderna inom vård och omsorg och återkomma
med förslag på kostnadseffektiviseringar till socialnämndens sammanträde
i april 2018.
Den 13 mars 2018, § 28, uppdrog kommunstyrelsen till socialnämnden att
redovisa de åtgärder som vidtagits för att uppnå ett nollresultat i
förhållande till budget 2018. Uppdraget är att återkomma till
kommunstyrelsen sista april 2018.
I och med beslutet från kommunstyrelsen vill socialförvaltningen att
socialnämnden upphäver beslutet från 14 december 2017, § 138, om
kostnadseffektivisering och ger socialförvaltningen i uppdrag att
återkomma med en åtgärdsplan med förslag på förvaltningsövergripande
kostnadseffektiviseringar i juni 2018.
Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden upphäver socialnämndens
beslut § 138/2017 ger socialförvaltningen i uppdrag att inkomma med en
åtgärdsplan med förslag på förvaltningsövergripande
kostnadseffektiviseringar i juni 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 förvaltningschef, 2018-03-27
Kommunstyrelsen § 28/2018, Ekonomisk uppföljning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-05
Socialnämnden

Beslutet skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunstyrelsen
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§ 51

Meddelanden till Socialnämnden år 2018
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
1. KF § 6/2018, Informationssäkerhetspolicy
2. KF § 17/2018, Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i
socialnämnden efter Fredrik Ymer (S)
3. KS § 38/2018, Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda
4. Beslut från IVO, Dnr
5. Lex Sarah Dnr:
,
,
,

Beslutsunderlag
Förteckning över meddelande till socialnämnden, 2018-04-09
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§ 52

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
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna redovisningen.
Ordförande finner genom acklamation att socialnämnden godkänt
redovisningen.

Beslutsunderlag
Förteckning av delegationsbeslut, 2018-04-05
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