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§ 23 Dnr 28072 

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen med borttag av punkt Revidering 
av socialnämndens delegationsordning.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lars-Erik Hammarström (S) yrkar på att ta bort punkt 
Revidering av socialnämndens delegationsordning, från dagordningen. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Socialnämnden kan godkänna dagordningen med 
borttag av punkt Revidering av socialnämndens delegationsordning och 
finner att socialnämnden beslutat så.        
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§ 24 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Carl Krekola (M) väljs som justerare              

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjarne Svensson (S) föreslår att Carl Krekola (M) väljs till justerare 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) till 
justerare och finner att socialnämnden beslutat så                 
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§ 25 Dnr 2021-000013  

Lokal för demenscentrum i Älghult 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att förtydliga att demenscentrum ska vara placerat 
på Storgårdens befintliga tomt samt att projektarbetet kring byggnationen 
startas.  

Socialnämnden beslutar att godta de ökade driftskostnaderna på 1,8 
miljoner kronor per år utifrån framtaget förslag från Kommunstyrelsen 
2020-11-18 

Socialnämnden beslutar att uppföljning kring ärendet ska ske på varje 
nämndsammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 
Den 19 januari 2021 fattade Socialnämnden beslut om att påtala att 
demenscentrum i Älghult ingår som en del i ärendet ”strukturella 
förändringar inom socialförvaltningen”.  

Socialnämnden yrkade vidare på att det ska tas fram tre nya förslag med 
kostnadskalkyler gällande utformning av byggnaden för demenscentrum 
(utifrån de behov socialförvaltningen beskrivit) där även ombyggnation 
beaktas (då det inte är byggnadstekniskt säkerställt om ombyggnation är 
möjlig).  

Socialnämnden yrkade vidare på uppskov med att lämna synpunkter till 
Kommunstyrelsen tills dessa förslag finns att ta ställning till.   

Efter att beslut fattats den 19 januari 2021 i socialnämnden har det 
framkommit att det finns oklarheter kring lokaliseringen av 
demenscentrum samt kostnader. Socialförvaltningen föreslår därför att ett 
förtydligande sker.  

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaderna uppskattas enligt gällande förslag från Kommunstyrelsen 
(2020-11-18, § 269) att öka med 1,8 miljoner kronor.  
I Socialnämndens budget finns idag avsatt ökade kapitalkostnader på 1 
miljon kronor per år. 
Beräknad intäktsökning på hyror: 360 000 kronor per år.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Palmqvist (C) yrkar att uppföljning kring ärendet ska ske på varje 
nämndsammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och enligt Eva Palmqvist (C) yrkande 
och finner att socialnämnden beslutat så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-03-03   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 Dnr 2021-000071  

Information från VoB 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen        

Sammanfattning av ärendet 
VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom 
socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan 
vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och 
Kommunförbundet Skåne och därigenom indirekt samtliga kommuner i 
Kronoberg och Skåne. 

VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, 
utredningshem (HVB), skyddat boende, stödboenden, öppenvård samt 
jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från 
socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, behandling, skydd och 
stöd samt konsultationer. Sammantaget består organisationen av ett tiotal 
enheter som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna 
per år. 

VoB Syd bildades 2004 och övertog då verksamheter från 
kommunalförbundet VoB Kronoberg och Region Skåne. Utgångspunkten 
var att skapa en organisation med ett uttalat kundperspektiv, 
kvalitetstänkande och med förståelse för socialtjänstens situation. VoB:s 
förstahandskunder är ägarkommunerna. Verksamheternas chefer och 
personal har kontinuerliga kontakter och en löpande dialog med chefer och 
handläggare inom socialtjänsten.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-22   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 28 Dnr 2021-000064  

Årsredovisning 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner bokslutet        

Sammanfattning av ärendet 
Bokslutet visar på ett positivt resultat på 5 711 000 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 har under året arbetat genomgående med förbättrings- 
och utvecklingsarbete framförallt genom arbetet med Covid19 och 
strukturella förändringar. Covid19 har medfört stora påfrestningar för var 
och en i och utanför förvaltningen.  

Att leda och arbeta i förändring är ett tufft uppdrag och när vi summerar 
2020 så kan vi bara konstatera att tillsammans har alla genomfört 2020 så 
otroligt bra. Vi har haft många tuffa utmaningar men vi har gemensamt 
lyckas genomföra uppdraget med bravur - Tillsammans gör vi skillnad för 
de vi är till för. 

Ekonomiska konsekvenser 
Överskott mot budget 5 711 000 kronor        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Socialnämnd 2020 

Bokslut per verksamhet 2020, Socialförvaltningen Uppvidinge kommun 

Verksamhetsnyckeltal Socialnämnden 2020  
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
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§ 29 Dnr 2021-000045  

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godtar informationen. 

Socialnämnden påtalar ett ökat behov av insatser från individ- och 
familjeomsorgen gentemot invånarna.  

Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att även fortsättningsvis 
upprätta åtgärdsplaner i enlighet med nuvarande redogörelse och i enlighet 
med "Regler för verksamhets- och ekonomistyrning”.       

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska prognosen för året för Socialförvaltningen visar på ett 
befarat negativt utfall på 5 miljoner kronor. Prognosen baseras på budget, 
utfall efter två månader, samt kända avvikelser. Prognosen är oerhört 
osäker till följd av den pågående pandemin. Hur nämndens ekonomi 
kommer att påverkas är i dagsläget svårt att uttala sig om. Den pågående 
pandemin påverkar Socialförvaltningens verksamheter. Utifrån 
medarbetare, sjukskrivningar, extra insatser och arbetsbelastning, men 
också för individerna i förvaltningens verksamheter. Det är också ett ökat 
behov av ekonomiskt bistånd. Likaså ökar våld i nära relationer samt 
placeringar och psykisk ohälsa.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det prognosticerade resultatet visar på ett negativt utfall med 5 miljoner 
kronor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar att socialnämnden uppdrar åt Socialförvaltningen att, 
till nästa sammanträde, upprätta en åtgärdsplan i enlighet med ”Regler för 
verksamhets- och ekonomistyrning”, fastställd av Kommunfullmäktige 
2020-02-04, § 14. 

Mattias Sjöberg (V) yrkar bifall till Centerns förslag.  

Carl Krekola (M) och Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att socialnämnden 
uppdrar åt socialförvaltningen att även fortsättningsvis upprätta 
åtgärdsplaner i enlighet med nuvarande redogörelse och i enlighet med 
"Regler för verksamhets- och ekonomistyrning". 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden 
beslutar enligt Moderaternas och Socialdemokraternas förslag.  

Votering begärd 
Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 
Centerns förslag och NEJ-röst på Moderaternas och Socialdemokraternas 
förslag.  

Omröstningsresultat   
Ledamot/Tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår 

Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande  x  

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande  x  

Bjarne Svensson (S)  x  

Peter Englén (S)  x  

Anette Valentin (S)  x  

Matthias Sjöberg (V) x   

Ingrid Hugosson (C) x   

Thomas Lindberg (C) x   

Eva Palmqvist (C) x   

Kerstin Ljungkvist (-)  x  

Hanne Geiger (SD) x   

Summa 5 6  

Antal JA-röster 5 stycken, antal NEJ-röster 6 stycken.  

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet 
socialförvaltningens förslag till beslut samt med Moderaternas och 
Socialdemokraternas yrkande.          

Beslutsunderlag 
Ekonomisk rapport för socialförvaltningen, mars 2021 

Uppföljning per verksamhet jan – feb 2021 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2021 

Åtgärdsplaner Socialförvaltningens per verksamhetsnivå år 2021  
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 30 Dnr 2021-000021  

Bostad med särskild service inom socialpsykiatrin 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att starta en bostad med särskild service enligt 
Socialtjänstlagen, för personer med psykiska funktionsnedsättningar        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Socialtjänstlagen 7 § ska socialnämnden verka för att människor som 
av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet 
att leva som andra, får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt 
som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd. Kommunen ska 
inrätta bostäder med särskild service för dem som behöver ett sådant 
boende. 

Bostad med särskild service enligt SoL innebär ett boende bemannat med 
personal dygnet runt där insatsen boendestöd ingår. Bostad med särskild 
service är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar som inte 
bedöms kunna få behovet tillgodosett i hemmet. För att beviljas bostad med 
särskild service ska den enskilde ha ett varaktigt och omfattande behov som 
sträcker sig över stor del av dygnet.  

Insatser som idag kan beviljas inom socialpsykiatrin är bland annat 
boendestöd, dagverksamhet och kontaktperson. Boendestöd utförs av 
öppenvården under dagtid. Under de senaste 10 åren har antalet personer 
som har insatsen boendestöd inom socialpsykiatrin nästan fördubblats: 

År 2010 hade 38 personer insatsen boendestöd.  
År 2015 hade 54 personer insatsen boendestöd.  
År 2020 hade 70 personer insatsen boendestöd.  

Behoven av insatser inom socialpsykiatri upplevs av biståndshandläggare 
vara mer omfattande nu än tidigare. Samsjuklighet, psykisk ohälsa i 
kombination med missbruk, upplevs vara mer vanligt förekommande. 

I december 2020 och februari 2021 inkom två ansökningar om bostad med 
särskild service inom socialpsykiatrin.            

Uppvidinge kommun har idag ingen bostad med särskild service inom 
socialpsykiatrin. Att kunna tillgodose stöd dygnet runt hos personer med 
omfattande behov är därför inte möjligt.   
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Socialförvaltningen önskar därför få möjlighet att utreda ny boendeform 
och återkomma till socialnämnden senast oktober 2021 med utredning och 
förslag till ny boendeform  

Konsekvenser 
Möjliga konsekvenser när bostad med särskild service inte kan erbjudas är 
att socialnämndens beslut inte kan verkställas i Uppvidinge kommun varför 
externa placeringar kan bli aktuella.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av omsorgs- och IFO-chef 2021-02-16      

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 31 Dnr 2021-000032  

Verksamhetsberättelse för Smedsgård 2020 

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. 

Verksamhetschef Ida Jansson beskriver i rapporten att verksamheten under 
hela året har präglats av pandemin och allt som det fört med sig. 
Smedsgård har under 2020 haft en beläggning mellan 15–18 boende. Den 
genomsnittliga beläggningen är 16,4 boende.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-02-19 

Verksamhetsberättelse för Smedsgård år 2020, 2021-01-28   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
Smedsgård 
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§ 32 Dnr 2021-000063  

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner revideringen av Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete inom Socialförvaltningen i Uppvidinge 
kommun        

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 
2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, 
socialtjänst och verksamheter enligt LSS.  

Ledningssystemet är ett system/verktyg för att fastställa principer för 
ledning av verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  

Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som 
gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.  

Socialnämnden i Uppvidinge kommun antog sitt första ledningssystem i 
september 2013. Ledningssystemet ska revideras årligen.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2021-02-23   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 33 Dnr 2021-000037  

Länsgemensam analys och handlingsplan, psykisk 
hälsa 2021-2022, samt suicidprevention 2021-2023 för 
Kronobergs län 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen        

Sammanfattning av ärendet 
De länsövergripande handlingsplanerna är framtagna i samarbete med 
samtliga kommuner i länet.  Uppvidinge kommuns handlingsplan för 
Psykisk hälsa är framtagen kommunövergripande. Planerna gäller för alla 
förvaltningar och verksamheter i kommunen.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-19 

Länsgemensam analys och handlingsplan, psykisk hälsa 2021-2022 för 
Kronobergs län 

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2021-2023 i Kronobergs 
län  

Uppvidinge kommuns handlingsplan för Psykisk Hälsa 2021-2022 

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 34 Dnr 2021-000073  

Centralförråd skyddsutrustning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna byggnation av centralförråd för 
skyddsutrustning.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunens ledningsgrupp har tagit 
beslut om att upprätta ett förråd med tillgång av skyddsutrustning för 
minst 3 månader. Förvaltningen har upprättat ett centralförråd i Lingårdens 
källare för allt skyddsmaterial utom den brandfarliga vätska som enligt 
gällande lagrum behöver förvaras på annan plats. Därav hyr 
socialförvaltningen just nu en container för den brandfarliga vätskan. För en 
långsiktig lösning behövs ett permanent förråd för förvaring av brandfarlig 
vätska på ett tryggt och säkert sätt, enligt lagar och krav.  

Ekonomiska konsekvenser 
730 000kr enligt kalkyl från Uppvidingehus 

Containerhyra per månad: 798kr        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-03-03  

Underlag nybyggnation Brandfarlig vätska, Uppvidingehus 2020-11-15  

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 35 Dnr 2021-000066  

Årsberättelse och statistik för 2020, samt 
verksamhetsplan 2021-2022  Familjefrid Kronoberg 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen        

Sammanfattning av ärendet 
Familjefrid Kronoberg är en specialiserad verksamhet riktad mot våld i nära 
relationer. Deras uppdrag innefattar såväl samtalsbehandling, råd- och 
stöd, krisbearbetning men även utåtriktad verksamhet med informations 
och kunskapsspridning till ideella/professionella och kommuninvånare från 
4 år oavsett vart man bor i länet.  Kostnadsfritt för såväl våldsutsatt som 
våldsutövare.  

Pandemin gjorde att vid påsk 2020 beslutades att ställa om verksamheten 
helt till digitalt arbete.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-19  

Familjefrid Kronobergs årsberättelse 2020 

Statistik 2020 

Verksamhetsplan 2021-2022   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 36 Dnr 2021-000067  

Årsrapport 2020 och verksamhetsplan 2021- 
Resurscentrum heder i Kronoberg 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen        

Sammanfattning av ärendet 
2020 skulle bli Resurscentrums riktiga uppstartsår med två samordnare på 
plats som skulle arbeta med länsturné och implementering. Istället fick vi 
Corona.   

Kronobergs län har utsetts som ett av fyra pilotlän att starta resurscentra. 
Nationellt åtföljs pilotuppdraget av följeforsning och utvärdering.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-19 

Årsrapport 2020 

Verksamhetsplan 2021   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 37 Dnr 2021-000038  

Information från verksamheterna 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen         

Sammanfattning av ärendet 
Information kring uppdraget att implementera barnkonventionen i 
kommunens verksamheteter.        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-03-03   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 38 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet        

Sammanfattning av ärendet 
-Budgetgrupp 

-Smedjan 

-Covid-19 /Vaccination 

-Lokalbehov  

-Barnens Bästa i Uppvidinge/Kronoberg 

-Coronakommissionens rapport       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-02-16    

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 39 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 2021-02-16 
§ 31 Medborgarundersökning 2020 
§ 33 Granskningsrapport för intern kontroll 2020, nämnder och bolag 
§ 37 Trygghetsboende i Norrhult 
§ 40 Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för 
Solgården 
§ 52 Kravpolicy 

Kommunfullmäktige 2021-02-02 
§ 8 Trygghetsboende i Norrhult 
§ 9 Motion om språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor 

Växjö Tingsrätt 
Dom 2021-03-01 Mål nr  
Protokoll 2021-02-22 Mål nr  
Protokoll 2021-02-04 Mål nr  
Underrättelse 2021-02-10 Mål nr  
Underrättelse 2021-02-09 Mål nr  
Underrättelse 2021-02-08 Mål nr  
Föreläggande 2021-03-05 Mål nr  

Förvaltningsrätten i Växjö 
Dom 2021-03-03 Mål nr  
Dom 2021-02-19 Mål nr  
Dom 2021-02-17 Mål nr  

Eksjö Tingsrätt 
Förordnande 2021-02-08 Mål nr         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.         



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2021-02-19   

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-03-16 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 40 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2021 

Socialnämndens 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        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 
så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2021-02-19 

Förteckning av delegationsbeslut, 2021-03-11  

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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