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Plats och tid Borgen, Lenhovda, tisdagen den 9 juni 2020 kl 13:00-16:23 

Ajournering 14:50-15:13 

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 

Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 

Bjarne Svensson (S) 

Anette Valentin (S) 

Peter Englén (S) 

Matthias Sjöberg (V) 

Ingrid Hugosson (C) 

Thomas Lindberg (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Kerstin Ljungkvist (-) 

 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef Socialförvaltningen 

Johanna Ekbring, förvaltningssekreterare 

Annie Ingelskog, Socialt Ansvarig samordnare  

Niklas Jonsson, kommunstyrelsens ordförande 

Patrik Ivarsson, förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen §§ 54-56 

Marie Rosell, Ekonom §§ 54-57 

Anita Bergersäter, avgiftshandläggare § 59 

Lena Bodin, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 58-64 

  

Justerare Carl Krekola (M) 

Justeringens plats och tid Solbacken, Nottebäck, 2020-06-17 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 54-64 

 Johanna Ekbring  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Datum då anslaget 

publiceras 17 juni 2020 

Datum då anslaget 

avpubliceras 9 juli 2020 

Förvaringsplats för 

protokollet Östra Kyrkogatan 4B, Åseda  

 

Underskrift 
  

 Johanna Ekbring  
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§ 54 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner dagordningen med tillägg av § 65 enligt förslag 

från Kerstin Ljungkvist (-)                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ljungkvist (-) lämnar Initiativärende om ny punkt på dagordningen  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen med 

tillägg av en extra punkt från Kerstin Ljungkvist (-) och finner att 

socialnämnden beslutat så.                  
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§ 55 Dnr 2020-000010  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

 Carl Krekola (M) väljs som justerare                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Englen (S) föreslår Carl Krekola (M) som justerare  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                      
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§ 56 Dnr 2020-000099  

Information om Kostutredningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämndens noterar informationen till protokollet          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-11 att uppdra åt chef för 

Samhällsserviceförvaltningen att påbörja avveckling av tillagningsköken i 

Norrhult och Älghult och ombilda dessa till mottagningskök samt att 

påbörja projektering och genomföra utbyggnad vid tillagningsköken i 

Lenhovda och Åseda. Chefen för samhällsserviceförvaltningen redogör på 

socialnämndens möte om utredningen.                               

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  
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§ 57 Dnr 2020-000065  

Socialnämndens ekonomiska uppföljning år 2020 

Socialnämndens beslut 

     Socialnämnden godtar informationen och beslutar i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och Carl Krekolas (M) och Eva 

Palmqvist (C) yrkande 

Reservation 

Carl Krekola (M) hänvisar till kommunfullmäktiges beslut 2020-02-04 §14 

om Regler för verksamhets- och ekonomistyrning och vikten av att följa 

dessa.  

Sammanfattning av ärendet 

 Den ekonomiska prognosen för året för Socialförvaltningen visar på ett 

befarat negativt utfall för året på 2,3 miljon kronor, vilket är oförändrat i 

förhållande till föregående prognos. Prognosen baseras på budget, utfall 

efter fem månader, samt kända avvikelser. Den pågående pandemin 

kommer med all säkerhet att påverka Socialförvaltningens verksamheter. 

Både inom personalen, med sjukskrivningar, extra insatser och 

arbetsbelastning, men också för individerna i förvaltningens omsorg, som 

till viss del ingår i Pandemins riskgrupp. Det är också en risk att 

ekonomiskt bistånd ökar på grund av pandemin under en period framöver. 

Likaså finns en risk för att våld i nära relationer ökar, liksom placeringar 

och psykisk ohälsa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Utan ytterligare åtgärder prognostiseras ett resultat som överskrider budget 

med 2,3 miljoner kronor.  

    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M) yrkar att verksamheterna fortsätter med en kontinuerlig 

översyn av de ekonomiska förutsättningarna för att nå en budget i balans. 

Underlag för aktiviteter finns bland annat i budgetgruppens 

minnesanteckningar 2020-03-04.  
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Eva Palmqvist (C) yrkar på att avdelningschefen för Omsorgen ska komma 

till nästa socialnämnd och informera om ekonomin och vilka åtgärder som 

ska göras inom hemtjänsten 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och Carl Krekolas (M) och Eva 

Palmqvist (C) yrkande och finner att socialnämnden beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för socialförvaltningen, juni 2020 

Uppföljning per verksamhet jan – maj 2020 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2020 

Åtgärdsplaner Socialförvaltningens per verksamhet       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 58 Dnr 2020-000004  

Åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektivisering år 
2020-2024 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag gällande åtgärds- 

och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020        

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2020-2022 vilket genom 

denna åtgärdsplan tydliggörs. Handlingsplanen kommer att vara ett 

levande dokument under 2020 för att tydliggöra helheten kring de olika 

delprojekten som socialnämnden beslutat. Denna redogörelse påvisar vilka 

åtgärder som har vidtagits för att uppnå ett nollresultat i förhållande till 

budget 2020.  

Redovisning utifrån åtgärdsplanen kommer att ske månatligen under 2020.  

Pågående åtgärder redovisas: 

-Boendeformer inom omsorgsavdelningen, strukturella förändringar 

-Åtgärdsplan/prognos enhetschefer, se Ekonomiska redovisningen  

-Budgetgruppens protokoll 2020-06-08             

Beslutsgång 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag gällande åtgärds- 

och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-06-01, förvaltningschef socialförvaltningen       

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen  
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§ 59 Dnr 2020-000172  

Taxor och avgifter 2021 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom omsorgen 2021”.          

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 

verksamhetsområdet för omsorgen. Socialförvaltningens förslag finns i 

dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021. 

Regeringen fastställer, som alltid, prisbasbeloppet för nästkommande år 

under hösten, vilket innebär att de taxor och avgifter som baseras på 

prisbasbeloppet inte kan anges förrän prisbasbeloppet är fastställt.  

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende enligt maxtaxan för 2021. Höjningen 

sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det så 

kallade högkostnadsskyddet.  

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken ”avgifter inom högkostnadsskyddet” 

föreslår socialförvaltningen en timtaxa för service och omvårdnad på 

maxtaxan/6 per timma. Avgiften för korttidsvård = maxtaxan/30 samt för 

Dag-/Nattvård = maxtaxan/50.  

Ändringar  

Med hänvisning till avsnitt 3.2, avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande:  

Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning med 2 %, fr o m 1/1 2021, på 

befintliga hyror med undantag för Bostad med särskild service på Sländan, 

Sunagård, Örnvägen 7 samt Köpmangatan där ingen hyreshöjning sker.  

Meddelande om hyreshöjning skickas ut till hyresgästen 3 månader innan 

hyreshöjningen träder i kraft.  

Med hänvisning till avsnitt 7.1, avgiftsnedsättning vid frånvaro:  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativ med antal 
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måltider per frånvarodag, vid planerad frånvaro meddelad minst 3 dagar 

innan.  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativt med antal 

måltider vid sjukhusvistelse.  

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan: 

Habersättning mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet. Halvdag 1–4 

timmar 0,07% av prisbasbeloppet.  

Övrigt 

Vid städning hos makar och sambos i ordinärt boende, delas avgiften på 

hälften vardera. Gäller för nya beslut som tas under 2021 samt beslut som 

omprövas.  

Måltidsdistribution i ordinärt boende beviljas för 15 måltider alternativt 30 

måltider per månad. (Hel eller halv månad för respektive måltid).  

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med ca 1,5–2% under 

2021.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta i enligt med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avgiftshandläggare och omsorgschef, 2020-05-20.  

Höjning av taxor 2021, 2020-05-14.  

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021.    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp  

Kommunfullmäktige 
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§ 60 Dnr 2020-000171  

Riktlinjer IFO 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att ”Riktlinje för handläggning av 

ensamkommande barn” och ”Riktlinje för tillsättning av särskilt förordnad 

vårdnadshavare” ska upphöra.            

Sammanfattning av ärendet 

  I samband med översyn och uppdatering av riktlinjer inom Individ- och 

familjeomsorgens verksamhet har det uppmärksammats att ”Riktlinje för 

handläggning av ensamkommande barn” och ”Riktlinje för tillsättning av 

särskilt förordnad vårdnadshavare” kan upphöra.  

När det gäller ”Riktlinjen för handläggning av ensamkommande barn” så 

ska ensamkommande barn handläggas på samma sätt som alla andra barn 

och där finns det redan befintliga rutiner inom verksamheten. Riktlinjen 

beskriver dessutom främst vad lagstiftningen säger, vilket redan beskrivs i 

lagtext som samtliga handläggare ska ha kännedom om. Med anledning av 

det ses inget behov av en riktlinje för ensamkommande barn.  

När det gäller ”Riktlinje för tillsättning av särskilt förordnad 

vårdnadshavare” beskriver även denna riktlinje i första hand lagtext. De 

delar som inte är lagtext handlar om hur:et och finns redan beskrivet i 

befintliga rutiner. Med anledning av det ses inget behov av en riktlinje för 

tillsättning av särskilt förordnad vårdnadshavare.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta i enligt med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

”Riktlinje för handläggning av ensamkommande barn”, 2014-09-04 

”Riktlinje för tillsättning av särskilt förordnad vårdnadshavare", 2014-10-09 

Tjänsteskrivelse av Socialt ansvarig samordnare och avdelningschef 

Individ- och familjeomsorgen, 2020-05-25    
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 61 Dnr 2020-000170  

Kvalitetsrapport för januari - april 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen         

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattande rapport över första kvartalet 2020 gällande kvaliteten 

inom Socialförvaltningen. Rapporten innehåller bland annat information 

om det nya avvikelsesystemet, Coronapandemin, våld i nära relationer samt 

nytt sätt att följa upp kvaliteten inom socialförvaltningen.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta i enligt med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska och socialt ansvarig 

samordnare, 2020-05-25 

”Kvalitetsrapport Socialförvaltningens avdelningar 2020-01-01 – 2020-04-

30”    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 62 Dnr 2020-000005  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden noterar informationen till protokollet           

Sammanfattning av ärendet  

Corona- Nuläge 

Debitering av tillsynsavgift 2020 

Satsning kring arbetsmiljöarbete i gruppbostäder 

Sommaren 2020-bemanning 

MBL förhandling 

Budgetgruppens möte                     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2020-05-22       
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§ 63 Dnr 2020-000006  

Meddelande till socialnämnden            

Sammanfattning av ärendet 

Information om socialnämndens åtgärd- och handlingsplan 

kostnadseffektiviseringar 2020-2024, 2020-05-20, Kommunstyrelsen  § 121 

Ekonomiska rapporter maj 2020, 2020-05-20, Kommunstyrelsen § 128 

Årsredovisning 2019, 2020-05-05, Kommunfullmäktige § 50 

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 och ansvarsfrihet för nämnder 

och styrelser, 2020-05-05, Kommunfullmäktige § 51 

Uppföljning av handlingsplan för intern kontroll 2019, 2020-05-05, 

Kommunfullmäktiga § 54 

Handlingsplan för intern kontroll 2020, 2020-05-05, Kommunfullmäktige § 

55 

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 2020-05-05, 

Kommunfullmäktiga § 57 

Revidering av arbetsordning för styrelsen och nämnder, 2020-05-05, 

Kommunfullmäktige § 58 

Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kvartal fyra år 2019, 

2020-05-05, Kommunfullmäktige § 62 

Förvaltningsrätten i Växjö Mål nr 1791-19 

Förvaltningsrätten i Växjö Mål nr 3714-19 

Förvaltningsrätten i Växjö Mål nr 3820-19 

Förvaltningsrätten i Växjö Mål nr 10329-19 

Förvaltningsrätten i Växjö Mål nr 1523-20 

Förvaltningsrätten i Linköping Mål nr 10329-19 

Tillsyn enligt alkohollagen (2010-1622) i Uppvidinge Kommun, 2020-05-20, 

Länsstyrelsen ärendenummer 705-5895-2019                       
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-06-02         
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§ 64 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden godkänner redovisningen              

Sammanfattning av ärendet 

  Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i visas frågor till 

tjänstemän på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den anledningen 

får en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i 

socialnämndens ställe.            

Beslutsgång 

Socialnämnden frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.           

Beslutsunderlag 

 Förteckning av deleagionsbeslut, 2020-06-08     

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 65 Dnr 2020-000199 

Initiativärende gällande ny punkt på dagordningen  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Ljungkvist (-) förslag att 

lägga en punkt, Övrigt, under förvaltningschefens information.           

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Ljungkvist (-) lämnar ett initiativärende till nämnden gällande ny 

punkt på dagordningen. Under denna punkt kan socialnämndens 

ledamöter diskutera frågor som inte finns med på dagordningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ljungkvist (-) justerar sitt initiativärende till att lägga en punkt, 

Övrigt, under förvaltningschefens information. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Socialnämnden kan besluta i enligt med Kerstin 

Ljungkvist ändrade förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Skrivelse Initiativärende gällande ny punkt på dagordningen från Kerstin 

Ljungkvist (-)     

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 




