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Plats och tid Eklövet, Lenhovda, torsdagen den 11 oktober 2018 kl 13:03—18:38 

Ajounering kl. 15:26 - 15:53, 17:55 – 18:06 

Beslutande Thomas Lindberg (C), Ordförande 

Lars-Erik Hammarström (S), 1:e vice ordförande 

Eva Palmqvist (C) 

Frida Sundqvist Hall (C), §§ 102 - 114 

Sadiq Sahal (C) 

Lisbeth Nilsson (V), tjänstgörande ersättare för  

Bjarne Svensson (S) 

Birger Johansson (S) 

Peter Englén (S) 

Anna-Lena Rosander (V) 

Matthias Sjöberg (-), §§ 102 - 113 

Kerstin Ljungkvist (SD), §§ 102 – 114, 116 - 120 

 

Tjänstepersoner Johanna Ekbring, utvecklingsledare, §§ 102 - 103 

Annie Ingelskog, social ansvarig samordnare, §§ 102 - 103 

Carina Asp, hälso- och sjukvårdschef, §§ 102 - 103 

Joachim Åberg, områdeschef omsorgsverksamhet, §§ 102 - 103 

Anneli Nyström, områdeschef Lingården, §§ 102 - 103 

Annika Bergström, samordnare Olofsgården, §§ 102 – 103 

Christina Törnqvist, Biståndshandläggare, §§ 102 – 103 

Hanna Johansson, anhörigsamordnare omsorgsverksamhet, §§ 102 – 103 

Marie Rosell, ekonom, §§ 102 – 105 

Lena Bodin, medicinskt ansvarig sjuksköterska, §§ 102 – 106 

Anette Cronholm, tillförordnad vård- och omsorgschef, §§ 102 – 105, 113 

Magdalena Nowakowska, enhetschef ekonomiskt bistånd, §§ 107, 11 – 112 

Åsa Andersson, socialsekreterare, § 108 

Robert Olsson, socialsekreterare, §§ 109 – 110 

Anita Bergersäter, avgiftshandläggare, § 113 

Liselotte Pedersen, enhetschef vuxen, §§ 102- 114 

Hanna Neuwirt, individ- och familjeomsorgschef, §§ 102 – 113 

Tiina Lilja, administrativt ledningsstöd, §§ 102 – 112, 114, 116 – 120 

Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef, §§ 102 – 120 

Emma Majlöv Modig, förvaltningssekreterare 

 

Övriga närvarande Tommy Nyberg, PwC, §§ 102 -103 

 

Justerare Lars-Erik Hammarström 

Justeringens plats och tid Socialkontoret 2018-10-16  
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 102-120 

 Emma Majlöv Modig  

 Ordförande 
  

 Thomas Lindberg  

 Justerare 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  
Datum då anslaget 

publiceras 2018-10-18 

Datum då anslaget 

avpubliceras 2018-11-08 

Förvaringsplats för 

protokollet Villagatan, Lenhovda 

 

Underskrift 
  

 Emma Majlöv Modig  
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§ 102 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Ärende Utredning om att frångå föräldrars underhållsskyldighet SN 2018-000291 

utgår från dagordningen. I övrigt godkänns dagordningen.      
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§ 103 Dnr 2018-000272  

Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen får i uppdrag att göra en plan över PwC:s 

verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen innehållande: 

 Prioriteringsordning 

 vem gör vad 

 när respektive del ska vara klart 

 Konsekvensanalys för genomförande 

 uppföljning när 

Socialförvaltningen ska presentera planen för socialnämnden senast 

december sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun 

genomfört en genomlysning inom Äldreomsorgen, vilket avser att bedöma 

huruvida insatser och styrning inom äldreomsorgen är ändamålsenliga och 

om det finns en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning. Granskningen 

genomfördes under sommaren 2018. 

I rapporten framgår att Socialnämnden behöver arbeta för att skilja på 

myndighetsutövning och verkställighet. 

PwC har uppmärksammat att: 

•Nämnden bör se över och tydliggöra mål för äldreomsorgsverksamheten 

och kontinuerligt följa upp myndighetsutövningen. 

•Riktlinjer bör tydliggöras för att minska tolkningsutrymme. 

•Individuella- och uppföljningsbara mål för beslutade insatser behöver 

tydliggöras 

•Utbildning i dokumentation för all Hemtjänstpersonal bör möjliggöras 

•Skriva in i riktlinjer att beslut aldrig ska fattas direkt hemma hos individen 

•Genomförandeplaner bör inte användas som ett redskap i samband med 

resursfördelning 
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•I högre utsträckning arbeta med ADL(Aktiviteter i det dagliga livet) 

bedömningar som underlag vid biståndsbeslut 

•Biståndshandläggare bör sätta nivå i resursfördelningssystemet 

•Minst två gånger per år justera budgeten inom särskilt boende baserat på 

vårdtyngden 

•Införa ekonomiska uppföljningar där ansvariga områdeschefer skriver 

prognos för sin egen verksamhet samt en åtgärdsplan i samband med 

underskott 

•Införa kontroll av biståndsbeslut, hur många ärende som följs upp och 

kvalité i besluten 

•Kontrollera utredningar samt antalet genomförandeplaner varje år 

•Kontrollera kvalitén i genomförandeplaner avseende uppföljningar och 

mål 

•Införa återrapporteringspunkter på dagordningen avseende 

Äldreomsorgen. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden ger socialförvaltningen i 

uppdrag att arbeta med förbättringar baserade på rekommendationer i 

Rådgivningsrapporten från PwC. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att socialförvaltningen gör en plan över 

PwC:s verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen innehållande: 

 Prioriteringsordning 

 vem gör vad 

 när respektive del ska vara klart 

 Konsekvensanalys för genomförande 

 uppföljning när 

Socialförvaltningen ska presentera planen för socialnämnden senast 

december sammanträdet.  

Beslutsgång 

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

Hammarströms (S) yrkande. 
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Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Lars-Erik 

Hammarströms (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsgenomlysning av äldreomsorgen, Rådgivningsrapport från 

PWC september 2018 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad vård- och omsorgschef, 2018-09-27 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Revisorerna 
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§ 104 Dnr 2018-000289  

Delårsbokslut år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner delårsbokslutet och översänder densamma till 

kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet visar på ett negativt resultat på minus 10,2 miljoner kronor, 

det prognostiserade är resultatet minus 9,9 miljoner kronor. Delåret ger 

även en översiktlig beskrivning av viktiga händelser, risker och intern 

kontroll, ekonomiskt utfall samt framtidens utvecklingsområde och 

utmaningar. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner delårsbokslutet 

och översänder densamma till kommunstyrelsen 

Ekonomiska konsekvenser 

Den ekonomiska konsekvensen är ett underskott, för vilken det inte finns 

budgeterade medel.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningschef och ekonom, 2018-09-27 

Verksamhetsberättelse socialnämnden januari-augusti 2018, 2018-09-27 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, 2018-09-27 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 105 Dnr 2018-000299  

Budget för år 2019 - 2021 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden antar budgetförslag 2019-2021, drift- och 

investeringsbudget, samt att äskar om utökad rambudget i enlighet 

med budgetförslaget för planperioden.  

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta budgetförslag 

2019-2021, drift- och investeringsbudget, samt bevilja äskandet om 

utökad rambudget i enlighet med budgetförslaget för planperioden. 

Sammanfattning av ärendet 

I juni beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för perioden 

2019-2021. Ökning av kostnader med 2 % per år samt krav på 1,5 % ökade 

intäkter per år.  

Socialnämndens driftbudgetförslag ligger inte inom de av 

kommunfullmäktige fastställda ramarna under hela planperioden, varför 

äskande om utökad rambudget görs. Nettokostnaden ökar med 13,3 

miljoner kronor i förhållande till 2018 års budget, vilket motsvarar en 

procentuell ökning på 5,9 %. Intäkterna minskar med 2,6 miljoner kronor 

och kostnaderna ökar med 15,9 miljoner kronor. Anledningen till att 

intäkterna minskar beror framförallt på minskad ersättning från 

Försäkringskassan på grund av minskat antal ärenden inom personlig 

assistans, samt att statliga medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 

tidigare finansierat en chef. 

Budgetförslaget är framtaget av budgetberedningen i samråd med social-

förvaltningen. Således står det felaktigt i tjänsteskrivelsen att det är 

socialförvaltningens förslag till beslut. 

Budgetberedningen bestod av: 

Thomas Lindberg (C) 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Kerstin Ljungqvist (SD) 

Anna-Lena Rosander (V) 
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Budgetberedningen föreslår att: 

1. Socialnämnden antar budgetförslag 2019-2021, drift- och 

investeringsbudget, samt att äskar om utökad rambudget i enlighet 

med budgetförslaget för planperioden.  

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta budgetförslag 

2019-2021, drift- och investeringsbudget, samt bevilja äskandet om 

utökad rambudget i enlighet med budgetförslaget för planperioden.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgeten ligger inte i balans, det finns också en del osäkerhetsfaktorer att ta 

hänsyn till.  

Beslutsunderlag 

Budgetförslag 2019-2021, drift och investeringsbudget, 2018-09-27 

Personalbudget, antal årsarbetare 2010-2021, 2018-09-27 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och ekonom, 2018-09-27 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 106 Dnr 2018-000287  

Kvalitetsrapport Hälso- och sjukvård samt vård- och 
omsorgsavdelningarna maj-augusti 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

En kvalitetsrapport som omfattar resultat av mätningar och andra 

aktiviteter som genomförts för att förbättra kvaliteten inom hälso-och 

sjukvård och vård och omsorg under sommaren. I rapporten ingår bland 

annat statistik från fallrapporter, avvikelser läkemedel, värmebölja, rutin för 

hjärt- och lungräddning i särskilda boenden. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport maj-augusti 2018, 2018-09-23 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2018-09-23 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 112 Dnr 2018-000303  

Ny möjlighet till uppehållstillstånd - Nya gymnasielagen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att till nämndens 

sammanträde i november ta fram en riktlinje gällande den grupp som 

aktualiseras hos individ- och familjeomsorgen på grund av den nya 

gymnasielagen och ta fram en risk och konsekvensanalys i samband med 

detta.  

Sammanfattning av ärendet 

Den nya gymnasielagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och gäller till och med 

den 30 september 2018. Lagen innebär att de personer som innan den 14 

november 2015 sökte asyl som ensamkommande i Sverige och som har fått 

ett utvisningsbeslut efter det att de fyllt 18 år kan ansöka om tillfälligt 

uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning på gymnasienivå.  

Ungdomarna som lagstiftningen omfattar har således en möjlighet att få 

sina utvisningsbeslut inhiberade (pausade) medan de genomför sina 

studier. De får dock inte bo kvar på Migrationsverkets anläggningsboende 

och får inte heller dagersättning enligt LMA från Migrationsverket. Enligt 

Migrationsverket är socialtjänsten i vistelsekommunen ansvarig för att 

betala ut dagersättning enligt LMA till denna grupp ungdomar. Detta 

bistånd kan socialnämnden sedan återkräva från Migrationsverket.  

Om socialnämnden beslutar att bevilja ungdomen boende är detta inget 

som kan återkrävas från Migrationsverket, utan det är upp till varje 

kommun att ta ställning till om denna grupp ungdomar ska beviljas boende 

under den tid de har rätt att vistas i Sverige. Ungdomarna har sällan 

möjlighet att finna ett eget boende då de inte har något kontaktnät i Sverige, 

inte kan språket, inte har fullständiga personnummer och inte har någon 

inkomst utöver de 71 kronor om dagen som dagersättning enligt LMA 

består av.  

Socialförvaltningen behöver vägledning i hur rätten till bistånd enligt 4 kap. 

1§ socialtjänstlagen för personer som omfattas av den nya gymnasielagen 

avseende boende bör bedömas.   

Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden ger socialförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en riktlinje gällande den grupp som aktualiseras hos 

individ- och familjeomsorgen på grund av den nya gymnasielagen.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Till och med dagens datum har det varit två aktuella ärenden hos individ- 

och familjeomsorgen som rör denna grupp personer. Totalt omfattas cirka 

10 000 personer i Sverige av den nya gymnasielagen och det är svårt att 

säga hur många av dem som kommer att ansöka om bistånd i Uppvidinge 

kommun och hur många av dem som är i behov av bostad.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Palmqvist (C) yrkar att socialnämnden ger socialförvaltningen i 

uppdrag att till nämndens sammanträde i november ta fram en riktlinje 

gällande den grupp som aktualiseras hos individ- och familjeomsorgen på 

grund av den nya gymnasielagen och ta fram en risk och konsekvensanalys 

i samband med detta.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Eva 

Palmqvists (C) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Eva 

Palmqvists (C) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av socialsekreterare, 2018-10-01 

Bilagor med information om den nya gymnasielagen 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 113 Dnr 2018-000292  

Taxor och avgifter inom vård- och omsorgsavdelningen 
år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom vård- och omsorg 2019”.  

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 verksamhets-

området för vård- och omsorg. Socialförvaltningens förslag finns i 

dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2019. 

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende från 2044 kronor till 2089 kronor. 

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 höjning av timtaxa för service o omvård från 

340 kronor/timme till 348 kronor. Avgiften för korttidsvård från 70 

kronor/dygn till 71 kronor/dygn och dagvård/nattvård från 42 

kronor/dag/natt till 43 kronor/dag/natt. 

Kommunallagens 2 kap 2 § anger att kommuner ska behandla sina 

medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. 

Subventionen av måltidsabonnemang faller inte inom ramen för ”sakliga 

skäl för något annat”. Med anledning här av görs i avsnitt 3.2 ”Avgifter för 

måltider” förslag om utfasning av dagens subventionering mot 

kostenhetens taxor, enligt följande: 
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Utfasning av subventionering av måltidsabonnemang mot kostenhetens 

taxor under 2019 och 2020. 

 

Typ av 
abonnemang 

VoO:s avgift 
2018 i kr 

Kostenheten
s 
pris 2018 i kr 

Kostenhetens 
pris 2019 
(höjning ca 2% i 
kr) 
 

Kostenhetens 
pris 2020 
(höjning ca 2% 
i kr) 
 

Total sänkning 
av subvention 
2018-2020 
 i kr 

VoO:s 
Sänkning av 
subventionion 
per år i kr 

Helabonne- 
mang 

 

 
4267 

 
5211 

 
5315 

 
5421 

 
1154 

 
577 

Frukost 
Lunch 

 

 
2977 

 
3234 

 
3299 

 
3365 

 
388 

 
194 

Lunch 
Kvällsmat 

 

 
3352 

 
3516 

 
3586 

 
3658 

 
306 

 
153 

 

Ändringar 

 Ingen avgift för kaffe på Dagverksamhet och Daglig verksamhet 

debiteras. 

 Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning av 1 % på befintliga hyror. 

 Avsnitt 3.2, avgifter utanför högkostnadsskyddet, avgifter för 

tekniska hjälpmedel föreslås en höjning med 1 %. 

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande 

höjningar: 

 Avgifterna för fritidsresor inom LSS höjs från 15 kr/mil till 16 kr/mil 

per person vid 1-2 passagerare. Vid 3 passagerare eller fler höjs 

avgiften från 11 kr/mil till 12 kr/mil per person. 

 Habiliteringsersättning mer än 4 timmar höjs från 45,50/dag till 

46,50/dag. Halvdag 1-4 timmar höjs från 31,80/dag till 32,60/dag. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att anta ”Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård- och omsorg 2019”. 

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med 1,5 % under 2019. 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av avgiftshandläggare och vård- och omsorgschef, 2018-09-

28 

Höjning av taxor 2019, 2018-09-28. 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Avgiftshandläggare 
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§ 114 Dnr 2018-000301  

Granskning avseende ökning av försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialförvaltningen ska redovisa utbetalt försörjningsstöd och antalet 

hushåll som erhåller försörjningsstöd i samband med den månatliga 

ekonomiska redovisningen. I redovisningen ska även de fem främsta 

orsakskoderna ingå. I övrig att godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 september 2018, § 90, gav socialnämnden socialförvaltningen i 

uppdrag att granska orsakerna till ökningen av försörjningsbidrag och att 

utreda och presentera en omvärldsbevakning till nämndens sammanträde i 

oktober. 

Socialförvaltningen har i omvärldsbevakningen undersökt 

försörjningsstödet i andra kommuner i länet och i kommuner med liknande 

befolkningsmängd samt befolkningstäthet för att jämföra ökningen av 

försörjningsstödet. 

I länet undersöktes medelvärdet av det utbetalda ekonomiska biståndet per 

månad och kommuninvånare 2016-2018. Statistiken  visar att det har det 

skett en ökning av utbetalning av försörjningsstöd i sex av sju kommuner 

2016 -2018. Uppvidinge hade en nedgång i utbetalning av försörjningsstöd 

2017, men ökade sedan i takt med länet 2018. Generellt ligger Uppvidinge 

lågt i utbetalning av försörjningsstöd jämfört med länet. 

 

Kronobergs län1 2016 2017 2018 (halvår) 

Kommun 1 109  107 51 

Kommun 2 49  51 30 

Kommun 3 37 45 25 

Kommun 4 63 79 43 

Uppvidinge 50 43 29 

Kommun 6 70 65 36 

Kommun 7 53 65 38 
Antal kronor per invånare 

                                                      
1 En av kommunerna i länet exkluderats i tabellen då den totala statistiken ej varit 

inrapporterad till socialstyrelsens statistikdatabas 
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I jämförelsen med kommuner med liknande befolkningsmängd och 

befolkningstäthet användes statistik av utbetalt försörjningsstöd från tre 

andra kommuner för att se hur Uppvidinge förhåller sig i jämförelse med 

liknande kommuner.  Av jämförelsen framkommer att i Uppvidinge och i 

en annan kommun minskade det utbetalda försörjningsstödet från 2016-

2017 men att det sedan har ökat under första halvåret 2018. I de två andra 

kommunerna har det skett en ökning mellan 2016-2017 och under första 

halvåret 2018. 

 

Liknande kommuner 2016 2017 2018 (Halvår) 

Kommun 1 10468 tkr 8818 4830 

Uppvidinge 5756 4937 3359 

Kommun 3 6018 7654 4453 

Kommun 4 7128 7843 4671 
Utbetalt försörjningsstöd 

 

Antalet hushåll med försörjningsstöd 2016-2018 har granskats för att 

undersöka om en ökning av hushåll har påverkat ökningen av 

försörjningsstöd. Statisktiken är för Uppvidinge och hämtat ur 

verksamhetssystemet, Procapita. 

Antal hushåll med försörjningsstöd 

 

Tabellen visar att antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat och minskat 

i takt med 2016-2018-års förändringar i utbetalt försörjningsstöd. Detta 

tyder främst på att det är hushåll med rätt till försörjningsstöd som ökat, 

inte att försörjningsstödet har ökat per hushåll. 

För att få en bild över om det skett en förändring avseende de främsta 

orsakerna till behov av försörjningsstöd i Uppvidinge har statistik hämtats 

från Procapita. Jämförelse har gjorts genom att ta fram de fem största 

År/månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug  Sep  Okt Nov Dec 

2016 83 85 94 85 84 83 74 76 71 73 67 70 

2017 70 74 74 64 65 64 59 62 57 56 62 73 

2018 75 73 75 83 84 86       
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utgiftsposterna i samband utbetalning av försörjningsstöd avseende år 2017 

och halva 2018.  

Av jämförelsen framkommer att de fyra vanligaste orsakerna till att 

kommuninvånare har behov av försörjningsstöd är samma under 2017 och 

2018. Den förändring som framstår är att femte främsta orsaken till behov 

av försörjningsstöd skiljer sig efter första halvåret 2018 mot 2017.  

Av granskningen som gjorts framkommer att den ökning av utbetalt 

försörjningsstöd som skett i Uppvidinge under 2018 verkar följa samma 

utveckling som finns i många andra kommuner i länet, samt i andra 

jämförbara kommuner. Granskningen visar på att ökningen av det 

utbetalda försörjningsstödet följer antalet hushåll som har behov av 

försörjningsstöd, inte att det utbetalda försörjningsstödet har ökat per 

hushåll.  

För att få en mer noggrann och säkrare förklaring till att det utbetalda 

försörjningsstödet ökar behöver socialförvaltningen få ytterligare tid till att 

göra granskningen. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Lindberg (C) yrkar att socialförvaltningen ska redovisa utbetalt 

försörjningsstöd och antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd i 

samband med den månatliga ekonomiska redovisningen. I redovisningen 

ska även de fem främsta orsakskoderna ingå. I övrig att godkänna 

redovisningen.  

 2017 2018 (Halvår) 

1 Arbetslös ingen ersättning 

 

Arbetslös ingen ersättning 

2 Arbetslös otillräcklig ersättning  

 

Arbetslös otillräcklig ersättning 

 

3 Sjukskriven med läkarintyg  

 

Sjukskriven med läkarintyg 

 

4 Ensamkommande ungdom Ensamkommande ungdom 

5 Föräldraledig med otillräcklig 

föräldrapenning 

Arbetslös otillräcklig 

etableringsersättning 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Thomas 

Lindbergs (C) yrkande. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat i enlighet med Thomas 

Lindbergs (C) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av enhetschef mottagning- och vuxenenheten, 2018-10-03 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 115 Dnr 2018-000268  

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

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 var att återkomma till kommun-

styrelsen sista april 2018. Den 10 april 2018, § 47 upphävde kommun-

styrelsen uppdraget, § 28/2018, och uppdrog socialnämnden att till 

kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2018  inkomma med en 

redogörelse för vilka åtgärder som nämnden har vidtagit för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. 

I och med beslutet från kommunstyrelsen § 47/2018 gav socialnämnden 

socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med 

förslag på förvaltningsövergripande kostnadseffektiviseringar till 

socialnämndens sammanträde i juni 2018.  

På socialnämndens sammanträde den 7 juni 2018, presenterade 

socialförvaltningen en åtgärdsplan som antogs av socialnämnden, § 84/2018. 

I beslutet gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag återrapportera 

åtgärdplanens kostnadseffekter månatligen. 

I åtgärdsplanen återges status på varje åtgärdsområdes. De åtgärdsområden 

som har påbörjats i september är: 

 Subvention måltidsabonnemang 

 Subventioner omsorgsresor 

 Omstrukturering dagverksamhet 

 Helhetsgrepp boendeformer 

 Kostnadsvariation särskilt boende 

 Placeringar inom individ- och familjeomsorgen 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen. 

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(34) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-02 

Återrapportering av åtgärdsplanens kostnadseffekter 2018-10-03 

Beslutet skickas till 

socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 116 Dnr 2018-000077  

Intern kontroll för år 2018 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

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 följande 

granskningsområden.  Beslutad åtgärd/kontrollmoment:  

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Stickkontroll på om kostnaden 

stämmer i relation till antalet betaldagar utifrån nya 

betalansvarslagen vid in- och utskrivning. Resultat: Stickkontroll 

påvisar att kostnaden stämmer i relation till antalet betaldagar.  

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Stickkontroller på uppföljningar 

inom särskilt boende – 10 stycken slumpmässigt utvalda beslut. 

Resultat: Kontrollmålet avstäms vid årsavstämningen vilket medför 

att ingen åtgärd sker vid delårsbokslut.  

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 

anmälningar med förhandsbedömning och granska dessa enligt 

beslutad mall. Resultat: Rutinen har följts och utbetalningar har 

gjorts till avslutade familjehem 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 

placeringsärenden och granska dessa enligt beslutad mall. Resultat: 

Vårdplaner och genomförandeplaner som granskats är individuellt 

utformade. De har planering för barnets framtid med både kort- och 

långsiktiga mål.   
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 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Slumpmässigt välja ut 10 

utredningar och granska dessa enligt beslutad mall. Resultat: 

Minskning av antal utredningar är försenade och samtliga 

utredningar avslutas nu i verksamhetsystemet. 

 Beslutad åtgärd/kontrollmoment: Granska utbetalningslistan för 

arvoderade personer och jämför pågående ärenden i Procapita. 

Resultat: Avseende utbetalningar för arvoden och 

omkostnadsersättningar har inga oavslutade avtal hittats. 

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via kvalitetsrapporter 

som granskar förvaltningens olika verksamheter ges därutöver möjlighet till 

stickkontroller när verksamheten inte uppfyller sitt åtagande. Förvaltningen 

har genom sina kvalitetsgranskningar lyft fram förbättringsförslag som 

genererat förbättringar för den enskilde.  I nuläget är ekonomiska 

konsekvenser svåra att utvärdera men helhetsarbetet kring intern kontroll 

genom kvalitetsgranskningar av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-03 

Delrapport intern kontroll 2018, 2018-10-03 

Intern kontroll handlingsplan 2018, 2018-04-26 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 117 Dnr 2018-000296  

Intern kontroll för år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar handlingsplanen för intern kontroll 2019.  

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. 2019 års interna kontrollmål följer 2018 års 

kontrollmål utifrån att dessa antog under våren 2018 och har således inte 

kunnat arbetas med fullt ut under 2018. Vikten av kontinuitet för att 

upprätthålla ordning och reda i förbättringsarbetet gällande en 

kostnadseffektiv verksamhet 

Intern kontroll 2019 innebär att: 

 Belysa kostnaden kopplat till antalet betaldagar inom 

äldreomsorgen - Ansvarig MAS 

 Granska förhandsbedömningar - Ansvarig IFO-chef 

 Uppfölja beslut inom särskilt boende, slumpmässigt utvalda 10 

stycken inom vård och omsorg – Ansvarig Vård- och omsorgschef 

 Granska placeringar – Ansvarig IFO-chef 

 Granska ej inleda utredningar – Ansvarig IFO-chef 

 Genomgång personer som mottager arvode och omkostnad - 

Ansvarig IFO-chef 

Socialförvaltningen vill också genom att ta fram kvalitetsrapporter inom 

vård- och omsorg samt inom individ- och familjeomsorgen ge en tydlig och 

klar bild av helheten inom förvaltningen för att på så sätt säkerställa 

kvaliteten på de insatser vi utför och för att kunna förbättra och utveckla 

förvaltningen för att kunna möta kommande behov hos medborgana.  
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Socialförvaltningen föreslår att Socialnämnden antar handlingsplanen för 

intern kontroll 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via stickkontroller, 

granskningsmallar och kvalitetsrapporter som granskar förvaltningens 

olika verksamheter tillgodoses den enskildes behov och en kostnadseffektiv 

verksamhet som levererar god kvalitet. Förvaltningen kommer genom sina 

kvalitetsgranskningar lyft fram förbättringsförslag som genererat 

förbättringar för den enskilde och en mer kostnadseffektiv verksamhet.  

Helhetsarbetet kring intern kontroll genom stickkontroller granskningarna 

och kvalitetskontrollerna av verksamheterna blir mer strukturerat och 

sammanhållande för varje del inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2018-10-02 

Handlingsplan intern kontroll 2019, 2018-10-01 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 
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§ 118 Dnr 2018-000300  

Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till 
festligheter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beviljar medel från Karl-Gustav Anderssons fond till 

festligheter för ett belopp av max 2 200 kronor med syfte att möjliggöra för 

de som bor på Sländans gruppbostad att delta vid Nobelfest.  

Sammanfattning av ärendet 

Nils Andersson testamenterade år 1997 medel att användas till de 

handikappade i Uppvidinge kommuns behov av till exempel resor eller 

andra förströelser. 

Områdeschef för gruppbostäder önskar kunna erbjuda personerna som bor 

på Sländans gruppbostad och personal som är i tjänst på Sländan möjlighet 

att delta vid Nobelfesten som kommer att anordnas av Daglig verksamhet i 

december 2018. Nobelfesten arrangeras med hjälp av statliga medel för de 

personer som har habiliteringsersättning. De som bor på Sländan har fyllt 

65 år och är inte berättigad habiliteringsersättning även om de väljer att 

fortsätta delta i den Dagliga verksamheten.  

Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar medel från Karl-

Gustav Anderssons fond till festligheter för ett belopp av max 2 200 kronor 

med syfte att möjliggöra för de som bor på Sländans gruppbostad att delta 

vid Nobelfest. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för detta, max 2 200 kronor, tas ur fonden. Den 26 september 

2018 fanns det 29 584 kronor tillgängliga i fonden. 

Beslutsunderlag 

Ansökan till Karl-Gustav Anderssons fond till festligheter, 2018-09-26. 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad vård- och omsorgschef, 2018-09-26 

Beslutet skickas till 

Områdeschef för gruppbostäder 

Vård- och omsorgschef 
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§ 119 Dnr 2018-000016  

Information från socialchef år 2018 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Arbetsmiljöverket 

2. Tillsättning av chef 

3. Information delegationsordning 

4. Granskning av kommunens avtalshantering 

5. Larm 

Beslutsunderlag 

Information från socialchefen, 2018-10-11 
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§ 120   

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.  

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2018-10-11 

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 

  

 




