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Plats och tid Trasten, Åseda, tisdagen den 11 maj 2021 kl 13:08-17:16 
Ajournering kl 14:15-14:37, 15:55-16:05 samt 16:39-16:50.  

Beslutande Lars-Erik Hammarström (S), Ordförande 
Carl Krekola (M), 1:e vice ordförande 
Bjarne Svensson (S) distans 
Anette Valentin (S) distans §§ 57-67 
Peter Englén (S) distans 
Matthias Sjöberg (V) distans 
Thomas Lindberg (C) distans 
Eva Palmqvist (C) distans 
Kerstin Ljungkvist (-) distans 
Simon Bring (SD) distans 
Torbjörn Gustafsson (C) tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C) 

Tjänstepersoner Annie-Lie Jarhult, förvaltningschef socialförvaltningen 
Johanna Ekbring, tf förvaltningssekreterare 
Marie Rosell, ekonom, §§ 57-61 
Vera Demiri Abazi, alkoholhandläggare, §60 
Johanna Johansson, tf verksamhetsutvecklare, §§ 61-62, 68 
Niclas Bjälkenborn, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, §62 
Ulla-Karin Alnebo, individ- och familjeomsorgschef, §63 
Annika Viktorsson Önnered, socialsekreterare, §63 

Justerare Carl Krekola (M) 

Justeringens plats och tid Östra Kyrkogatan 4B, Åseda, 2021-05-17, kl. 9:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 57-73 
 Johanna Ekbring  

 Ordförande 
  

 Lars-Erik Hammarström  

 Justerare 
  

 Carl Krekola (M)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 57 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner dagordningen                       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan godkänna dagordningen och 
finner att socialnämnden beslutat så.                 
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§ 58 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden väljer Carl Krekola till justerare.                

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

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) till 
justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 59 Dnr 2021-000031  

Information från socialnämndens ordförande 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 
• Intresse av information från Lärcenter                

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-04-29    
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§ 60 Dnr 2021-000154  

Information om verksamhetsuppföljning 
alkoholhandläggning 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 
Alkoholhandläggare från Växjö kommun informerar om 
verksamhetsuppföljningen av alkoholhandläggningen för år 2020. 

Uppvidinge Kommun är tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Alvesta och 
Växjö en gemensam organisation i handläggning av ärenden avseende 
alkoholservering och tillsyn enligt alkohollagen. Tillståndsenheten är 
placerad i Växjö. Tillståndsenheten handlägger även anmälan av 
detaljhandel och servering av folköl.           

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

Beslutsunderlag 
Verksamhetsuppföljning alkoholhandläggning 2020 av alkoholhandläggare, 
2021-04-20 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-04-21   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Alkoholhandläggare 
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§ 61 Dnr 2021-000045  

Ekonomisk rapport 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godtar informationen och beslutar att: 

1. Ställa sig bakom förvaltningschefens åtgärdsförslag för att komma i 
balans med budget. 

2. Uppdra till socialnämndens presidie att utforma ansökan om 
omstruktureringsmedel för driften av solgården 1/1-1/4 2021 enligt 
framräknade underlag, hos kommunstyrelsen den 18/5 i år. 

3. Uppdra åt socialnämndens presidie att utforma ansökan om finansiering, 
hos det organ som tagit det politiska inriktningsbeslutet, gällande 
hemtjänst, hemsjukvård och distriktssköterskemottagningen på Solgården i 
Norrhult om 1,33 milj. 

4. Uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa ny tidsatt åtgärdsplan till 
nästa möte med socialnämnden. 

5. Uppdra till socialnämndens presidie att i enlighet med vad som 
utlovades och beslutades om enligt protokoll SN 2021-04-13 §45. Att hos 
kommunfullmäktige yrka tillskott i innevarande budget, framförallt allt 
vuxen- och barnplaceringar, på nästkommande kommunfullmäktige.  

Reservation 
Socialdemokraterna och moderaterna reserverar sig mot beslutet då alla 
uppgifter i ärendet inte kan presenteras korrekt för kommunstyrelsen den 
18 maj 2021 och risk för att ej rätta underlag lämnas.   

Sammanfattning av ärendet 
Den ekonomiska prognosen för året för Socialförvaltningen visar på ett 
befarat negativt utfall på 10 miljoner kronor. Det är en försämring med 5 
miljoner kronor sedan föregående prognos. Framför allt ses ökade 
kostnader för placeringar inom både individ- och familjeomsorgen och 
inom omsorgen om funktionsnedsatta, samt ökat utbetalat ekonomiskt 
bistånd. Prognosen baseras på budget, utfall efter fyra månader, samt kända 
avvikelser. Prognosen är oerhört osäker till följd av den pågående 
pandemin. Hur nämndens ekonomi kommer att påverkas är i dagsläget helt 
omöjligt att uttala sig om. Den pågående pandemin kommer med all 
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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.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar följande:  

1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens åtgärdsförslag för 
att komma i balans med budget. 

2. Socialnämnden uppdrar till presidiet att utforma ansökan om 
omstruktureringsmedel för driften av solgården 1/1-1/4 2021 enligt 
framräknade underlag, hos kommunstyrelsen den 18/5 i år. 

3. Socialnämnden uppdrar åt presidiet att utforma ansökan om finansiering, 
hos det organ som tagit det politiska inriktningsbeslutet, gällande 
hemtjänst, hemsjukvård och distriktssköterskemottagningen på Solgården i 
Norrhult om 1,33 milj. 

4. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa ny tidsatt 
åtgärdsplan till nästa möte med socialnämnden. 

5. Socialnämnden uppdrar åt presidiet att i enlighet med vad som utlovades 
och beslutades om enligt protokoll SN 2021-04-13 §45. Att hos 
kommunfullmäktige yrka tillskott i innevarande budget, framförallt för 
vuxen- och barnplaceringar, på nästkommande kommunfullmäktige. 

 

Matthias Sjöberg (V), Simon Bring (SD) och Kerstin Ljungqvist (-) yrkar 
bifall till Centerpartiets yrkande.  

Bjarne Svensson (S) yrkar avslag till Centerpartiets yrkande.  

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

Ordförande begär votering kring Centerpartiets yrkande.  
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Votering 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 
Centerpartiets yrkande och NEJ-röst innebär röst på Bjarne Svenssons (S) 
yrkande.  

 

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   

Torbjörn Gustafsson (C) X   

Thomas Lindberg (C) X   

Eva Palmqvist (C) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X 
  

Simon Bring (SD) X   

Summa 6 5 
 

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

Ordförande finner att socialnämnden besluter i enlighet med Centerpartiets 
yrkande.         

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Förvaltningschef och Ekonom 2021-05-06  

Ekonomisk rapport för socialförvaltningen, maj 2021 

Uppföljning per verksamhet jan – apr 2021 

Verksamhetsnyckeltal Socialförvaltningen 2021 

Åtgärdsplaner Socialförvaltningens per verksamhetsnivå år 2021   
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 62 Dnr 2021-000152  

Information kring utredningen av skolstrukturen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningschef på barn – och utbildningsförvaltningen 
kring utredningen av skolstrukturen.           

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-04-20    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 63 Dnr 2021-000038  

Information från verksamheterna 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 
Information från individ- och familjeomsorg. Inblick i nuläget kring ökning 
av antalet ärenden, komplexiteten i många ärendet samt lagstiftningens 
krav.            

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-03-24    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 64 Dnr 2021-000148  

Ansökan om centrala medel för digitalisering, 
automatisk beräkning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fördela 25 000 kr för 
införande av Ekonomiskt bistånd automatisk beräkning samt driftskostnad 
12 250 kr för perioden juni till december 2020 från centralt avsatta 
budgetmedel för digitalisering.  

Deltar inte i beslutet 
Kerstin Ljungkvist (-) avstår från att rösta.   

Sammanfattning av ärendet 
Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd infördes inom individ- och 
familjeomsorgen i februari 2020. Det innebär att den enskilde kan göra 
ansökan om fortsatt försörjningsstöd via e-tjänsten Mina sidor.  

Med tillägget Automatisk beräkning skapas en preliminär beräkning utifrån 
de uppgifter som lämnats. Handläggaren kan sedan arbeta med 
beräkningen enligt kommunens rutiner utan att kopiera och klistra in vilket 
minskar risken för handhavande fel från handläggarens sida. 

Ekonomiska konsekvenser 
25 000 kr för införande av Medborgartjänst Ekonomiskt bistånd automatisk 
beräkning samt driftskostnad 12 250 kr från centralt avsatta budgetmedel 
för digitalisering          

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-04-23     
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 65 Dnr   

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal ett år 2021 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), 
inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 
verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 
Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 
och§ 28 f-g. 

Kvartal ett år 2021 finns det två ej verkställda gynnande beslut.           

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

Beslutsunderlag 
Individrapporter 2021-04-14 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör  

Beslutet skickas till 
Kommunens revisorer 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 66 Dnr 2021-000157  

Riktlinje för dataskydd och hantering av 
personuppgifter inom socialförvaltningen 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar godkänna Riktlinje för dataskydd och hantering av 
personuppgifter inom socialförvaltningen            

Sammanfattning av ärendet 
Alla invånare vars personuppgifter behandlas inom ramen för 
Socialnämndens verksamhet i Uppvidinge kommun ska vara trygga med 
hur vi hanterar deras uppgifter.  

Riktlinjen beskriver på ett övergripande plan hur personuppgifter kan 
behandlas, för vilka syften och på vilket sätt av oss. 

Denna riktlinje ska säkerställa att vi: 

- följer gällande dataskyddslagstiftning EU 2016/679 

- lagrar och hanterar personuppgifter på ett korrekt och enhetligt sätt 

- kommunicerar tydligt och öppet gällande hur personuppgifter 
hanteras i verksamheten 

- kan tillmötesgå anställdas, enskildas och andra intressenters 
rättigheter 

- skyddar den egna verksamheten mot hot och därmed minimerar 
integritetsrisker            

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

Beslutsunderlag 
Riktlinje för dataskydd och hantering av personuppgifter inom 
socialförvaltningen 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef 2021-04-23     
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Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 67 Dnr 2021-000151  

Val av internkontrollrepresentanter för socialnämnden 

Socialnämndens beslut   
Socialnämnden väljer Bjarne Svensson (S) och Simon Bring (SD) till 
internkontrollrepresentanter för socialnämnden.             

Sammanfattning av ärendet 
Den 4 februari 2020 antog kommunfullmäktige nya regler för intern kontroll 

i Uppvidinge kommun. 

Reglerna fastslår att varje nämnd ska utse två interkontrollrepresentanter 

inom sitt verksamhetsområde, varav en ska representera oppositionen. I 

internkontrollrepresentantens uppdrag ingår: 

• Följa förvaltningsledningens arbete med nämndens beslutade 

interkontrollplan och förvaltningens avrapportering. 

• Föra en dialog med förvaltningsledning vid framtagande av förslag 

till ny internkontrollplan. 

• Representanterna har inte i uppgift att genomföra egna kontroller. 

Förslag till internkontrollrepresentanter lämnas på sammanträdet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Socialdemokraterna och moderaterna föreslår att Bjarne Svensson (S) väljs 
till internkontrollrepresentant. Eva Palmqvist (C) föreslår att Simon Bring 
(SD) välj som internkontrollrepresentant.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Bjarne Svensson (S) och 
Simon Bring (SD) till internkontrollrepresentanter för socialnämnden och 
finner att socialnämnden beslutat så.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-04-20    
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Bjarne Svensson 

Simon Bring 
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§ 68 Dnr 2021-000167  

Återkoppling stimulansmedel/statsbidrag 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Information och återkoppling kring de stimulansmedel/statsbidrag som 
Socialförvaltningen blivit tilldelade från Socialstyrelsen där förvaltningen 
har återrapporteringsskyldighet.            

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-04-27    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 69 Dnr 2021-000013  

Lokal för demenscentrum i Älghult 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 
Vid Socialnämndens sammanträde den 16 mars 2021 § 25 beslutades att en 
uppföljning av projektet med demenscentrum i Älghult ska ske vid varje 
nämndsammanträde.  

Förvaltningschefen informerar därför om nuvarande läge kring arbetet och 
ger en återkoppling från den tillsatta projektgruppen.                       

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2021-04-20    

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 70 Dnr 2021-000073  

Centralförråd skyddsutrustning 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om en nybyggnation 
av ett centralförråd för skyddsutrustning.   

Deltar inte i beslutet 
Kerstin Ljungkvist (-) avstår från att rösta.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden fattade vid socialnämndens sammanträde den 16 mars 2021 
§ 34 beslut om att godkänna byggnation av centralförråd för 
skyddsutrustning. Då en nämnd inte själv kan besluta om att uppföra 
nybyggnationer har nu beslutsformuleringen skrivits om.  

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 2021-04-20  

Underlag nybyggnation Brandfarlig vätska, Uppvidingehus 2020-11-15    
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 71 Dnr 2021-000003  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 
• Överenskommelser i Kronobergs län. 

• Budgetgrupp 

• Lex Sarah 

• Covid 19/vaccination 

• Antal lediga platser 

• Projektgrupp trygghetsboende           

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

Beslutsunderlag 
Förteckning över informationen 2021-05-01   

Beslutet skickas till 
Socialförvaltningens ledningsgrupp 
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§ 72 Dnr 2021-000004  

Meddelande till Socialnämnden 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden noterar informationen till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag, 2021-04-20, § 115 Bussringlinje i kommunen 

Protokollsutdrag, 2021-04-20, §105 Årsredovisning 2020 för Asta och 
Balduin Hansens stiftelse 

 

Växjö Tingsrätt 

Dom, 2021-04-14, Mål nr T   

Dom, 2021-04-22, Mål nr B  

Dom, 2021-03-01, Mål nr T    

 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Dom, 2021-03-17, Mål nr  

Beslut, 2021-04-22, Mål nr           

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2021-04-20    

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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§ 73 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 2021-04-20 

Förteckning av delegationsbeslut, 2021-04-20   

Beslutet skickas till 
Förvaltningssekreterare 
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