
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2022-05-19

 
 
 
 
 
 
 
Sammanträde med  Sociala utskottet 
 
Plats och tid Glasrummet, individ- och familjeomsorgen kl. 08:30 – 14:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Anna Ekström (L) Ordförande 
Birgitta Svensson (S) 
Gudrun Andersson (C) 
Anita Walfridsson (M) 
Helen Karlsson (V) 
 

Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Elenor Råsberg, t.f. socialchef 
 Ragnhild Sjöström, enhetschef 
 Isabelle Nilsson, socialsekreterare §§ 112 - 120 
 Sara Gärdelöv, socialsekreterare §§ 121 - 124 
 Maja Lindov, teamledare § 110 
 Louise Astenius, socialsekreterare § 111 
 Elin Monell, biståndshandläggare § 112 
 Ken Granath, verksamhetschef för Aneby vårdcentral § 135 
      
Utses att justera Gudrun Andersson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2022-05-23   Paragrafer 110-141 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Gudrun Andersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 

Sociala utskottet  2022-05-19 
 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Sociala utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-19 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2022-05-23 Datum då anslag  2022-06-14 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 

Sociala utskottet 2022-05-19 
Arbetssituation vuxen 

Individärende 1 - 14  

Serveringstillstånd Aneby Folkets park 2022/230 

Ansökan från Tranås kvinnojour Helga 
avseende verksamhetsbidrag 

2022/216 

Information: Covid-19 

Information: Flyktingmottagande 

Information: Rekrytering socialchef 

Information läget rekrytering sommaren 

Information: Sommarjobb 

Information Anebys kommunala råd i frågor 
om funktionsnedsättning 
tillgänglighetsvandring 
Information § 37 ansökan länsstyrelsen 

Årlig uppföljning Socialjour 

Kvalitetsmätning primärvården och Aneby 
kommun 
Tertialrapport Sociala avdelningen och dess 
verksamheter 2022 

2022/6 

§ 110

§ 111 - 124

§ 125

§ 126

§ 127

§ 128

§ 129

§ 130

§ 131

§ 132

§ 133

§ 134

§ 135

§ 136

§ 137 Revidering av ersättning 
gällandevalfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten i Aneby kommun 

2022/224 
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 Återrapportering av vaccinationskrav vid 
nyanställning 
Semesterlistor 

§ 138

§ 139

§ 140

§ 141

Anmälningsärenden 

Delegationsärenden 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 110 Arbetssituation vuxen 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Ragnhild Sjöström och teamledare Maja Lindov informerar om 
arbetssituationen på vuxenenheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 111 - 124 Individärende 1 - 14 -

Sekretessärenden - biläggs ej i offentligt protokoll. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
SU § 125 Serveringstillstånd Aneby Folkets park 
Dnr KS 2022/230 

Ärendet utgår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 126 Ansökan från Tranås kvinnojour Helga 
avseende verksamhetsbidrag 
Dnr KS 2022/216 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att utbetala ett verksamhetsbidrag à 10 000 kronor till Tranås kvinnojour Helga 
för verksamhetsåret 2022. 

Ärendebeskrivning  
Tranås Kvinnojour Helga har ansökt om bidrag från Aneby kommun för år 2022 
och samtidigt lämnat verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.  

Enligt socialtjänstlagens 5 kap 11 § ska kommunernas socialnämnder verka för att 
ge stöd till kvinnor och barn som utsatts för våld eller bevittnat våld av 
närstående.  

Då det inte finns någon lokal kvinnojour i Aneby kommun är Tranås kvinnojour 
Helga den enhet som Aneby kommun huvudsakligen samverkar med och dit 
utsatta kvinnor i Aneby kommun till största delen vänder sig. Sociala avdelningen 
gör därför bedömningen att det finns anledning att stödja kvinnojouren Helga i 
Tranås, med ett belopp av 10 000 kronor för år 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
      

Beslutet skickas till 
Tranås kvinnojour Helga
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 127 Information: Covid-19 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. socialchef Elenor Råsberg informerar om covid-19 läger i kommunens 
verksamheter. Läget är just nu lugnt i kommunen, både hos personal och brukare. 
Vaccination dos 5 för boende på särskilt boende är inplanerat i september. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 128 Information: Flyktingmottagande 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Ragnhild Sjöström informerar om flyktingmottagandet från Ukraina. 
Kommunens beredskap för mottagande bedöms vara god. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 129 Information: Rekrytering socialchef 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. socialchef Elenor Råsberg informerar om rekrytering av ny socialchef. 
Slutintervjuer har genomförts, referenser har tagits och kommundirektör väntas 
fatta beslut i närtid. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 130 Information: Rekrytering inför 
sommaren 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. socialchef Elenor Råsberg informerar om rekryteringsläget inför sommaren. 
Ansökningar kommer in löpande, och bedömningen från förvaltningens sida är 
att man ska lyckas lösa bemanningen inför sommarens båda semesterperioder. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 131 Information: Sommarjobb 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
T.f. socialchef Elenor Råsberg och enhetschef Ragnhild Sjöström informerar. 
Aneby kommun har tilldelats medel för att erbjuda kommunens skolungdomar 
feriearbete under sommaren 2022. Totalt har kommunen tilldelats 157 000 kr. 
Barn- och utbildningsavdelningen tillsammans med sociala avdelningen kommer 
att erbjuda sommarjobb inom kommunens verksamheter, exempelvis inom 
förskola, parkskötsel och caféverksamhet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 132 Information Anebys kommunala råd i 
frågor om funktionsnedsättning 
tillgänglighetsvandring 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Anna Ekström informerar om Anebys kommunala råd i frågor om 
funktionsnedsättnings inplanerade tillgänglighetsvandring. Tanken var att 
vandringen skulle äga rum under Anebys alla får plats vecka. Alla får plats har 
ställts in, men tillgänglighetsvandringen kommer att äga rum som planerat den 2 
september. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 133 Information § 37 Ansökan länsstyrelsen 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Enhetschef Ragnhild Sjöström informerar. Aneby kommun avser att ansöka om 
medel från Länsstyrelsen i Jönköpings län att etablera ett servicecenter i 
kommunen för nyanlända. Tanken är att ha öppet hus på Aneby lärcentrum, där 
nyanlända ska kunna vända sig för att få hjälp med att fylla i pappersarbete, e-
tjänster och dylikt. Besked om kommunen tilldelas medel väntas komma 13 juni. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 134 Årlig uppföljning Socialjour 
 

Ärendet utgår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 135 Kvalitetsmätning primärvården och 
Aneby kommun 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Verksamhetschef för Aneby vårdcentral Ken Granath informerar om samverkan 
mellan Aneby vårdcentral och Aneby kommunen. Granath informerar om 
situationen för covid-19. Kommunikationen mellan vårdcentralen och kommunen 
är regelbunden och god. Utvärdering av samverkansavtal för regionen och 
kommunerna i hela länet pågår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 136 Tertialrapport 1 Sociala avdelningen och 
dess verksamheter 2022 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att godkänna tertialrapport 1 2022 för sociala utskottet och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Verksamhetsredovisning 1, 2022 har genomförts för sociala avdelningen och 
bedömningen är att avdelningens mål utifrån kommunens perspektiv kommer 
vara till viss del eller i hög grad uppnått vid årets slut.  

Bedömningen är att målet avseende medborgare, brukare och kunder, att ge alla 
brukare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården, tjänster av god kvalitet i 
hög grad kommer att kunna uppnås 2022 då det sker mycket värdeskapande 
arbete med strategiskt viktiga områden.  

Inom medarbetarperspektivet finns det stora utmaningar kring 
rekryteringsbehoven inom vård och omsorg när andelen äldre ökar, och behoven 
av vård och omsorg därmed ökar, men avdelningen jobbar på med många olika 
åtgärder gällande strategierna för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare och 
arbetsplats.  

Bedömningen av perspektivet utveckling är att målet i hög grad kan uppnås under 
2022. Sociala avdelningen arbetar intensivt med strategier inom området. 
Avdelningen mål inom perspektivet samhälle är att Sociala avdelningens arbete 
stödjer en hög livskvalitet, självständighet och en hållbar tillväxt. Bedömningen är 
att målet i hög grad kommer att kunna nås under 2022. 

Avdelningens resultat för tertial 1 innebär en negativ avvikelse i förhållande till 
budget med motsvarande -2 638 tkr. Avdelningen prognostiserar ett negativt 
resultat för året motsvarande -9 840 tkr. Bedömningen är att avdelningen mål 
utifrån kommunens perspektiv till viss del kommer att uppnås under 2022 då 
avdelningen arbetar långsiktigt med att bryta kostnadsutvecklingen. I 
tertialrapporten presenteras kostnadseffektiviseringar för budget i bättre balans. 

Avdelningens arbete har under de inledande månaderna av 2022 fortsatt präglats 
av Covid-19. Effekterna av pandemin har på en rad olika sätt medfört ökad 
belastning på verksamhetens olika funktioner samt inneburit ökade kostnader för 
sjukfrånvaro som resulterat i högre vikariekostnader och övertidsersättning. 
Under 2022 har kommunen erhållit ersättning för högre sjuklönekostnader än vad 
som anses normalt för perioden december 2021 till mars 2022. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-16 
Tertialrapport 2022 Sociala avdelningen 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 137 Revidering av ersättning 
gällandevalfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten i Aneby kommun 
Dnr KS 2022/224 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att revidera och anta LOV-ersättningen i enlighet med det så kallade 
Omsorgsprisindex (OPI) som räknas fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR), samt 

att retroaktivt ersätta Aneby kommuns hemtjänst i enlighet med gällande OPI från 
och med 1 april 2022. 

Ärendebeskrivning  
I enlighet med det beslut som fattades av Kommunfullmäktige 26 november 2012 
(KS2012-674 § 75) ska LOV-ersättningen varje år regleras i enlighet med det så 
kallade Omsorgsprisindex (OPI) som räknas fram av Sveriges Kommuner och 
landsting (SKL). 

OPI har fastställts till 1,9 % för 2022 vilket innebär att ersättningsnivåerna 
kommer att höjas med motsvarande 1,9 %. 

Ersättningen utgår till egen regi samt eventuella externa aktörer med uppdrag 
inom hemtjänsten i Aneby Kommun. 

Ersättningsnivåer gäller from 2022-04-01 

Internt (tidigare nivå)  Externt (tidigare nivå) 
473 kr (464 kr)  512 kr (503 kr) 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12 
      

Beslutet skickas till 
Socialchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 138 Återrapportering av vaccinationskrav vid 
nyanställning 
 

Ärendet utgår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 139 Semesterlistor 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna och översända kontaktlistan till 
socialtjänsten i Aneby kommun och Höglandets socialjour. 

Ärendebeskrivning  
Under semesterperioden sommaren 2022 har en lista för kontaktpersoner för 
sociala utskottet i Aneby kommun tagits fram som skickas till Höglandets 
socialjour och socialtjänsten i Aneby kommun. 

      

Beslutet skickas till 
Socialtjänsten Aneby kommun 
Socialjouren 
Diariet
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-05-19

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 140 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att anse ärendena för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30 för anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Eksjö TR T 407-22 Dom 2022-04-14 

Jönköping FR_5264-21 Dom 2022-04-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-05-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 141 Delegationsärenden 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga delegationsbesluten för perioden 2022-04-01 – 2022-04-30 till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut § 61/2005 om delegation anmäls 
socialchef, enhetschefer, teamledare, biståndshandläggare, socialsekreterare, 
arbetsterapeuter och assistenter fattade beslut under tiden 2022-04-01 – 2022-04-
30. 
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