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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 64 Individärende
Beslut  
Sekretessärenden – biläggs ej i offentligt protokoll
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 75 Kvalitets – och 
patientsäkerhetsberättelsen för 2021 
Dnr KS 2022/117 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att godkänna kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

att anmäla sociala utskottets beslut till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning  
Kvalitéts- och patientsäkerhetsarbetet bygger på SOSFS 2011:9 - Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete.  

Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas 

av 

1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

2. 16 § tandvårdslagen (1985:125),

3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

LSS, och 

4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen 

(2010:659). 

Med stöd av ledningssystemet ska verksamheten planeras, ledas, kontrolleras, 

följas upp, utvärderas och förbättras. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen innehåller en sammanställning av det kvalitéts-
och patientsäkerhetsarbete som verksamheten bedrivit under 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16  
Kvalitéts - och Patientsäkerhetsberättelse 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 76 Patientnämndens årsrapport 2021 
Dnr KS 2022/120 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att Sociala utskottet tar till sig informationen avseende Patientnämndens i Region 
Jönköpings läns årsrapport 2021 och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Patienter och närstående har rätt att bli bemötta med respekt och få begriplig 
information om hälsotillstånd och om de undersökningar och behandlingar som 
föreslås. Patientnämnden gör i sin årsrapport en samanställning över inkomna 
ärenden under året. Nämnden påtalar vikten av att använda klagomål och 
synpunkter i verksamhetsutvecklingen samt att överföringen från nämnden till 
respektive vårdenhet är en förutsättning för detta arbete. 

Under 2021 inkom 971 ärenden till patientnämnden, vilket är en ökning av 
ärenden med drygt 9% mot föregående år. Vanligast är att patientnämnden 
kontaktas via telefon men användandet av 1177.se vårdguidens e. tjänst ökar. De 
flesta klagomål/synpunkter rör kommunikation samt vård och behandling  
Inom den kommunala vården har 19 ärenden registrerats, (20 ärenden 2021). Få 
ärenden inkommer till patientnämnden från den kommunala verksamheten. Det 
kan vara så att patienterna i den kommunala hälso-och sjukvården inte har samma 
kännedom som patienterna inom Region Jönköpings län om möjligheten att 
vända sig till patientnämnden. En annan förklaring kan vara att patienter inom 
kommunal vård upplever ett större beroendeförhållande gentemot vårdgivaren 
och därför inte vill framföra klagomål med rädsla för konsekvenser. Å andra sidan 
är det inom den kommunala hälso-och sjukvården vanligt med långa 
vårdkontakter, vilket i sig är relationsbyggande och ökar förutsättningarna att lösa 
eventuella problem. Information om patientnämnden finns på kommuns hemsida 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25  
Årsrapport för 2021, Patientnämnden Region Jönköpings län 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 77 Uppdrag och handlingsplan specialiserad 
palliativ vård Region Jönköpings län 
Dnr KS 2022/109 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att anta och ställa sig bakom handlingsplanen för den länsgemensamma palliativa 
vården  

att ge sociala avdelningen i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan avseende 
utformning av den specialiserade palliativa vården så som mål- och 
förutsättningar, resursbehov, kompetensutveckling etcetera  

att sociala avdelningen vid sociala utskottets sammanträde oktober 2022 
presenterar en lokal handlingsplan avseende den specialiserade palliativa vården   

Ärendebeskrivning  
Nämnden för folkhälsa/sjukvård i Region Jönköpings län har tillsammans med 
länets kommuner genom Primärkommunalt Samverkansorgan (PKS) genomfört 
en utredning om framtida inriktning för den specialiserade palliativa vården i 
Jönköpings län. Arbetet har mynnat ut i en handlingsplan. PKS uppmanar nu 
länets socialnämnder, eller motsvarande, att anta handlingsplanen och aktivt 
arbeta för att genomföra föreslagna förbättringsområden. 

Utredningen om den framtida inriktningen för den specialiserade palliativa vården, 
som genomförts av Maj Rom vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har 
föreslagit ett antal förbättringar inom verksamhetsområdet. Dessa har regionen 
och länets kommuner beslutat att arbeta vidare med och formulera i en 
handlingsplan, som bifogas denna tjänsteskrivelse (bilaga 2). De ekonomiska 
konsekvenserna av att genomföra handlingsplanen har utretts av länets 
socialchefer. PKS rekommenderar nu (se bilaga 1) samtliga länets kommuners 
socialnämnder eller motsvarande att anta och sträva efter genomförande av 
handlingsplanen för den specialiserade palliativa vården. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Skrivelse från Kommunal Utveckling med förslag på uppdrag till 
              länets socialnämnder, daterad 2021-10-14 
Bilaga 2: Handlingsplan för den specialiserade palliativa vården, inkl. 
              tjänsteskrivelse, från Kommunal Utveckling och Region Jönköpings      
              län, daterad 2021-05-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 78 Månadsuppföljning avseende 
insatskvalité arbetsmiljö och ekonomi 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att ta till sig informationen avseende Sociala Avdelningens månadsuppföljning för januari 
och februari 2022 samt att skicka den vidare till kommunstyrelsen. 
Ärendebeskrivning 
Avdelningens resultat för januari och februari 2022 innebär en negativ avvikelse i 
förhållande till budget med motsvarande ca -1 314 tkr. Det ekonomiska utfallet har dock 
minskat med motsvarande 3 576 tkr jämfört med januari och februari 2021, detta beror 
främst på lägre kostnader inom myndighetsenheten. Avdelningens personalkostnader har 
minskat och är ungefär 500 tkr lägre jämfört med samma period förra året.  

Sociala avdelningen arbetar fortsatt aktivt med förändring och omställning av 
verksamheten, ett arbete som nu börjar ge positiva resultat. Individanpassade och 
förebyggande insatser för brukaren, ledorden är självständighet och oberoende. 
Omställningsarbetet syftar till ett ökat fokus på förändrade arbetssätt i syfte att över tid 
skapa goda förutsättningar för medarbetarna. Att tillsammans skapa förutsättningar för 
ett aktivt och utvecklande medarbetarskap i en Lärande organisation, där alla hjälps åt 
med ständiga förbättringar och effektiviseringar.    

Avdelningens arbete har under de inledande månaderna av 2022 i hög utsträckning 
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. 

Den övergripande verksamheten visar ett underskott avseende systemkostnader detta 
kompenseras i nuläget av överskott avseende outnyttjad budget för kompetensutveckling 
etc.  

Öppenvården och boendestödets positiva resultat efter de två första månaderna är ett 
resultat av att verksamheten kunnat hantera aktuella ärenden på befintlig personal, även 
Arbetsmarknadsenheten och Sysselsättning visar på en positiv avvikelse för perioden. 

Myndighetsenhetens negativa avvikelse beror främst på höga kostnader avseende arvoden 
till familjehem samt externa placeringar inom LSS, det är dock viktigt att påtala att den 
negativa avvikelsen är avsevärt lägre jämfört med de första månaderna 2021.  

Den negativa avvikelsen för äldreomsorgen beror på högre personalkostnader för 
perioden än det som budget medger. Under såväl januari som februari har 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

korttidsfrånvaron, inte minst på grund av Covid-19, varit exceptionellt hög. Vidare avser 
delar av underskottet projekt för 35-timmars heltidsmått, verksamheten kommer inom 
kort söka medel för projektet hos Socialstyrelsen.  
 
Hälso- och sjukvård positiva avvikelse för perioden beror främst på lägre kostnader för 
rehab-personal.  
 
Funktionshinderomsorg uppvisar för perioden ett negativt utfall, boendena inom LSS 
uppvisar en positiv avvikelse, det omvända gäller för Personlig assistans som uppvisar en 
negativ avvikelse, detta beror främst på att det saknas full budgettäckning för ett ärende.  
 
Sociala avdelningen har i hög grad lyckats verkställa, eller planerar att verkställa de flesta 
av de framtagna åtgärderna. Samtidigt som framtagna åtgärder/effektiviseringar har 
verkställts har nya behov uppstått, behov som utmanar verksamheternas förutsättningar 
att hålla kostnaderna inom tilldelade budgetramar. Verksamheten arbetar fortsatt med 
handlingsplaner i syfte att göra kostnadseffektiviseringar.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Månadsuppföljning rapport 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 79 Återrapportering av vaccinationskrav vid 
nyanställning 
Beslut  
Ärendet utgår. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 80 Information avseende Covid-19 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Mikael Fornander föredrar ärendet. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 81 Arbetstyngdmätning vuxen 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Teamledare Maja Lindov föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 82 Information om dialogdag 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Socialchef Mikael Fornander informerar om att den planerade dialogdagen är 
inställd och att sociala utskottet i september genomför en liknande dag. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 83 Information utmärkelse ESTHER 
Dnr KS 2022/139 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att ta till sig informationen och ställa sig bakom en vidareutveckling av 
förbättrings- och kvalitetsarbete inom sociala avdelningen innehållande utmärkelse 
i samband med Esthers dag. 
Ärendebeskrivning  
Sociala avdelningens ledningsgrupp vill uppmärksamma utvecklingsarbeten inom 
avdelningen som under 2021 stärkt brukarens/patientens/Esthers självständighet, 
delaktighet, känsla av sammanhang (KASAM) tillsammans med andra parter i en god 
teamsamverkan. Alla verksamheter har under ungefär 14 dagar i början av mars möjlighet 
att skicka in en kort beskrivning av sina utvecklingsarbeten som de arbetat med under 
2021. Av alla inkomna utvecklingsarbeten som täcker kriterierna för utmärkelsen kommer 
avdelningen lotta ut tre vinnande verksamheter. Verksamheterna får ett diplom med en 
beskrivning/motivering av sin utmärkelse och verksamheten får ett presentkort som 
räcker för att personalgruppen tillsammans ska kunna fira sin utmärkelse vid lämpligt 
tillfälle. Utmärkelserna planeras att överlämnas i samband med Esthers namnsdag den 31 
mars då Regionen och länets kommuner uppmärksammar och firar god samverkan för 
Esthers bästa.  
 
Visionen för Esther nätverk är att Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt 
liv som förstärks av handlingskraftig samverkan.  

Fram till och under 2023 vill sociala avdelningens ledningsgrupp att denna 
utmärkelse vidareutvecklas. Planeringen är att verksamheterna förutom diplom 
och presentkort även ska erhålla ekonomiska medel motsvarande ungefär 5000 kr 
- 10 000 kr (inom befintlig kompetensutvecklingsbudget) som möjliggör 
kompetensutveckling och/eller inköp av material för att jobba med vidare 
omställning och vidareutveckling av verksamhetens insatser. Det är angeläget att 
avdelningens arbete med såväl verksamhets- och kvalitetsutvecklingen har både en 
struktur och kultur som stödjer pågående förändringsarbete, syftet är främja och 
stödja omställningen av nya arbetssätt samt nya förutsättningar inom vård och 
omsorg.    
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 20220311 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 84 SU nytt datum december 2022 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att decembermötet byter datum från 15 december till 20 december. 

Ärendebeskrivning  
Sammanträdet som är den 15 december flyttas till 20 december. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 89 Revidering av delegationsordning 
avseende rätt till bistånd enligt LMA 
Dnr KS 2022/18 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta följande revidering av delegationsordningen, att lagga till följande beslut 
samt att delegera dessa beslut till socialsekreterare/socialassistent: 
 
- beslut om dagersättning enligt 9 och 17 §§ LMA 
- beslut om särskilt bidrag enligt 9 och 18 55 LMA 
- beslut om avslag for bistånd enligt 17 § LMA 
- beslut om avslag for bistånd enligt 18 § LMA 

Ärendebeskrivning  
Beslutsunderlaget tar upp det aktuella laget som ligger till grund för behovet av 
revidering av delegationsordningen. Det redovisar också de olika lagstiftningar 
som berör området och beskriver de juridiska förhållandena som är aktuella. 

Aktuell situation 

I en artikel från Justitiedepartementet framgår det att EU, 3 mars 2022 vid 
mötet i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikesfrågor beslutade att aktivera 
det sa kallade massflyktsdirektivet. Beslutet fattades med anledning av det krig 
som pågar i Ukraina. Beslutet avser bland annat att flyktingar från Ukraina 
kommer att ges ett tillfälligt uppehållstillstånd i EU i minst ett år och med 
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 
 
Migrationsverket skriver på sin hemsida att de konstaterar en kraftig okning av 
antalet ukrainska medborgare som söker sig till Sverige. Många vänder sig till 
Migrationsverket för att söka skydd med stöd av massflyktsdirektivet. Det höga 
söktrycket har en stor påverkan på ansöknings- och boendeverksamheten. Det 
sker en betydande samverkan mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och 
kommunerna for att förbereda mottagandet av ukrainska medborgare. 
 
Lagstiftning som berör området 
 
Migrationsverket skriver att de som flytt från Ukraina och som får 
uppehållstillstånd med stod av massflyktsdirektivet omfattas av LMA. Bistånd 
som kan ges enligt LMA är boende och ekonomiskt stöd. Mer utförligt sa avser 
det logi, dagersättning och särskilt bidrag och regleras i 35 LMA. Logi innefattar 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

att den som inte själv ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning enligt 145 
LMA. Dagersättning innefattar att den som saknar egna medel har rätt till 
bistånd för sin dagliga livsföring i form av dagersättning som ska tacka bland 
annat livsmedel, kläder och skor, fritidsaktiviteter samt förbrukningsvaror enligt 
17 § LMA. Särskilt bidrag avser bistånd for angelägna behov som är 
nödvändiga for en dräglig livsföring såsom vinterkläder, glasögon och 
utrustning for funktionshindrade och regleras i 185 LMA samt 7 § FMA, 
Förordning 1994:361 om mottagande av asylsökande m.fl. 
 
Migrationsverket har huvudansvaret för bistånd till de som far 
uppehållstillstånd med stöd av massflyktsdirektivet. Det finns dock en 
bestämmelse i 3 a § LMA som kan aktualiseras i situationer da 
Migrationsverkets förmåga bedöms som otillräcklig. Nuvarande situation tyder 
på att det kommer att ske. Enligt bestämmelsen ska en kommun lämna bistånd 
enligt LMA till de som får uppehållstillstånd som massflyktingar om de vistas i 
kommunen och biståndet behovs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret 
for att bistånd lämnas. Ansvaret enligt LMA eller först efter att 
uppehållstillstånd beviljats. Avsikten är att biståndet ska vara tillfälligt i väntan 
på att Migrationsverket tar över ansvaret. SKR anser att kommunen, innan 
bistånd beviljas, bör ta reda på om Migrationsverket kan bevilja bistånd och, 
om sådan förmåga saknas, försöka utröna när Migrationsverket kan ta Over 
ansvaret for bistånd. Rätten till bistånd förutsätter också att individen är 
registrerad vid en förläggning samt it registrerad hos Migrationsverket. 
I samband med dessa bestämmelser skriver SKR att det är bra att kommunen 
säkerställer att det är möjligt att besluta om bistånd enligt LMA i kommunernas 
verksamhetssystem och att denna typ av beslut omfattas av den beslutande 
nämndens delegationsordning. 
 
De beslut som kommunen kan komma att behöva använda sig av vid en sådan 
situation som beskrivs ovan avser: 
- beslut om dagersättning enligt 9 och 17 §§ LMA, 
- beslut om särskilt bidrag enligt 9 och 18 §§ LMA, 
- beslut om avslag for bistånd enligt 17 § LMA 
- beslut om avslag for bistånd enligt 18 5 LMA 
 
Besluten föreslås delegeras till socialsekreterare/socialassistent. 
 
Återsökning av bistånd enligt LMA 
 
SKR skriver att kommunen har rätt till ersättning for sådant bistånd som 
lämnas enligt 3a § tredje stycket LMA, se 23 § LMA. För att få sådan ersättning 
krävs det att biståndet beslutats enligt LMA. Kommunen kan inte få. ersättning 
för bistånd som beviljats med stöd av SoL, till exempel i avvaktan på att 
registrera ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Kommunen kan 
inte heller få ersättning i form av den så kallade "flyktingschablonen" för 
nyanlända som ska täcka olika kostnader bland annat for mottagande och 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

praktisk hjälp vid bosättning, eftersom uppehållstillståndet for massflyktingar 
inte är folkbokföringsgrundande. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2022-03-17 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 86 Yttrande IVO 
Dnr KS 2022/76 

Beslut  
Ärendet är direktjusterat. Återfinns i annat protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2022-03-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 87 Anmälningsärenden 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anse ärendena för perioden 2022-02-01 – 2022-01-28 för anmälda. 

Beslutsunderlag  
Överklagande - Finnigans juridik 
Jönköpings TR B 4701-20 Aktbil 34
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2022-03-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 88 Delegationsärenden 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för perioden 2022-02-01 – 2022-02-28 till 
handlingarna. 

Beslutsunderlag  
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut § 61/2005 om delegation anmäls 
socialchef, enhetschefer, teamledare, biståndshandläggare, socialsekreterare, 
arbetsterapeuter och assistenter fattade beslut under tiden 2022-02-01 – 2022-02-
28. 
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