
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-11-18

Sammanträde med  Sociala utskottet 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 – 12:30 

Beslutande 
Ledamöter Anna Ekström (L) Ordförande 

Gudrun Andersson (C)  
Anita Walfridsson (M)  
Helen Karlsson (V) 

Tjänstemän  Hugo Thorén, sekreterare 
Mikael Fornander, socialchef 
Elenor Råsberg, enhetschef 
Caroline Bjerne, teamledare §§ 305 - 317 
Ragnhild Sjöström, enhetschef §§ 303, 304, 330 
Emmie Bjerkander, enhetschef §§ 319 - 329 
 Maja Lindov, teamledare § 303 
Sanna Larsson, socialsekreterare § 304 

Utses att justera Helen Karlsson 

Justeringens plats Kommunhuset  Paragrafer 303-330 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare   …………………………………………… 

Hugo Thorén 

Ordförande   …………………………………………… 
Anna Ekström 

Justerande   ……………………………………………. 
Helen Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Sociala utskottet 

Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Förvaringsplats 
för protokollet

Datum då anslag 

Kommunhuset 

2021-11-29 Datum då anslag 2021-12-21
publiceras tas bort 

Underskrift …………………………………………… 
Hugo Thorén 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18 
Arbetssituation vuxengruppen 2021/21 

Individärende 1 - 13  

Individärende 14 

Individärende 15 

Budgetuppföljning 2021, Aneby kommun 2021/6 

Budget 2022 del 2 2021/450 

Attestliggare inom sociala avdelningen 2021/454 

Årlig uppräkning av OPI inom 
resursfördelningssystemet LOV 

2021/474 

Förslag på reviderade taxor och avgifter inom 
sociala avdelningen 

2021/473 

Förslag på revidering om ersättningen 
gällande valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten Aneby kommun 

2021/475 

Lägesrapport hemtjänsttimmar 2021/21 

Information om trygghetskameror inom 
äldreomsorgen 

2021/21 

Ej verkställda beslut IVO kvartal 3 2021 2021/476 

Lägesrapport SÄBO och korttids 2021/21 

Anmälningsärenden 

§ 303

§ 304 - 316

§ 317

§ 330

§ 318

§ 319

§ 320

§ 321

§ 322

§ 323

§ 324

§ 325

§ 326

§ 327

§ 328

§ 329 Delegationsbeslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 303 Arbetssituation vuxengruppen 
Dnr KS 2021/21 

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 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 304 - 316 Individärende 1 - 13 

Beslut  
Sekretessärenden – biläggs ej i offentligt protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 317 Individärende 14 

Paragrafen krävde omedelbar justering – återfinns i separat protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 330 Individärende 15 

Beslut  
Sekretessärende – biläggs ej i offentligt protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 318 Budgetuppföljning 2021, Aneby kommun 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att ta till sig informationen avseende Sociala Avdelningens månadsuppföljning 
avseende oktober 2021 samt att skicka den vidare till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning  
Avdelningens resultat för januari till oktober innebär en negativ avvikelse i 
förhållande till budget med motsvarande ca -12 269 tkr. Avdelningen 
prognostiserar ett negativt resultat för året motsvarande -14 200 tkr.   

Sociala avdelningen arbetar 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.    

Vi kan glädjande konstatera att den beviljade tiden för hemtjänstinsatser fortsatt 
minskar och prognosen för resursfördelningssystemet indikerar en positiv 
avvikelse mot budget motsvarande +3 300 tkr. Den positiva prognosavvikelsen 
för övergripande sociala avdelningen beror även på statsbidrag till äldreomsorgen 
som till viss del kommer att möjliggöra kompetens och utbildningsinsatser men 
även täcka det prognostiserade underskottet inom äldreomsorgen.  

Vi kan vidare konstatera att kostnaderna för försörjningsstödet under perioden 
har minskat jämfört med föregående år med 1 320 tkr. Detta beror främst på ett 
aktivt arbete med att tillvarata de arbetsmarknadsåtgärder så som extratjänster, 
introduktionsjobb etcetera som är tillgängliga, dock ryms inte kostnaderna inom 
tilldelad budget.  

Vi konstaterar ett fortsatt ökat behov av familjehemsplaceringar av barn och på 
grund av skyddsbehov och sviktande omsorg vilket är en stark bidragande orsak 
till det negativa resultatet.  

I myndighetsenhetens prognos för 2021 ingår köp av extern plats på LSS boende, 
avvikelsen uppgår till -3 600 tkr. Prognosavvikelse för IFO:s verksamhetsområde 
uppgår till -8 900 tkr.  

Vad gäller äldreomsorgen ligger kostnaderna för särskilt boende Antuna i paritet 
med budget, detta är ett resultat av genomförda omställningar. Vidare har 
genomförda förändringar avseende förläggningen av Korttids under sommaren 
2021 genererat minskade kostnader. Den beviljade tiden för insatser inom 
hemtjänst ligger fortsatt på en låg nivå, detta innebär i sin tur att verksamheten får 
en lägre ersättning jämfört med föregående år. Verksamheten har utifrån sin 
rörliga budget ännu inte förmått att anpassa kostnaderna i förhållande till 
intäkterna.   

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Avdelningens arbete har under de inledande månaderna av 2021 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.  

Sociala avdelningen har i hög grad lyckats verkställa, eller planerar 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, 2021-11-11 
Månadsuppföljning oktober 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 319 Budget 2022 del 2 
Dnr KS 2021/450 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att godkänna sociala utskottets budget del 2 2022, samt 

att överlämna sociala utskottets budget del 2, 2022 till kommunstyrelsen för fastställande 

Reservation 
Helen Karlsson (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Sociala avdelningen har utifrån beslutet om budget 2022 del 1 sett över 
verksamhetsplanen samt omdisponerat detaljbudgeten inför kommande år. 
Avdelningen har utifrån omvärldsanalys, nya lagar och förordningar samt 
kartläggning kommit fram till ett antal strategiska frågor. Vidare har avdelningen 
utifrån rådande situation prognostiserat avdelningens förutsättningar utifrån 
tilldelad budgetram. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-15 
Budget del 2 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 320 Attestliggare inom sociala avdelningen 
Dnr KS 2021/454 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta upprättad attestliggare för 2022 enligt bilaga för sociala avdelningen, samt 

att ge ekonomichefen rätt att vid personalförändringar fatta beslut om 
förändringar i attestliggare under budgetåret 2022. 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige fastställde ett nytt attestreglemente för kommunen 14 
oktober 2019. Målsättningen med reglementet är att bidra till en tillräcklig intern 
kontroll utifrån kommunallagen, undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel, motverka 
oegentligheter, säkra rättvisande räkenskaper samt säkerställa att ekonomiska 
händelser är korrekta avseende beställning, prestation, bokföringsunderlag, 
betalningsvillkor, bokföringstidpunkt, kontering och beslut. 

Varje transaktion skall attesteras med en granskningsattest och en beslutsattest. 
Nämnderna utser årligen attestanter samt ersättare för dessa. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Attestliggare sociala avdelningen 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Ekonomichef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 321 Årlig uppräkning av OPI inom 
resursfördelningssystemet LOV 
Dnr KS 2021/474 

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 2021 

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 1,5 % för 2021 vilket innebär att ersättningsnivåerna 
kommer att höjas med motsvarande 1,5 %. 
Ersättningen utgår till egen regi samt eventuella externa aktörer med uppdrag 
inom hemtjänsten i Aneby Kommun. 

Ersättningsnivåer gäller from 2021-04-01 

Område Internt (tidigare nivå) Externt (tidigare nivå) 

Söder 443 kr (436 kr) 481 kr (474 kr) 

Norr 485 kr (478 kr) 524 kr (516 kr) 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
Omsorgsprisinden 

Beslutet skickas till 
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 322 Förslag på reviderade taxor och avgifter 
inom sociala avdelningen 
Dnr KS 2021/473 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att anta nya taxor och avgifter inom Sociala Avdelningen, samt 

att de förändrade taxorna och avgifterna gäller från och med 2022-01-01 

Ärendebeskrivning  
Idag betalar den enskilde avgift för hemtjänstinsatser baserat på fem olika 
insatsnivåer. Den föreslagna revideringen av taxor och avgifter innebär att 
avgift/timtaxa tas ut för utförda hemtjänstinsatser kopplat till en högsta avgift. 
Detta innebär att den enskilde debiteras per timme utifrån den tid som utförts 
samt utifrån den enskildes avgiftsutrymme.  

Debitering av taxor och avgifter inom sociala avdelningen i Aneby kommun 
baseras på regeringens proposition 2000/01:149, vilken antogs 200111-14.  I 
korthet betyder det att Sveriges kommuner äger rätt att ta ut avgifter för 
behovsprövade och beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 
sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Avgifterna får dock inte 
överstiga kommunens självkostnadspris.  

I lagen regleras vad kommunen får ta ut i högsta avgift (tidigare kallad för 
maxtaxa).  

Enligt nuvarande beslut och regler avseende taxor och avgifter, för 
biståndsbedömda insatser, debiteras den enskilde en avgift utifrån den beviljade 
tiden för aktuellt bistånd. Avgiften är reglerad i så kallade insatsnivåer som 
definierats av hur stort biståndsbehovet är för den enskilde.  

Aktuellt förslag innebär att avgifter tas ut med timtaxa kopplat till en högsta 
avgift. Detta innebär att den enskilde betalar per timme utifrån den tid som utförs 
samt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Det är den tid som personalen 
registrerar vid besök hos den enskilde som återrapporteras direkt i systemet och 
därefter utgör underlag för den enskildes avgiftsprocess.  

Sociala Avdelningens förslag på reviderade taxor och avgifter 

 basera avgiften för hemtjänstinsatser enligt den tid som utförs hos den
enskilde

 oförändrad timtaxa om 400 kr/tim, utvärderas september 2022 inför
eventuell revidering av taxor och avgifter 2023

 avbrott gällande omvårdnad och matabonnemang för boende i särskilt
boende för äldre beräknas enligt följande;

o vid inläggning på sjukhus om minst sju dagar
o vid planerad frånvaro om minst sju dagar, om man som enskild

eller närstående meddelat avbrottet minst tre dagar i förväg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 
Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Aneby 
kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 323 Förslag på revidering om ersättningen 
gällande valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten Aneby kommun 
Dnr KS 2021/475 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ersättningsnivån för resurs- och valfrihetssystemet LOV ska vara likvärdig 
detta oavsett var i kommunen insatsen utförs, 

att ersättningsnivån internt till 464 kr för 2021 och att årlig uppräkning sker enligt OPI 
index, 

att ersättningsnivån för externa utförare till 503 kr för 2021 och att årlig 
uppräkning sker enligt OPI index, samt 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige en revidering av 
Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Aneby kommun 2013-
03-08

Ärendebeskrivning  
Förslag om revidering av ersättningen gällande valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänsten i Aneby kommun. Förslaget innebär att hemtjänstverksamheten eller 
annan extern utförare har samma ersättning, detta oavsett var den enskilde bor i 
kommunen. 

I Aneby kommun finns sedan 2013 möjlighet till valfrihetssystem enligt LOV för 
hemtjänstens verksamhet. Hanteringen finns beskriven i Förfrågningsunderlag 
Valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänsten i Aneby kommun. Gällande den 
ersättningsnivå som utföraren erhåller för att kunna utföra uppdraget beskrivs i 
punkt 7.6 att ersättning är differentierad utifrån befolkningstäthet, vilket innebär 
att en högre timersättning ges i områden utanför centralorten som kompensation 
för längre förflyttningstider. Under åren har förändringar skett i verksamheten för 
att kunna möjliggöra ökad kontinuitet och flexibilitet både för brukare och 
personal. I praktiken innebär det att indelningen av Aneby kommuns areal har 
fördelats i två områden istället för tre, där landsbygd numera ingår i båda 
områdena. Ytterligare faktorer som påverkar är att behoven skiftar och att fordon 
behövs både för att kunna tillgodose besök både på landsbygd och i samhället av 
en och samma personal under ett och samma arbetspass.  

Ersättningsnivåerna har påverkats av organisatoriska förändringar, har justerats 
enligt OPI index och är prissatta vid två tillfällen, dels i ovanstående 
förfrågningsunderlag, dels i revidering från 2016. 

Ersättning 
externa 
utförare 

2013 2016 2016 - 
internt 

2021 – 
externt 

2021 - 
internt 

Centrum 361 kr - - - - 
Söder 361 kr 426 kr 391 kr 481 kr 443 kr 
Norr 451 kr 463 kr 430 kr 524 kr 485 kr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

För 2020 har ersättningen fördelat med 52% till område norr och 48% till område 
söder. För 2021 till och med oktober är fördelningen 48% till område norr och 
52% till område söder. Det är således en relativt jämn fördelning mellan de 
geografiska områdena. Utifrån detta är ett medelvärde av de båda 
ersättningsnivåerna att föredra både för utförare såväl internt som externt.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-11-11 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 324 Lägesrapport hemtjänsttimmar 
Dnr KS 2021/21 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

satt lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg informerar om hemtjänsttimmarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 325 Information om trygghetskameror inom 
äldreomsorgen 
Dnr KS 2021/21 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att följa upp ärendet igen i februari. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg informerar om arbetet med trygghetskameror inom SÄBO och 
ordinärt boende. Fem kameror är nu i drift. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 326 Ej verkställda beslut IVO kvartal 3 2021 
Dnr KS 2021/476 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att lägga informationen till handlingarna samt anmäla beslutet till 
kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning  
Till sociala utskottet rapporteras in ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ SoL och 
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. För kvartal 3 år 2021 fanns inga ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Fanns inga ej verkställda beslut att anmäla. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 327 Lägesrapport SÄBO och korttids 
Dnr KS 2021/21 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg ger en lägesrapport för särskilt boende och korttidsboende. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 328 Anmälningsärenden 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anse ärendena för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31 för anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Jönköping_FR_1215-21_Dom_2021-10-05 

Jönköping_FR_2025-21_Dom_2021-10-08 

Jönköping_FR_3461-21_Dom_2021-10-20 

Jönköping_FR_5053-21_Ej_slutligt_beslut_2021-10-08 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-11-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 329 Delegationsbeslut 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga delegationsbesluten för perioden 2021-10-01 – 2021-10-31 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 2021-10-01-2021-10-31. 
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