
   
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2021-10-21

 
 
Sammanträde med  Sociala utskottet 
 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 – 16:30 
  
Beslutande 

Ledamöter Anna Ekström (L), ordförande 
Gudrun Andersson (C) 
Anita Walfridsson (M) 
Helen Karlsson (V) 
 

 
Tjänstgörande ersättare Jan-Olov Adolfsson (MP), tjänstgörande ersättare Birgitta Svensson (S) 

 
 
Tjänstemän Vidar Justegård, sekreterare 

Mikael Fornander, socialchef 
Elenor Råsberg, enhetschef   
Berit Ram, anhörighetsstöd § 276 
Cecilia Forsberg, anhörighetsstöd § 276 
Caroline Malmberg, anhörighetsstöd § 276 
Rickard von Malmborg, anhörighetsstöd §276 
Caroline Bjerne, teamledare §§ 277 – 292 
Alexandra Boo, ekonom § 293 
Elin Monell, teamledare § 295 
Daniel Fransson, enhetschef §§ 295 - 296 
  

  
      
Utses att justera Jan-Olov Adolfsson 
 
Justering  Digital justering    Paragrafer 275-302 
 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Vidar Justegård 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Anna Ekström 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Jan-Olov Adolfsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet  2021-10-21 

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Sociala utskottet 
 
Sammanträdesdatum 2021-10-21 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2021-10-28 Datum då anslag  2021-11-18 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Vidar Justegård 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet  2021-10-21 

 
 

§ 275 Godkännande av föredragningslistan   

§ 276 Årlig rapport anhörigstöd   

§ 277 Sekretessärende 1   

§ 278 Sekretessärende 2   

§ 279 Sekretessärende 3   

§ 280 Sekretessärende 4   

§ 281 Sekretessärende 5   

§ 282 Sekretessärende 6   

§ 283 Sekretessärende 7 - Direktjusterat   

§ 284 Sekretessärende 8   

§ 285 Sekretessärende 9   

§ 286 Sekretessärende 10   

§ 287 Sekretessärende 11   

§ 288 Sekretessärende 12   

§ 289 Sekretessärende 13 – Direktjusterat   

§ 290 Sekretessärende 14   

§ 291 Sekretessärende 15   

§ 292 Sekretessärende 16 - Direktjusterat   

§ 293 Budgetuppföljning 2021, Aneby 
kommun 

2021/6  

§ 294 Information verksamhetsplan 2022   

§ 295 Återrapportering boendebehov inom 
LSS, Funktionshinder omsorgen 

2018/369  

§ 296 Verksamhetsbesök Funktionshinder 
omsorg 

  

§ 297 Lägesrapport hemtjänsttimmar   

§ 298 Lägesrapport särskilt boende och 
korttidsboende 

  

§ 299 Sammanträdesplan 2022 - flytt av 
majsammanträdet 

2021/365  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet  2021-10-21 

§ 300 Information vaccination Covid-19   

§ 301 Anmälningsärenden   

§ 302 Delegationsärenden   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 275 Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att godkänna föredragningslistan med förändringen att punkterna ”sekretessärende 3 
och 8” utgår och att punkterna ”sekretessärende 14, 15 och 16” tillkommer. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 276 Årlig rapport anhörigstöd 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Cecilia Forsberg, Berit Ram, Caroline Malmberg och Rickard von Malmborg ger 
en muntlig rapport om anhörighetsstöd. 
 
Syftet och målet med anhörighetsstöd är att minska den fysiska och psykiska 
belastningen för anhöriga. Med anhörig menas personer som vårdar eller stödjer 
närstående, till exempel anhöriga till personer med fysik eller psykisk 
funktionsvariation.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-10-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 277 - 282, 284 - 288, 290 - 291  
Sekretessärende 1 - 6, 8 - 12, 14 - 15 

Beslut  

7

Sekretessärenden – biläggs ej i offentligt protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-10-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 283 Sekretessärende 7 

Beslut  

13

Direktjusterad paragraf. Återfinns i annat protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-10-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 289 Sekretessärende 13 

Beslut  

19

Direktjusterad paragraf. Återfinns i annat protokoll.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-10-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 292 Sekretessärende 16 

Beslut  

22

Direktjusterad paragraf. Återfinns i annat protokoll.



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 293 Budgetuppföljning 2021, Aneby kommun 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

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

Ärendebeskrivning  
Avdelningens resultat för januari till september innebär en negativ avvikelse i förhållande 
till budget med motsvarande ca -11 500 tkr. Avdelningen prognostiserar ett negativt 
resultat för året motsvarande -14 330 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, 
fram till och med september uppvisar resursfördelningssystemet, LOV en positiv 
avvikelse mot budget motsvarande 2 600 tkr. Prognosen för året indikerar ett positivt 
utfall mot budget motsvarande +3 500 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 135tkr. 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, detta 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 -8 870 tkr.  
 
Vad det gäller äldreomsorgen ligger kostnaderna för särskilt boende Antuna i paritet med 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

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. Verksamheten har 
utifrån sin rörliga budget ännu inte förmått att anpassa kostnaderna i förhållande till 
intäkterna.   

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. 
 
Mikael Fornander och Alexandra Boo redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-10-15 
Månadsuppföljning Sociala avdelningen september 2021 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 294 Information verksamhetsplan 2022 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elisabet Lind ger muntlig information avseende arbetet med verksamhetsplan för 
sociala avdelning år 2022.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 295 Återrapportering boendebehov inom 
LSS, Funktionshinder omsorgen 
Dnr KS 2018/369 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga boendealternativ inom 
området bostad med särskild service för vuxna LSS, samt  
 
att presentera förslag och kostnader i planeringsförutsättningar för 2023. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslöt 191111 att ge kommundirektören i uppdrag att 
omgående starta en utredning avseende Bostad med särskild service för Vuxna 
enligt LSS, utredningen skulle enligt beslut slutredovisas oktober 2020.  
Sociala avdelningen har sedan 2018 beskrivit nuvarande och kommande behov 
inom funktionshinderområdet. Genomförda kartläggningar har sammantaget 
påvisat ett ökat behov av olika boendealternativ för personer som tillhör de olika 
personkretsarna inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Det ökade behovet av insatser avser såväl nuvarande som 
prognosticerande kommande behov.    
  
Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 201207,  
att det utifrån redovisad rapport i nuläget inte är aktuellt med byggnation av nytt LSS-boende 
att förvaltningen fortsatt följer hur behovet över tid utvecklas, samt 
att kommundirektören till kommunstyrelsen senast i november 2021 återkommer med en 
uppdaterad bild av behovet 
 
Nuvarande och framtida behov av boendealternativ inom 
funktionshinderområdet  
Sociala avdelningen har sedan Utredningen avseende Bostad med särskild service för vuxna 
personer LSS presenterades i kommunstyrelsen 201207 möjliggjort hemtagning av 
två tidigare externa placeringar. Förnärvarande pågår 1 extern placering avseende 
personkrets inom LSS. Verksamheten prognostiserar för budgetåret 2021 ett 
underskott avseende externa placeringar LSS motsvarande 3,6 miljoner kronor.  
 
Under de senaste månaderna har tre kommuninvånare, utifrån platsbrist i Aneby 
kommun, aktivt och på egen hand valt att söka boende i annan kommun, två av 
dessa personer tillhör LSS, Lagen om Stöd och Service för vissa 
funktionshindrade, en person tillhör SOL, Socialtjänstlagen. Vidare har tre till fyra 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

personer av de som idag bor på servicebostad Storgatan ett omvårdnadsbehov 
som motsvarar det som kan erbjudas på gruppbostad. Det är samtidigt viktigt att 
påtala att dessa personer utifrån kvarboendeprincipen har rätt att bo kvar på 
servicebostad Storgatan i det fall de själva så önskar.   
Nedan följer en redogörelse avseende aktuellt läge samt prognostiserat kommande 
behov.  
 
Aktuellt behov  
Totalt behov för två personer.   
Ett behov avser gruppbostad (verkställs idag genom extern placering)  
Ett behov avser servicebostad/Trapphusboende beslut 210811, har ej kunnat 
verkställas på grund av platsbrist, (verksamheten undersöker möjliga alternativ).   

Prognostiserat behov 2023 
Totalt behov, utöver tidigare redovisat under aktuellt behov, tre personer. 
Ett behov avser gruppbostad   
Två behov avser servicebostad/Trapphusboende   

Prognostiserat behov 2025 
Totalt behov, utöver tidigare redovisat under aktuellt behov samt prognostiserat 
behov 2023, två personer.  
Två behov avser gruppbostad   

Sammanfattning  
Sociala avdelningen har sedan ungefär 2,5 år tillbaka inte på egen hand förmått att 
möta behovet av boendelösningar inom LSS, behovet har tillgodosetts och 
tillgodoses fortsatt genom köp av plats hos externa aktörer. Verksamhetens 
kartläggning visar i likhet med föregående års kartläggning på en generell ökning 
av antalet individer som om de bor kvar i kommunen sannolikt kommer ha behov 
av olika boendealternativ inom LSS. Den genomförda kartläggningen visar att 
behoven, trots att vissa personer på grund av platsbrist i Aneby kommun valt att 
söka boendeplats i annan kommun, kvarstår och avser såväl gruppbostad som 
servicebostad/ trapphusboende. Förvaltningen bedömer att det utifrån 
genomförd kartläggning finns anledning för förvaltningen att ytterligare utreda 
hur de prognostiserade behoven bäst kan tillgodoses.  
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-10-15 
Beslut KS 2020-12-07 Återrapportering LSS boende 
Beslut KS 2020-11-09 Återrapportering LSS boende 
Tjänsteskrivelse Funktionshinderomsorgen 201030 
 
      

 

27



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 296 Verksamhetsbesök Funktionshinder 
omsorg 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ordförande Anna Ekström tackar personalen för ett fint besök på 
Dagligverksamhet Baggen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 297 Lägesrapport hemtjänsttimmar 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg ger en lägesrapport för hemtjänsttimmar under september månad 
2021. Beviljade hemtjänsttimmar var 2187 timmar. Planerade hemtjänsttimmar var 
2564 timmar. Utförda hemtjänsttimmar var 2044 timmar. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 298 Lägesrapport särskilt boende och 
korttidsboende 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg ger en lägesrapport om särskilt boende och korttidsboende. I 
nuläget finns det inte några lediga platser på särskilt boende och korttidsboende.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 299 Sammanträdesplan 2022 - flytt av 
majsammanträdet 
Dnr KS 2021/365 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att flytta sociala utskottets sammanträde i maj 2022 från 24/5 till 19/5. 

Beslutsunderlag  
Sammanträdesdagar 2022 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 300 Information vaccination Covid-19 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Mikael Fornander informerar om den pågående vaccinationen i Aneby kommun. 
Det finns inget lagligt stöd för kommunen att kontrollera att personalen är 
vaccinerad eller ej.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 301 Anmälningsärenden 
 
Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att anse ärendena för perioden 1/9 – 30/9 2021 för anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Jönköping_FR_4474-21_Dom_2021-09-30 
 
Jönköping_FR_3106-21_Dom_2021-09-29 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-10-21

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SU § 302 Delegationsärenden 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga delegationsbesluten för perioden 1/9 – 30/9 2021 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 2021-09-01-2021-09-30 
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