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 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 57 Revidering av riktlinjer för 
biståndsbedömning avseende insatser i form av 
hemtjänst, korttidsplats, dagverksamhet och 
särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453) 
Dnr KS 2015/637 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta riktlinjer för biståndsbedömning avseende insatser i form av hemtjänst, 
korttidsplats, dagverksamhet och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453), 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Riktlinjerna bör ses över en gång per år eller vid behov, detta har nu gjorts.  

Tanken är att riktlinjen ska fungera som en vägledning i bedömningar av vad som 
är skälig levnadsnivå. Riktlinjen är också till viss del en vägledning för 
verkställighet, samt en information till brukare och anhöriga vad man kan förvänta 
sig av kommunens verksamhet. 

Förändringar som har gjorts i riktlinjerna: 

Vissa justeringar har gjorts i rubriker för att anpassa texten enligt IBIC. 

Under rubrikerna inköp och egenvård har text om att man som brukare kan välja 
att följa med till affären eller apoteket tagits bort. 

Stycket som handlar om Tillsyn har förändrats, utifrån att tillsyn via kamera finns 
som alternativ: 

Tillsyn 

Tillsyn är en insats som syftar till att tillgodose ett trygghetsbehov hos den 
enskilde. Tillsyn på dagen (vakentid) kan beviljas i form av dagtillsyn som 
innebär fysiskt besök hos den enskilde. Om den enskilde vid denna tillsyn 
behöver få hjälp med någon form av personlig omvårdnad, exempelvis ett 
toalettbesök, ska detta kunna utföras inom ramen för tillsynsbesöket. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Biståndshandläggaren bedömer i samråd med den enskilde om tillsynen 
ska bestå av fysiskt besök, telefonsamtal eller digital tillsyn via kamera. 

Tillsyn kan ske via telefonsamtal om den enskilde så önskar. Personal 
ringer då hem till den enskilde för att kolla av att allt är okej och för att 
prata lite. Om den enskilde inte svarar vid andra försöket, besöker 
personal den enskilde för att se att allt är bra.  

Den enskilde kan även erbjudas digital tillsyn via kamera, det är 
verkställighetens personal som tillfrågar den enskilde. Digital tillsyn via 
kamera är en integritetsfråga som kräver samtycke från den enskilde. Vid 
digital tillsyn är det av yttersta vikt att den enskilde informeras om syftet 
med digital tillsyn, vilka som har tillgång till kameran samt hur kameran 
används.  

Tillsyn kan beviljas även om den enskilde har trygghetslarm eftersom den 
enskildes behov inte alltid kan tillgodoses endast genom ett trygghetslarm. 
Biståndshandläggaren gör då en individuell behovsbedömning. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-02-03 
Riktlinjer för biståndsbedömning SoL  2019-04-25 ändringar 21-02-23 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 58 Årsbokslut SOA 2020 
Dnr KS 2020/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att godkänna årsbokslut 2020 för sociala avdelningen och överlämna den till 
kommunstyrelsen.  
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
Ärendebeskrivning  
Sociala Avdelningen har genomfört bokslut för 2020. Avdelningen ekonomiska 
resultat visar på ett negativt resultat om -16 627 tkr.  
 
Avdelningens arbete har under år 2020 i hög utsträckning präglats av Covid-19. 
Effekterna av pandemin har på en rad olika sätt medfört ökad belastning på 
verksamhetens olika funktioner. Avdelningen har sökt statsbidrag och erhållit 
ekonomisk kompensation för merkostnader till följd av covid-19 inom hälso- och 
sjukvårdsverksamheten och socialtjänstverksamheten för omsorg om äldre 
personer och personer med funktionsnedsättningen.  
 
Den negativa avvikelsen för avdelningen beror i huvudsak på nya och utökade 
behov inom myndighetsenhetens ansvarsområde, så som externa 
skyddsplaceringar av barn och unga, externa placeringar av personer inom LSS 
området, fortsatta kostnader för försörjningsstöd som inte ryms inom budget. 
Den negativa avvikelsen för myndighetsenheten uppgår till -14 967 tkr vilket 
innebär ökade kostnader med motsvarande 7 000 tkr jämfört med föregående år.  
Den negativa avvikelsen för Personlig assistans har fortsatt ökat och uppgår för 
2020 till -4 100 tkr vilket är en försämring mot föregående år med ungefär 1 500 
tkr. Verksamheten arbetar på olika sätt för att ärenden som bedöms tillhöra 
Försäkringskassan ekonomiskt skall övertas av dem.  
Vidare har hemtjänsten inte fullt ut förmått att anpassa sitt arbetssätt och 
personalresurs efter den lägre LOV-ersättningen, det är dock viktigt att påtala att 
den totala kostnaden för hemtjänsten minskat med ungefär 2 000 tkr jämfört med 
föregående år.  
 
Avdelningen har parallellt med att hantera Covid-19 och dess effekter fortsatt 
arbetet med åtgärder för budget i bättre balans. Vi kan glädjande konstatera att de 
flesta verksamheter inom Sociala avdelningen uppvisar lägre kostnader för 2020 i 
förhållande till föregående år. Utfallet indikerar att det pågående förändringsarbete 
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   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

inom avdelningen börjar generera effekter även på det ekonomiska utfallet. 
 
För sociala avdelningen redovisas även en avstämning av avdelningens mål i det 
balanserade styrkortet.  
 
Årsbokslut 2020 för sociala avdelningen ingår i kommunstyrelsens 
årsbokslutsrapport till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2020-02-16 
Årsredovisning 2020 Sociala avdelningen 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Socialchef 
Kommunstyrelsen 
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Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 60 Revidering av Riktlinje Ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete Sociala 
avdelningen, Aneby kommun 
Dnr KS 2013/669 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anta uppdateringen avseende riktlinje för ledningssystemet på systematiskt 
kvalitetsarbete inom Sociala Avdelningen. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  

Årligen ska riktlinjen för avdelningens systematiska kvalitetsarbete uppdateras. 
Uppdateringen för 2021 innehåller inga ändringar av innehållet i riktlinjen utan 
endast ett uppdaterat datum.  
 
Beslutsunderlag  
Riktlinje Sociala avdelningens kvalitetsledningssystem 
Tjänsteskrivelse 2021-02-09 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 61 Riktlinje Serveringstillstånd 2021-2023 
Dnr KS 2021/76 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bifalla uppdaterad och reviderad riktlinje gällande serveringstillstånd enligt 8 
kap 9 § alkohollagen (2010:1622), 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Uppdaterad och reviderad tidsangiven riktlinje gällande serveringstillstånd enligt 8 
kap 9 § alkohollagen (2010:1622)  

Handläggare har granskat, uppdaterat och reviderat föregående riktlinje (KS 2018-
301 § 76) gällande serveringstillstånd enligt alkohollagen med en angiven 
tidsperiod över hur länge den sträcker sig, den angivna tiden sträcker sig över en 
mandatperiod. 
 

Beslutsunderlag  
Riktlinje serveringstillstånd enligt alkohollagen fr.2021-04-01 tom. 2023-03-31 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum 
 
Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 62 Riktlinje Tillsyn enligt alkohollagen  2021-
2023 
Dnr KS 2021/77 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bifalla uppdaterad och reviderad riktlinje gällande tillsyn enligt 9 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) och bifogad tillsynsplan. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Uppdaterad och reviderad tidsangiven riktlinje gällande tillsyn enligt 9 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) och tillsynsplan. 

Vid Länsstyrelsens tillsynsbesök 2020-10-01 framkom det som en brist att 
riktlinjen gällande kommunens tillsyn enligt alkohollagen inte var uppdaterad 
enligt föregående tidsperiod. 
 
Handläggare Lotta Rosén har granskat, uppdaterat och reviderat föregående 
riktlinje (KS 2018-300 §75) gällande tillsyn enligt alkohollagen med en angiven 
tidsperiod över hur länge den sträcker sig, den angivna tiden sträcker sig över en 
mandatperiod. 
Även kommunens tillsynsplan är granskad, uppdaterad och reviderad med samma 
tidsperiod som följer riktlinjen gällande tillsyn, en tillsynsplan behöver ses över 
årligen och uppdateras vid behov.  
 

Beslutsunderlag  

Riktlinje tillsyn enligt alkohollagen fr.2021-04-01 tom. 2023-03-31 
Tillsynsplan 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 
      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sociala utskottet 2021-02-23 

 

   Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 

SU § 63 Riktlinje Försäljningstillstånd enligt lag 
om tobak och liknande produkter 2021-2023 
Dnr KS 2021/78 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att bifalla Riktlinje gällande försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1–3 § lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) fr.2021-04-01 tom. 2023-03-31, 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Tidsangiven riktlinje gällande försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1–3 § lag om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ersätter den tidigare 
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare (2017:425).  

Med den nya lagen gäller tillståndsplikt vilket innebär att den som säljer tobak 
måste ha tillstånd till det, tillstånd för att få sälja tobak ansöks hos kommunen 
som gör en prövning av sökandes lämplighet.  

Då det inte har funnits någon riktlinje gällande tobaksförsäljning i kommunen har 
handläggare Lotta Rosén tagit fram en tidsangiven riktlinje gällande förfarandet av 
försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1–3 § lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) Riktlinjen visar tiden över hur länge den sträcker sig, den angivna 
tiden sträcker sig över en mandatperiod. 

Beslutsunderlag  
Riktlinje gällande försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1–3 § lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) fr.2021-04-01 tom. 2023-03-31 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SU § 64 Riktlinje Tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter 2021-2023 
Dnr KS 2021/79 

Beslut  
Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

att bifalla ny riktlinje gällande tillsyn enligt 7 kap 3 § lagen om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) med en angiven tidsperiod fr.2021-04-01 tom. 2023-03-31 
och tillsynsplan. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning  
Ny tidsangiven riktlinje gällande tillsyn enligt 7 kap 3 § lagen om tobak och 
liknande produkter (2018:2088) och uppdaterad, reviderad tillsynsplan. 

Vid Länsstyrelsens tillsynsbesök 2020-10-01 framkom det som en brist att 
kommunen saknade tidsangiven riktlinje gällande tillsyn enligt 7 kap 3 § lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) och uppdaterad tillsynsplan. 

Handläggare Lotta Rosén har tagit fram riktlinje gällande tillsyn enligt 7 kap 3 § lagen om 
tobak och liknande produkter (2018:2088) med en angiven tidsperiod över hur länge den 
sträcker sig, den angivna tiden sträcker sig över en mandatperiod. 
Den föregående tillsynsplan (KS 2018-300 §75) är granskad, uppdaterad och reviderad 
med samma tidsperiod som följer riktlinjen gällande tillsyn, en tillsynsplan behöver ses 
över årligen och uppdateras vid behov.  
 

Beslutsunderlag  
Riktlinje gällande tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) 
fr.2021-04-01 tom. 2023-03-31 
Tillsynsplan 
Tjänsteskrivelse 2021-02-23 

      

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SU § 71 Ej verkställda beslut IVO kvartal 4 
Dnr KS 2020/129 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna samt att anmäla beslutet till 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt revisorerna. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

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 4 år 2020 fanns 3 antal ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Anmälningsärende Ej Verkställt beslut nr 1 kvartal 4 okt-dec ÅR 2020 
Anmälningsärende Ej Verkställt beslut nr 2 kvartal 4 okt-dec ÅR 2020 
Anmälningsärende Ej Verkställt beslut nr 3 kvartal 4 okt-dec ÅR 2020 

      

 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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