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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 76 Medverkan av nya socialsekreterare 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att bevilja Desirée Örjebos och Robin Zachrissons medverkan på dagens 
sammanträde.  

Ärendebeskrivning  
Socialsekreterare Deisrée Örjebo och Robin Zachrisson presenterar sig själva för 
sociala utskottet. Utskottets ledamöter och ersättare presenterar sig och hälsar 
Desirée och Robin välkomna till utskottet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 77 - 88 Sekretessärende 1 - 12 

Besluten direktjusterades - återfinns i annat protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 89 Budgetuppföljning januari och februari 
2021, SOA 
Dnr KS 2021/6 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att ta till sig informationen avseende sociala avdelningens månadsuppföljning 
avseende januari och februari 2021, samt 

att skicka den vidare till kommunstyrelsen 

Ärendebeskrivning  
Sociala avdelningen har sammanställt det ekonomiska utfallet för januari och 
februari 2021, resultatet visar på en negativ avvikelse för de två inledande 
månaderna motsvarande -4 000 tkr. Verksamheten kommer i och med mars 
månads utgång sammanställa en prognos för helåret 2021.    

Övergripande Sociala avdelningen uppvisar för januari och februari en positiv 
avvikelse om ca +1200 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att 
verksamheten fortsatt uppvisar lägre kostnader för LOV-ersättning i förhållande 
till budget +650 tkr. Övergripande sociala avdelningen har även lägre 
personalkostnader på grund av föräldraledighet samt delvis tjänstledig personal. 

Individ och familjeomsorgen uppvisar för årets två första månader en positiv 
avvikelse om +100 tkr vilket främst beror på vakanta tjänster.  

Den största negativa avvikelsen återfinns liksom tidigare år inom 
myndighetsenheten. Avvikelsen för de två första månaderna uppgår till -2 900 tkr. 
Inom myndighetsenheten återfinns de största avvikelserna inom placeringar av 
barn och unga i familjehem, HVB-placeringar barn och unga, externa placeringar 
LSS samt missbruksvård för vuxna samt försörjningsstöd.  
Kostnaderna för familjehemsplacerade barn och ungdomar är fortsatt höga, total 
är 25 barn placerade i familjehem, varav 6 är vårdnadsöverflyttade. Samtliga 
nyligen genomförda placeringar i familjehem har föregåtts av en långvarig kontakt 
med öppenvården utan tillräckliga framsteg. För närvarande är 4 
ensamkommande barn placerade i familjehem, kostnaderna för placeringarna 
kommer kunna återsökas från Migrationsverket. 

Vid årets ingång hade kommunen 3 HVB placeringar av barn och unga med stöd 
av LVU såväl paragraf 2 och 3. Kostnaden för dessa placeringarna uppgår i 
nuläget till 560 tkr per månad. Under våren 2021 kommer verksamheten arbeta 
aktivt för att finna och uttömma alternativa lösningar, så som fortsatt vård/utsluss 
i stödboende, familjehem alternativt LVU i hemmet.  

När det gäller externa placeringar inom LSS så var det vid årets ingång 4 pågående 
uppdrag, 3 boendeplatser samt 1 korttidsplats för ett familjehems placerat barn. 
Under året kommer verksamheten arbeta aktivt med att ta hem brukare för 
hemmaplanslösningar, efter sommaren planeras det vara 2 pågående uppdrag, 
varav 1 boendeplats och 1 korttidsplats. Detta kommer att resultera i besparing 
avseende köp av extern plats LSS motsvarande ca 370 tkr per månad, samtidigt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

behöver den kommunala verksamheten utökas för att kunna att kunna ta emot 
vederbörande.   

Inom vuxen och missbruk är det vid årets början två pågående placeringar som 
tillsammans kostar 200 tkr per månad. En av placeringarna avslutas under våren 
och personen får fortsatt hjälp med öppenvård och boendestöd. Den andra 
placeringen är det i dagsläget mycket svårt att bedöma vad som ska efter den nu 
pågående placeringen, nuvarande placering kommer avslutas i sommar. 

Vi kan glädjande konstatera att kostnaderna för försörjningsstödet är lägre för de 
två första månaderna av 2021 jämfört med 2020. Utbetalat Ekonomiskt bistånd 
visar en negativ avvikelse på -549 tkr, förra året samma period var det en negativ 
avvikelse på -731 tkr.  

Äldreomsorgen uppvisar för perioden en negativ avvikelse om ca -1 500 tkr. 
Verksamheterna inom äldreomsorgen har haft mycket korttidsfrånvaro i början på 
året vilket delvis är till följd av Covid-19 samt pågående vaccinering vilket medfört 
ökade timvikariekostnader. Antuna har under perioden haft en hög vårdtyngd, för 
att kunna tillgodose brukarnas behov har man behövt utöka bemanningen på 
kvällstid. Trots fortsatt minskade kostnader inom hemtjänsten är ersättningen för 
beviljad tid lägre än kostnaden för utförd tid. 

Hälso- och sjukvårdsverksamheten uppvisar för januari och februari ett negativt 
resultat om -300 tkr. Det negativa resultatet beror främst på personalkostnader 
som överstiger budget. Verksamheten har på grund av Covid-19 samt ett högre 
semesteruttag haft mer korttidsfrånvaro än förväntat vilket medfört högre 
timvikariekostnader. 

Funktionshinderomsorgen uppvisar en negativ avvikelse för januari och februari 
motsvarande -600 tkr. Trots ökat arbete med hemmaplanslösningar lyckas 
verksamheterna hålla nere kostnaderna. Storgatan, Lundmarksgatan, Vallmon och 
Daglig verksamhet uppvisar tillsammans endast en negativ avvikelse motsvarande 
-23 tkr. Personlig assistans i egen regi uppvisar ett negativ resultat om -135 tkr, ett
ärende har krävt mer timmar i början på året. Personlig assistans privat utförare
uppvisar ett negativ resultat om -460 tkr vilket beror på att det saknas budget för
två ärenden. I ett av ärendena inväntar kommun fortsatt beslut från
Försäkringskassan huruvida de kommer ta det ekonomiska ansvaret eller inte.

Under april månad kommer sociala avdelningen att söka ersättning för 
merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 avseende december månad 2020. 
Det är i nuläget osäkert om sociala avdelningen kommer ges möjlighet att söka 
ersättning för merkostnader för de inledande månaderna av 2021.  

Beslutsunderlag  
Månadsuppföljning sociala avdelningen januari – februari 2021 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 90 Uppföljning av internkontroll SOA 2021 
Dnr KS 2021/146 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för 2020 avseende sociala 
avdelningen, samt 

att lämna över uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Kontrollplanen ger kontrollaktiviteter för sociala avdelningen. Med uppföljningen 
säkerställs kontrollen och eventuella avvikelser kan åtgärdas i det fortsatta arbetet 
och i internkontrollen. 

Aneby kommuns reglemente för intern revision och kontroll, som antogs av 
kommunstyrelsen 16 januari 2017, § 13, syftar till att säkerställa att 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll. De ska med rimlig grad av säkerhet kunna 
säkerställa att; 

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

- Ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig.

- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Internkontrollplanen för 2020 fastställdes av kommunstyrelsen 2 december 2019, 
§ 193.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, rapporteras till kommunstyrelsen. 

Ekonom Alexandra Boo och socialchef Mikael Fornander redogör för ärendet. 

Beslutsunderlag  

Uppföljning av internkontrollplan för Sociala avdelningen 2020 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 91 Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen 
Dnr KS 2020/294 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att godkänna kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen 2020, samt 

att anmäla sociala utskottets beslut till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning  
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen PSL 2010:659, att gälla. Enligt 
lagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en 
patientsäkerhetsberättelse och det bör även upprättas en sammanhållen 
kvalitetsberättelse. Berättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av 
den. 

Det finns flera syften med en sammanhållen kvalitéts- och 
patientsäkerhetsberättelse: 

 Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens kvalitét- och
patientsäkerhetsarbete.

 Inspektionen för vård och omsorg kan lättare utföra sin tillsyn av
verksamheten.

 Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information,
exempelvis allmänheten, patienter/brukare, andra vårdgivare och
intresseorganisationer.

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 

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

 16 § tandvårdslagen (1985:125),

 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,LSS,
och 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

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. 

Kvalitéts- och patientsäkerhetsberättelsen innehåller en sammanställning av det 
kvalitéts-och patientsäkerhetsarbete som verksamheten bedrivit under 2020.  

Kvalitetsutvecklare Elisabet Lind och Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina 
Asp redogör för ärendet. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08  
Kvalitéts - och Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 92 Patientnämndens årsrapport 2020 
Dnr KS 2021/140 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att sociala utskottet tar till sig informationen avseende Patientnämndens 
årsrapport 2020 Region Jönköpings läns och lägger den till handlingarna 

Ärendebeskrivning  
Patientnämnden har bland annat i uppdrag att stötta och hjälpa patienter och 
närstående som har synpunkter eller klagomål på hälso- och sjukvården. Enligt lag 
har alla landsting och regioner en patientnämnd som är fristående från hälso- och 
sjukvården. Patientnämnden i Region Jönköpings län består av politiker som 
behandlar ärenden från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata 
vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län. Patientnämnden 
sammanställer de synpunkter och klagomål som kommer in. Slutsatserna används 
för att förbättra vården. Patientnämnden samarbetar med Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Det innebär att IVO informeras om det finns något som IVO 
behöver granska. 

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 visar på vikten av att använda klagomål och 
synpunkter i verksamhetsutvecklingen samt att överföringen från nämnden till 
respektive vårdenhet är en förutsättning för detta arbete. 

Under 2020 har patientnämnden uppmärksammat följande: 

 Bristande delaktighet som är det vanligaste klagomålet och genomsyrar i
stort sett alla verksamheter

 Fler patienter läser och tar del av sin journal på 1177

 Barnkonventionens betydelse för hälso-och sjukvården

 De digitala kontaktsätten ökar

Inom den kommunala vården har 20 ärenden registrerats (19 ärenden 2019). 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 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Carina Asp redogör för ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-03-08  
Kvalitéts - och Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beslutet skickas till 
MAS
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Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 93 Information Covid-19 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Mikael Fornander informerar om den nuvarande Covid-19 situationen. Det finns 
ingen pågående smitta i Aneby kommuns verksamheter, dock finns det en 
misstanke om pågående smitta inom skolan i hela Jönköpings län. Gällande 
vaccineringen har vaccination med AstraZeneca tillfälligt pausats efter nya 
nationella riktlinjer. Den europeiska läkemedelsmyndigheten håller för tillfället på 
att undersöka vaccinet, och kommer inom kort att lämna besked om 
vaccinationen kan återupptas.  
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Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 94 Lägesrapport säbo och korttids 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

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

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 95 Lägesrapport hemtjänsttimmar 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Elenor Råsberg ger en lägesrapport för hemtjänsttimmar. 
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Sammanträdesdatum 

Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 96 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att anse ärendena för perioden 2021-02-15 – 2021-03-15 för anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Dom från förvaltningsrätten i Jönköping med målnummer 2807-20, 2021-03-01 

Dom från förvaltningsrätten i Jönköping med målnummer 5248-20, 2021-02-25 

Dom från förvaltningsrätten i Jönköping med målnummer 4079-20, 2021-02-25 

Dom från förvaltningsrätten i Jönköping med målnummer 6565-20, 2021-02-24 

Dom från förvaltningsrätten i Jönköping med målnummer 5324-20, 2021-02-23 
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Sociala utskottet 2021-03-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SU § 97 Delegationsbeslut 

Beslut  
Sociala utskottet beslutar 

att lägga delegationsbesluten för perioden 2021-02-01 – 2021-02-28 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 2021-02-01 – 2021-02-
28, 2020-12-01-2020-12-31, 2020-11-01-2020-11-30 och 2019-11-01 – 2019-11-30 
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