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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-14

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2019-08-14

Sekretessärende kl. 13:00-13:05 Separat 
protokoll

§ 83 Tillämpning av omkostnadsersättning till 
familjehem

2019/55

§ 84 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27

§ 85 Titulatur inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF)

2018/99

§ 86 Fokusgrupper som arbetssätt 2019/15

§ 87 Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut första halvåret 2019

2019/60

§ 88 Verksamhetsbesök och utbildningsdag för 
ledamöter 2019

2019/50

§ 89 Resursfördelning inom hemtjänsten from 
maj 2019

2019/57

§ 90 Information chefstjänster Hälso- sjukvård 
och rehabilitering (HSR)

§ 91 Rapporter 2019/3

§ 92 Anmälningsärenden 2019/4

Närvarolista
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-14

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 83/2019 Dnr 2019/55

Tillämpning av omkostnadsersättning till 
familjehem
Beslut
Socialnämnden beslutar att 

1) upphäva socialnämndens beslut fattat 2010-11-10, § 134, om en 
schabloniserad omkostnadsersättning till familjehem

2) nya familjehem som socialnämnden anlitar för uppdrag får från och 
med 2019-09-01 omkostnadsersättning utifrån Skatteverkets nya 
regler och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) 
rekommendationer

3) för befintliga familjehem ska de nya riktlinjerna gälla från och med 
2020-01-01. Till dess ska det placerade barnets/den vuxnes 
individuella behov ha klarlagts

Sammanfattning
Med anledningen av Skatteverkets nya regler kring omkostnadsersättningen 
föreslås att socialnämnden upphäver sitt beslut 2010-11-10, § 134, om en 
schabloniserad omkostnadsersättning och istället beslutar om en 
individuellt behovsgrundad omkostnadsersättning.

Ärendebeskrivning
2010-11-10, § 134, beslutade socialnämnden att tillämpa en så kallad 
schabloniserad omkostnadsersättning vilket har inneburit att alla 
familjehem har fått samma omkostnadsersättning för barn i samma ålder. 
Omkostnadsersättningen har varit högsta nivån enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL:s) rekommendationer. Syftet med beslutet var att 
förenkla arbetet, minska administrationen och främja relationen mellan 
familjehemmen och socialnämnden. 

Skatteverket införde nya regler för beskattning av familjehems 
omkostnadsersättning från och med inkomståret 2018. Dessa regler är inte i 
överensstämmelse med lokala beslut om placeringar av barn och vuxna 
som gäller i Hultsfreds kommun sedan beslut i socialnämnden 2010-11-10. 
Därför måste socialnämnden besluta om hur de nya reglerna ska tillämpas.

Det som är nytt i Skatteverkets regler är att tilläggskostnaden, som är en del 
av omkostnadsersättningen, ska vara individuellt beräknad utifrån varje 
placerat barns/vuxnes specifika behov. Familjehemmet kan göra avdrag 
även för tilläggskostnaden, men kan bli ålagt att inkomma med redogörelse 
som motiverar utbetalningen av tilläggskostnaden. Det är Skatteverket som 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kan komma att kräva skriftlig redogörelse på tilläggskostnaden av 
familjehemmet i samband med inkomstdeklarationen. Det åligger 
socialnämnden att motivera tilläggskostnaden i varje enskilt fall och 
tillhandahålla familjehemmet skriftlig tillförlitlig redogörelse.

Av redogörelsen ska det framgå att det finns ett individuellt behov hos 
barnet/den vuxne som göra att familjehemmet har kostnader som 
tillkommer utöver grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som 
ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Om socialnämnden inte kan 
styrka att tilläggskostnaden är baserad på det placerade barnets/den vuxnes 
individuella behov kan familjehemmet komma att få betala skatt på den 
delen.

Förslag till tillämpning av de nya reglerna
Familjehem som socialnämnden anlitar för uppdrag från och med 2019-09-
01 föreslås omfattas av en anpassning utifrån Skatteverkets nya regler och 
SKL:s rekommendationer.

För flera familjehem som socialnämnden redan har avtal med innebär de 
nya reglerna en sänkning av omkostnadsersättningen eftersom de placerade 
barnen/vuxna inte alltid har de individuella behov som krävs för att 
motivera tilläggskostnad. För att förbereda familjehemmen för framtida 
förändringar kommer skriftlig information skickas ut. En inventering av de 
placerade barnens/vuxnas individuella behov kommer göras av ansvariga 
socialsekreterare och familjehemssekreterare.

De nya reglerna kommer att kräva nya rutiner och en ökad administration 
för socialsekreterare och familjehemssekreterare. Det kommer också ta tid i 
anspråk att beräkna varje barns/vuxnes behov och kostnader för dessa. 
Efter beslut i socialnämnden är det rimligt att familjehemmen får möjlighet 
till en period av omställning innan förändringen genomförs.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att de nya riktlinjerna ska gälla från 
och med 2020-01-01 för befintliga familjehem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-10
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 56

Skickas till
Sektion Barn och familj
Socialkontorets stab, för kännedom
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 84/2019 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet med om- och nybyggnation av äldreboenden i 
kommunen.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, informerar om att inget nytt har skett 
under sommaren. Nästa lägesrapport lämnas på socialnämnden i september.
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Socialnämnden
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SN § 85/2019 Dnr 2018/99

Titulatur inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF)
Beslut
Socialnämnden tar åter upp ärendet efter att förhandling med fackliga 
organisationer är klar.

Socialnämnden beslutar att inför kommande beslut tydliggöra i 
ärendebeskrivning med utbildningskrav enligt nämndens beslut 2018-12-
12, § 127.

Sammanfattning
Enhetscheferna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(OF) har tidigare fått i uppdrag av socialnämnden, § 127/2018, att kartlägga 
kompetensförsörjningen samt ge förslag på nya titulaturer inom OF:s: 
verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har i tidigare beslut, § 127/2018, ändrat kompetenskraven 
inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) för att nå en 
bredare rekryteringsbas. I samband med det beslutet fick förvaltningen i 
uppdrag att återkomma till socialnämnden med förslag på titulatur utifrån 
de nya kompetenskraven. Förvaltningen anser att den gamla titulaturen inte 
är anpassad efter dagens salutogena synsätt. Inom OF används i dagsläget 
titulaturerna vårdare/vårdarinna och undersköterska.
Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och då sett att många 
kommuner använder titulaturerna stödassistent och stödpedagog inom LSS-
verksamheterna. Förvaltning föreslår att titulaturen ändras till stödassisten 
respektive stödpedagog utifrån den kompetens den enskilde medarbetaren 
har vid en anställning.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2018-12-12, § 127
Tjänsteskrivelse 2019-05-31
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 58

Skickas till
Verksamhetschef och enhetschefer OF, för kännedom
Fackliga organisationer
Socialchef

                    HR-konsult
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SN § 86/2019 Dnr 2019/15

Fokusgrupper som arbetssätt
Beslut
Socialnämnden

1) antar metoden fokusgrupper som ett led i utvecklings- och 
kvalitetsarbetet inom vård och omsorg på förvaltningen.

2) ersätter tidigare verksamhetsråd med fokusgrupper.
3) uppdrar åt förvaltningen att under 2019 och 2020 

genomföra fokusgrupper inom områdena välfärdsteknik, 
måltider och oönskad ensamhet.

Sammanfattning
Fokusgrupper är en metod som kan användas för att utveckla och 
kvalitetssäkra verksamheten. Metoden bygger på delaktighet från 
medborgarna. Fokusgrupper kan ha olika teman med frågeställningar och 
rikta sig till specifika intressegrupper. Fokusgrupper kan vara ett alternativ 
till tidigare verksamhetsråd.

Ärendebeskrivning
I kvalitetsarbetet utifrån ett salutogent perspektiv finns behov av nya 
mötesformer. Ett sätt för att utveckla och säkra kvalitet är genom att 
anordna fokusgrupper. Att samla representanter från olika intressegrupper 
för att få fokus på det som är upplevd och önskad kvalitet i en viss fråga. 
Fokusgrupper är en metod för kvalitetssäkring som skapar delaktighet för 
medborgarna med fokus på aktuella och önskade teman. Fokusgrupper kan 
även kompletteras med andra mötesformer såsom anhörigträffar. Exempel 
på teman i fokusgrupperna kan vara välfärdsteknik, måltider och tankar 
kring ensamhet. Fokusgrupper kan genomföras på olika orter i kommunen. 

Urvalet av representanter ska göras utifrån det förutbestämda 
intresseområdet. Det är viktigt att de som deltar känner engagemang i 
frågan. Representanterna kan utses bland medborgarna samt inom olika 
organisationer och föreningar såsom:

 Pensionärsorganisationerna
 Medborgare som har hemtjänst eller bor på särskilt 

boende
 Representanter från frivilligverksamheten
 Politiker
 Medarbetare
 Anhöriga
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Det behöver vara två personer som anordnar fokusgruppen, en som leder 
samtalet och en som skriver anteckningar. Någon form av förkunskap eller 
utbildning behövs för att kunna leda dessa samtal. 

Representanter från KASAM-gruppen, kommunens värdegrundsombud, 
kan efter utbildning vara tänkbara ledare för fokusgrupperna. Det är viktigt 
att analysera resultatet för att verksamheten ska kunna dra nytta av det i 
fortsatt kvalitetsarbete. Utbildare och handledare samt ansvariga för att 
sammanställa resultatet kan inledningsvis vara kvalitetstrategerna Lise-
Lotte Bertilsson och Gunilla Olsson. Resultatet presenteras för 
socialnämnden och bearbetas och planeras därefter på förvaltningen.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-05-08, § 61
Tjänsteskrivelse 2019-06-10
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 57

Skickas till
Kvalitetstrateger
Ledningsgrupp vård och omsorg
Socialkontorets stab, för kännedom
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SN § 87/2019 Dnr 2019/60

Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut första halvåret 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av socialnämndens beslut första halvåret 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av verkställighet av beslut 
fattade av socialnämnden under första halvåret 2019 enligt bilagt underlag.
Följande ärenden och aktuellt beslut finns med i sammanställningen:

Socialnämnden den 9 januari 2019
 Förenklad hantering av inkomstförfrågan och avgiftsbeslut inom 

vård och omsorg, Dnr. 2018/104

Socialnämnden den 13 mars 2019
 Budget 2020, Dnr. 2018/94
 Förskjuten semester 2019, Dnr. 2017/36

Socialnämnden den 8 april 2019
 Statistik på synpunkter 2018, Dnr. 2018/77
 Ersättning förskjuten semester som en förmån, Dnr. 2019/39
 Upphävande av tidigare fattat beslut om stickprov genom 

tidmätning i hemtjänsten 2019, Dnr. 2017/129

Socialnämnden den 8 maj 2019
 Förändring av verksamhetsråd till fokusgrupper, Dnr. 2019/15
 Statsbidrag habiliteringsersättning 2019, Dnr. 2018/40
 Verksamhetsförändring på Stegen, Dnr. 2019/40

Socialnämnden den 5 juni 2019
 Förslag om att upphäva kommunal bemötandeguide, Dnr. 2019/52
 Personlig adress till boenden i äldreomsorgen och omsorgen, Dnr 

2019/51
 Verksamhetsbesök och utbildningsdag för ledamöter 2019, Dnr. 

2019/50
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-07-24
Sammanställning beslut i nämnden första halvåret 2019
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SN § 88/2019 Dnr 2019/50

Verksamhetsbesök och utbildningsdag för 
ledamöter 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1) en heldag med verksamhetsbesök för nämndens ledamöter och 
ersättare ska äga rum 2019-10-16.

2) en hel utbildningsdag för nämndens ledamöter och ersättare ska äga 
rum 2019-09-27.

3) på höstens heldag för verksamhetsbesök 2019-10-16 besöka 
Korttidsenheten Hjorten i Hultsfred, Gruppbostad Korsnäbben i 
Virserum och Särskilt boende Ekliden i Virserum enligt önskemål 
från nämndens ledamöter och ersättare.

4) uppdra åt förvaltningen att göra en planering av upplägget för 
heldagen med verksamhetsbesök 2019-10-16.

Sammanfattning
Val av datum för verksamhetsbesök och utbildningsdag för ledamöter och 
ersättare 2019. Val av verksamhetsbesök inför höstens heldag för 
nämndens ledamöter och ersättare 2019.

Ärendebeskrivning

Utbildningsdag 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 60, gav förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett program för utbildningsdagen utifrån de önskemål 
som politikerna lämnat. 

Socialchef har tagit fram ett program till utbildningsdagen 2019-09-27 
innehållande tema Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 
(LSS) på förmiddagen och temat ekonomi på eftermiddagen. 

Verksamhetsbesök 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 60, gav respektive ledamot 
och ersättare i uppdrag att lämna in minst tre förslag på arbetsplatser som 
ska ingå i heldagen med verksamhetsbesök till förvaltningen. Förvaltningen 
fick även i uppdrag att utifrån önskemålen göra en planering av denna dag.

De två verksamheter som önskats flest gånger med fem röster vardera blev:
 Gruppbostad Korsnäbben i Virserum
 Korttidsenheten Hjorten i Hultsfred
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Fem verksamheter kom på delad tredjeplats med fyra röster vardera:
 Servicebostäder ”Granitvägen” i Hultsfred 
 Särskilt boende Ekliden i Virserum
 Dagverksamhet Skedala i Hultsfred
 Korttidsverksamhet Diamanten i Hultsfred
 Gruppbostad Stockholmsvägen i Målilla

Då de två verksamheterna med flest röster består av en gruppbostad och en 
korttidsenhet föreslår förvaltningen att den tredje verksamheten att besöka 
blir särskilt boende Ekliden i Virserum.

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-06-05, § 79
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 60
Tjänsteskrivelse 2019-07-24

Skickas till
Socialchef
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SN § 89/2019 Dnr 2019/57

Resursfördelning inom hemtjänsten from maj 
2019
Beslut
Socialnämnden

1) höjer den interna ersättningen för hemtjänst från 418 kr 
till 429 kr per beviljad timme.

2) höjer ersättningen till LOV-företag som utför 
omvårdnadstjänster eller omvårdnadstjänster och 
serviceinsatser från 446 kr till 458 kr per beviljad timme.

3) höjer ersättningen till LOV-företag som enbart utför 
serviceinsatser från 346 kr till 354 kr per timme.

4) lämnar glesbygdstillägget för insats hos brukare som bor 
fem km eller längre utanför tätortsgränsen på 25 kronor 
per timme oförändrat.

5) finner att ovanstående ersättningsnivåer ska gälla från och 
med 1 maj 2019.

Sammanfattning
Årlig uppräkning av ekonomisk resursfördelning inom hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Hemtjänsten i Hultsfreds kommun kan utföras antingen av den kommunala 
hemtjänstverksamheten eller av en privat utförare enligt Lagen Om 
Valfrihet (LOV).

Uppräkningen av ersättningsnivåerna beräknas utifrån utfallet av den årliga 
lönerevisionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-06-18
Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-19, § 63

Skickas till
Controller
Verksamhetschef och enhetschefer hemtjänst
Socialkontorets stab
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SN § 90/2019

Information chefstjänster Hälso- sjukvård- och 
rehabilitering (HSR)
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Muntlig information.

Ärendebeskrivning
Tillförordnad socialchef Gunilla Olsson lämnar muntlig information om 
förändring av chefstjänster inom Hälso- sjukvård- och rehabilitering 
(HSR). Verksamhetschef saknas för närvarande och en enhetschef har 
rekryterats.
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SN § 91/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från:

 Anhörigfest i Virserum
 Tillgänglighetsråd med diskussion kring nya biblioteket
 Det har inte varit många ordförandebeslut i individärenden under 

sommaren

Tillförordnad socialchef Gunilla Olsson informerar om att 
 inga större akuta händelser har skett under sommaren.
 biståndshandläggare Alicia Lindström har slutfört en masteruppsats 

om nämndens värdegrundsarbete som hon gärna delger och 
presenterar för nämnden.

 ett av kommunens avtalade LOV-företag enligt beslut 2019-08-02 
inte har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 
bedriva hemtjänst. Företaget har överklagat IVO:s beslut.

Jonny Bengtsson, S, lämnar rapport från:
 Personalträff på dagverksamheten Skedala i Hultsfred där man 

berättat om verksamheten och framfört synpunkter.  

Gun-Britt Axelsson, KD, informerar om att det är många duktiga vikarier 
över sommaren inom hemtjänsten. 
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SN § 92/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information från Migrationsverket om reviderad årsplanering för 
mottagande av nyanlända (Handlinsid. 2019/588)
Delegationsbeslut attesträtt (Handlingsid. 2019/680)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om tillståndsbevis 
(Handlingsid. 2019/710)
Beslut från Regionförbundet i Kalmar län (Dnr. 2019/44, Handlingsid. 
2019/693)
Kommunfullmäktige 2019-05-27, § 77
Kommunfullmäktige 2019-06-24, §§ 86-91 
Kommunstyrelsen 2019-06-04, § 77
Protokoll från det Kommunala Pensionärsrådet 2019-05-22
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2019-05-22 (Handlingsid. 2019/595)
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2019-05-07
Beslut från Kalmar Tingsrätt (Handlingsid. 2019/605)
Beslut från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsid. 2019/719)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st (Handlingsid. 2019/589, 
2019/650, 2019/695, 2019/717)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 3 st (Dnr. 2017/33, 
Handlingsid. 2019/727-729)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, (Dnr. 2019/43, Handlingsid. 
2019/649)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (Dnr. 2019/42, Handlingsid. 
2019/592)
Lex Maria (Dnr. 2019/59, Handlingsid. 2019/707, 2019/714)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (Dnr. 2019/59, Handlingsid. 
2019/714)
Delegationsbeslut juni-juli 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-08-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§  
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

1 Per-Inge Pettersson, C X
2 Antje Rohde, C Jörgen Nilsson, C X
3 Ann-Charlott 

Andersson, C
X

4 Monica Bergh, KD X
5 Conny Daag, M X
6 Jonny Bengtsson, S X
7 Tomas Lockström, S X
8 Cajsa Runn, S X
9 John Hoffbrink, SD X
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