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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2015-03-11 kl 13.00 – 16.45 
   
Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf                        Inger Lord, s 

Conny Daag, m                                           Eva Svedberg, s 
Monica Bergh, kd                                       Kjell Mellberg Karlsson, s 
Antje Rohde, c                                            Lennart Beijer, v 
Carl-Johan Pettersson, sd 
 
               

 Övriga                                            Robert Andersson, arbetsmarknadsenheten, §§ 25-26 
                                           Johanna Bälter, arbetsmarknadsenheten, §§ 25-26 
                                           Malin Strömmert, Plattform Vimmerby-Hultsfred, § 27 
                                           Eivor Lind, sektionschef §§ 25-27 
                                           Ann-Gret Sillén, socialchef 
                                           Ola Gustafsson, controller, §§ 28-29 
                                                                                     
 
 
Utses att justera Eva Svedberg 
Underskrifter                                   Paragrafer  25 - 42 

  
Sekreterare 

 
 Yvonne Knutsson 

 
Ordförande  
 Per-Inge Pettersson   

 
Justerande   
 Eva Svedberg  
  

  
  Anslag/Bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ  Socialnämnden 
  

Sammanträdesdatum  2015-02-11 
 

Datum för anslags                         2015-02-17 
Uppsättande            

Datum för anslags 
nedtagande 

2015-03-11 

      
Förvaringsplats av protokollet  Socialkontoret 
  
  
Underskrift  
 Yvonne Knutsson 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunfullmäktige 
 

Sn § 25/2015 Dnr 2015/12 

Åtgärder mot arbetslösheten och utveckling av 
Arbetsmarknadsenheten 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige  

 
- att ta ställning till om projektet med åtgärder mot arbetslösheten och 

utvecklingen av arbetsmarknadsenheten ska förlängas 2016 och 2017 
 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om förlängning föreslås 
kommunfullmäktige besluta att 

 
- från och med 2016 permanenta och tillskjuta medel till den tjänst som 

arbetsmarknadssekreterare som är tillfälligt budgeterad 2014 och 2015, 
500 tkr. 

 
-  i budget 2016 anslå medel för att avsluta pågående ungdomsanställningar 

som löper in på år 2016,  
331,3 tkr 

 
-  i budget för 2016 och 2017 anslå medel för att fortsätta och utveckla 

konceptet med ungdomsanställningar,  
2 088,5 tkr per år. 

 
-  i budget 2016 och 2017 anslå medel för två offentliga skyddade 

anställningar,  
352,3 tkr per år. 

 
- i budget 2016 tillskjuta medel till arbetsmarknadsenheten för övriga 

kostnader (lokalkostnader m m), 200 tkr per år. 

Ärendebeskrivning 
För närvarande finns i budget medel för en tjänst på permanent basis samt en 
tjänst som är finansierad fram till 31/12 2015. För att över huvud taget kunna 
bedriva verksamhet behöver den senare permanentas. Det finns också ett 
växande behov i gruppen utrikes födda som ”ramlar ur” etableringen och det 
finns egentligt behov av ytterligare en resurs för arbete med den målgruppen. 
Detta behov av utökning lyfts för att diskuteras i samband med frågan om en 
integrationsenhet.  
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Av de pågående ungdomsanställningarna är det ett antal av anställningar som 
inte avslutas för en bit in på 2016. Av den anledningen behöver medel 
tillskjutas budget 2016.  
Ungdomsanställningarna som beslutats av kommunfullmäktige har varit 
mycket lyckat. Förslag är att fortsätta konceptet med ungdomsanställningar 
åren 2016-17 och se över målgruppen för att inkludera samtliga utsatta 
grupper. Detta innebär anställning av 10 personer/år i den kommunala 
verksamheten på tjänster utöver de som räknas som ordinarie. Exempel kan 
vara extraresurs inom vården, extraresurs på våra skolor och förskolor, extra 
hjälp till vaktmästare, enklare administrativa arbeten mm. 3 månaders praktik 
följt av 12 månaders anställning med anställningsstöd. Vikten av 
medlemskap i A-kassa ska påtalas.  
Fortsatt arbeta med möjligheten att erbjuda ett litet antal 
försörjningsstödstagare offentliga skyddade arbeten alternativt 
lönebidragsanställningar. Försörjningsstödstagare i kommunen vilka är 
berättigade till anställningsstöd kan med fördel anställas med subventioner 
till i princip samma kostnad som försörjningsstödet. Genom att anställa under 
sådana former efter en inledande praktikperiod, ger vi individen en chans till 
egenförsörjning och får ett arbete utfört. Avtal är tecknat med 
Arbetsförmedlingen. 
 
Permanent tillägg i Arbetsmarknadsenhetens budget för övriga kostnader. 
Bakgrund är att när verksamheten fördes över från Kommunstyrelsen följde 
det inte med någon budget för övriga kostnader. Kostnadsberäkning och 
beskrivning se bilaga. 

 

  Beredning 
  Au § 13/2015. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Robert Andersson  

Sn § 26/2015 Dnr 2012/21 
 

  Feriearbete 2015 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att timlönenivån för feriearbete för 2015 ligger kvar 
på 55 kronor, samt att det även fortsättningsvis lämnas möjlighet att erbjuda 
ett antal elever, äldre än 16 år och där särskilda skäl föreligger, ett feriearbete 
enligt önskemål från socialtjänst och skola. 
 
Kommunal har yrkat på en timlön på 67 kr/tim och som föredragits 
socialnämnden men nämnden beslutar enligt förslaget som tagits fram av 
Arbetsmarknadsenheten. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder varje år feriearbete till ett antal ungdomar i 
kommunala verksamheter och föreningar. 
Socialnämnden beslutar om lönenivå, inriktning och eventuellt tillskjutande 
av extra medel. En kortare historik över feriejobben och dess omfattning 
samt beslutsunderlag följer. 
 
Prioriterad grupp har historiskt sett varit de ungdomar som under året 
avslutar högstadiet; för 2015 innebär detta alltså ungdomar födda 1999. 
Hänsyn har också tagits till faktorer som social problematik, funktionshinder 
eller andra svårigheter, vilka då främst aktualiserats av socialtjänst eller av 
kurator på skolan. Söktrycket är vanligtvis stort och 2014 var totala antalet 
sökande cirka 220 stycken, då även ungdomar i högre ålder söker. Det kan 
förväntas att det också fortsättningsvis kommer att finnas ett stort intresse för 
feriearbete. 
 
Feriejobben anordnas huvudsakligen på kommunala arbetsplatser men även i 
ideella föreningar. Den procentuella fördelningen häremellan har historiskt 
sett varit cirka 75/25. 
 
2014 var antalet feriearbetare 115, timlön 55 kr. 
2013 var antalet feriearbetare 117, timlön 55 kr. 
2012 var antalet feriearbetare 114, timlön 50 kr. 
2011 var antalet feriearbetare 120, timlön 50 kr. 
2010 var antalet feriearbetare 110, timlön 50 kr. 
 
För 2015 är budgeten preliminärt tillräcklig för 115 ferieplatser vid 
oförändrad timersättning enligt beräkning nedan. En jämförelse med 
närliggande kommuner ser ut som följer (siffrorna gäller 2014): 
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Kommun  Antal platser  Timlön 
 
Eksjö i.u.  45:- 
Hultsfred  115  55: - 
Högsby  52  55: - 
Vimmerby  150   62:50: - 
Vetlanda  i.u.  36-65: - 
Västervik  450  57: - 
 
 
Antal feriearbetare utifrån budget 2015 

   
Budget 2015 689 200 kr 

 
   Antal feriearbetare i förhållande till timlön och 2015 års 
budgetram 

Timlön Antal feriearbeten 
 utifrån budget 

 55 kr 115 
 60 kr 105 
 65 kr 97 
 70 kr 90 
 75 kr 84 
 80 kr 79 
 85 kr 74 
 90 kr 70 
 

   Kostnad för antal feriearbeten 
 Timlön Antal feriearbeten Kostnad 

55 kr 90 540 346 kr 
55 kr 100 600 385 kr 
55 kr 105 630 404 kr 
55 kr 110 660 424 kr 
55 kr 115 690 443 kr 

Timlön Antal feriearbeten Kostnad 
60 kr 90 589 469 kr 
60 kr 100 654 966 kr 
60 kr 105 687 714 kr 
60 kr 110 720 462 kr 
60 kr 115 753 210 kr 

 

  Beredning 
  Au § 19/2015. 
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Sektionschef 

Sn § 27/2015  
 

  Slutrapport Leva Livet 
 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Hultsfred och Vimmerby kommuner hade en hög arbetslöshet bland 
ungdomar. Det fanns många ungdomar med svårigheter och arbetshinder. 
Därför ville man i kommunerna göra något gemensamt för att bryta 
bidragsberoendet i denna målgrupp. En projektansökan för målgruppen unga 
vuxna mellan 18-29 år med fysisk, psykisk och social ohälsa gjordes under 
2010-2011. 
Ca 30 personer/år deltar i projektet. Totalt ca 90 personer under projekttiden. 
30% av dessa ska inom 90 dagar efter avslutad aktivitet ha fått ökad 
egenförsörjning genom arbete eller studier. Insatstiden variera utifrån den 
enskilde deltagarens behov, men överstiger inte 12 månader. 
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Controller 
 

  Sn § 28/2015 Dnr 2014/10 
 

  Ekonomi 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Controller Ola Gustafsson redogör för bokslutet som visar ett underskott för 
2014  med ca 5 100 tkr.  
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Controller 

Sn § 29/2015 Dnr 2014/10 
 

  Ekonomiska ärenden 2015 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Controller Ola Gustafsson presenterar bokslutet för 2014 och som visar ett 
underskott med 5 100tkr. 
 
Plan över om vid vilka sammanträden i arbetsutskott och nämnd som olika 
ekonomiska frågor avhandlas under 2015. 
 
Socialnämndens presidium 
22 april  Budgetdialog 
 
Socialnämndens arbetsutskott 
25 mars  Budget 2016 
22 april  Prognos per 31 mars 
27 maj  Ev prognos per 30 april 
24 juni  Prognos per 31 maj 
23 september  Delårsbokslut per 31 augusti 
28 oktober  Prognos per 30 september 
25 november  Prognos per 31 oktober 
16 december  Prognos per 30 november 
 
Socialnämnd 
Allteftersom förslag till åtgärder utifrån Lars Brickzéns genomlysning av 
äldreomsorgen arbetas fram kommer dessa också att presenteras för 
nämnden. 
 
11 mars  Bokslut 2014 
15 april  Budget 2016 
13 maj  Delårsrapport per 30 april (prel) 
7 oktober   Delårsbokslut per 31 augusti 

 

Beredning 
  Au § 12/2015. 
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Kommunfullmäktige 

Sn § 30/2015 Dnr  2013/31 
 

Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 
- godkänna ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 

hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt ”Rapport Analys 
avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09. 

- godkänna och underteckna upprättat förslag till ”Förtydligande tillägg till 
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” daterat 2015-01-19, 
att börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01. 

- godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal 
läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-
01. 

- ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och 
angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att  

- ansvara för att upprätta en handlingsplan för 
kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner 
samt Samordnad individuell plan. 

- ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska 
anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt 
för framtida revideringar av praktiska anvisningar. 

- ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till Avtal 
om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
landstinget och kommunerna i Kalmar län” och reviderat ”Ramavtal 
Läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar”. 

- leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 
 

- att utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens 
presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som 
har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.  

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende 
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet 
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport 2011. I 
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utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och 
förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och 
Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och 
Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat 
utredningsarbete inom identifierade områden  
Detta resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden 
inom hemsjukvårdsavtalet” som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades 
”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande 
hälso- och sjukvård” och nya överläggningar följde samt ett uppdrag för 
Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, 
analysera och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet.  
I uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen 
av avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i ”Rapport 
Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 2014-12-09.  
Förslaget till ”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Kalmar län” som var klart 2013-10-24, har kompletterats med punkter från 
överläggningarna som parterna kom överens om i Länsgemensam ledning i 
samverkan och utgör ett nytt förslag till ”Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
landstinget och kommunerna i Kalmar län”, daterat 2015-01-19. Detsamma 
gäller för ramavtal läkarmedverkan som har kompletterats och utgör ett nytt 
förslag till ”Ramavtal läkarmedverkan” daterat 2015-01-19. 

 

  Beredning 
  Au § 11/2015. 
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Kommunstyrelsen 

  Sn § 31/2015 Dnr 2014/48 
 

Yttrande angående Åtgärdsplan till policy för ökad 
tillgänglighet i Hultsfreds kommun 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget vad det gäller 
konkreta mål att följa upp vad det gäller tillgängligheten i Hultsfreds 
kommun. Socialnämnden har fått uppdrag att yttra sig om det mål som 
handlar om boende samt lämna synpunkter på hur uppföljning kan ske. 
Kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunfullmäktige att fastställa en 
handlingsplan som kontinuerligt ska följas upp och vi behov revideras. 
Åtgärdsförslag gällande Boende: 
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med funktionsnedsättning 
boende med stöd och service som leder till socialtrygghet. 
 

Förvaltningens synpunkter 
Vad det gäller målet om boende så anser förvaltningen att det är viktigt att 
utgå ifrån varje enskild person önskemål och behov. Målet skulle därför 
kunna förtydligas med ett tillägg Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla 
personer med funktionsnedsättning som så önskar ett boende med stöd och 
service som leder till socialtrygghet. 
Uppföljning skulle kunna ske genom att följa antalet ansökningar inom 
socialförvaltningen vad del gäller bostad med stöd och service samt hur 
många beslut som verkställs. 

  

  Beredning 
  Au § 14/2015. 
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Förvaltningen 

  Sn § 32/2015 Dnr  2010/15 
 

Tvättservice Samhall 

Socialnämndens beslut  
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om 
Vimmerby kommun avser att genomföra en ny upphandling av tvättservice 
under förutsättning att Vimmerby kommun deltar, påbörja en ny upphandling 
av tvättservice. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har tillsamman med Vimmerby ett avtal gällande tvättservice 
med Samhall. Avtalet löper ut vid kommande årsskifte och det är inte möjligt 
att förlänga ytterligare.  
Frågan har diskuterats med socialnämndens presidie i Vimmerby, det 
bestämdes vid det tillfället att en enkät skulle genomföras hos de brukare som 
använder tjänsten tvättservice i respektive kommun. 
Därefter måste beslut fattas om en ny gemensam upphandling ska 
genomföras. 
Enkätssvaren i Hultsfred visar att 91 procent är mycket nöjda med 
tvättservicen. Nästan 98 procent upplever att servicen utförs på avtalad tid. 
Av de som svarat har 65 procent haft tvättservice längre än ett år. 
Förvaltningen skickade ut 167 enkäter och fick in 90 svar, ca 54 procent. 
Förvaltningen anser att en fortsättning med tvättservice bör ske dels för 
brukaren är nöjd och dels för att det underlättar verksamhetens arbete. 
Budgeten för tvättservice 2014 var 1 342 tkr, omvandlat till årsarbetare 
innebär det ca 3 årsarbetare. 
Om hemtjänsten skulle utföra tvättservice till aktuella hemtjänsttagare skulle 
det innebära 167 brukare x 2 timmar per månad = 334 timmar, vilket innebär 
drygt två årsarbetare. Har då endast räknat de biståndsbedömda timmarna och 
inte tagit med eventuella restider och annan planering. 
Socialförvaltningen gör bedömningen att det kostnadsmässigt inte skulle 
innebära så stora skillnader.  
Eftersom en ny upphandling måste genomföras kan inga garantier på samma 
prisnivå som idag ges. 
 

Beredning 
  Au § 15/2015. 
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Revisionen 
   
  Sn § 33/2015 Dnr  2014/40 

 

Svar angående revisionens granskning av 
socialtjänstens verksamhet för barn och unga. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens svar till 
revisionen vad det gäller planerade åtgärder 

Ärendebeskrivning 
PWC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en 
granskning om socialnämnden säkerställer kvalitet i handläggningen av 
insatser för barn och unga. 
Det som framkom vid granskningen var att socialnämnden behöver utveckla 
kvalitetssäkringsarbetet gällande handläggningen. Revisionen ansåg inte att 
socialnämndens ledningssystem levde upp till socialstyrelsens krav. Det 
framkom inte tydligt vem som fastställer rutiner och att det inte finns 
tillräckliga riktlinjer och mål för verksamheten för barn och unga. Vidare 
ansåg revisionen att efter levnaden av de rutiner som finns inte följdes upp 
och kvalitetssäkrades i tillräcklig omfattning. 
 

Förvaltningens svar 
Socialnämnden fattade 2014-04-09 ett beslut om kvalitetsledningssystem 
som ersatte de dokument som tidigare funnits. Det nya beslutet anser 
förvaltningen uppfyller socialstyrelsens krav och är i enlighet med gällande 
föreskrifter. Det nya beslutet om kvalitetsledningssystemet bifogas detta svar.  
Inom förvaltning pågår ett arbete med att säkerställa kvaliteten och efter 
levnaden av rutiner och riktlinjer. Förvaltningens intranät används som en 
digital bokhylla för beslutade rutiner och riktlinjer, nyligen har ansvaret 
fördelats för samtliga rutiner som finns. Den ansvarige har till uppgift att 
under 2015 gå igenom och uppdatera de rutiner och riktlinjer som tillhör 
respektive verksamhetsområde. Det finns även riktlinjer som saknas som den 
som tilldelats ansvaret måste upprätta under 2015. 
I kvalitetsledningssystemet beskrivs det ansvar som åligger ledningsgruppen 
vad det gäller årlig kvalitetsplan. Förvaltningen anser att det finns tydligt 
beskrivna rutiner för hantering av avvikelser och klagomål som inkommer till 
förvaltningen.  
Vad det gäller målarbetet kommer det att utvecklas under 2015, då mål, 
nyckeltal och målnivåer kommer arbetas fram för verksamhetsområdet Barn 
och familj. Dessa mål kommer därefter att följas upp årligen i de balanserade 
styrkort som förvaltningen arbetar utifrån. 
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Förvaltningens arbete med att kvalitetssäkra efter levnaden av rutiner och 
riktlinjer behöver utvecklas och ett arbete för förbättra detta pågår under 
2015. 
 

Beredning 
  Au § 16/2015. 
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Verksamhetschefer 

  Sn § 34/2015 Dnr 2014/41 
 

  Önskad sysselsättningsgrad 

  Socianämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att 

• verkställigheten tar fram hållbara riktlinjer för önskad 
sysselsättningsgrad 

• skriva lokal överenskommelse med Kommunal kring önskad 
sysselsättningsgrad 

• verkställa önskad sysselsättningsgrad utifrån en igångsättningsplan 
under 2015 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har fattat beslut om att genomföra önskad sysselsättningsgrad 
inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun 2015-03-01. En arbetsgrupp har 
bildats för att jobba med genomförandet. Arbetsgruppen består av 
representanter från verkställigheten samt Kommunal. Arbetsgruppen 
konstaterar att det inte finns möjlighet att genomföra detta 2015-03-01. Det 
krävs en grundlig genomgång i verksamheterna, tydliga riktlinjer samt en 
lokal överenskommelse med Kommunal för att få ett hållbart genomförande 
av önskad sysselsättningsgrad. 
 

Beredning 
  Ay § 20/2015. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Chefer, politiker 

  Sn § 35/2015 
 

Val av kontaktpolitiker till verksamhetsdialoger och 
verksamhetsråd 

 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att utse följande politker som ordinarie och ersättare 
till verksamhetsdialogerna och verksamhetsråden inom socialnämndens 
ansvarsområden. 

   

 Verksamhetsdialog 

Verksamhetsområde Kontaktpolitiker 
HSR Ord: P-I Pettersson; per-inge.pettersson@hultsfred.se 

Ers: Torben Lundholm; torben.lundholm@hultsfred.se 
Ord: Eva Svedberg; eva-svedberg@hultsfred.se 
Ers: Inger Lord; in_lo@hotmail.com  

Äldreomsorg norr Ord: Conny Daag; conny_daag@hotmail.com 
Ers: Marianne Vifell Waters; Marianne.Vifellwaters@ksgyf.se 
Ord: Britt Sorpola; britt.sorpola@telia.com 
Ers: Kjell Mellberg Karlsson; kjell_mellberg@telia.com 

Äldreomsorg söder Ord: Karl-Johan Pettersson; carljohanpettersson@yahoo.se 
Ord: Antje Rohde; bjorkhaga570@googlemail.com 
Ers:Ann-Charlotte Andersson; ostingso@hotmail.com 
Ord:Jonny Bengtsson; jonny.bengtsson@hultsfred.se 
Ers: Kotaiba Kholi; kotaiba.kholi@hultsfred.se  

Framsteget Ord: Monica Bergh; monica.bergh@kristdemokraterna.se 
Ers: Staffan Svalin; svalin00@live.se  
Ord:Jonny Bengtsson; jonny.bengtsson@hultsfred.se 
Ers:  Kotaiba Kholi; kotaiba.kholi@hultsfred.se 

OF-psyk 
OF-boenden 

Ord:Monica Bergh; monica.bergh@kristdemokraterna.se 
Ers: Staffan Svalin; svalin00@live.se  
Ord: Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 
Ers: Lennart Beijer; lennart.beijer@hotmail.com  

Bemanningsenheten Ord: P-I Pettersson; per-inge.pettersson@hultsfred.se 
Ers: Torben Lundholm; torben.lundholm@hultsfred.se 
Ord: Eva Svedberg; eva-svedberg@hultfred.se 
Ers: Inger Lord; in_lo@hotmail.com 

mailto:per-inge.pettersson@hultsfred.se
mailto:torben.lundholm@hultsfred.se
mailto:eva-svedberg@hultsfred.se
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

                     Verksamhetsråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individ- och 
familjeomsorgen 

Ord: Conny Daag; conny_daag@hotmail.com  
Ers: Marianne Vifell Waters; Marianne.Vifellwaters@ksgyf.se 
Ord: Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 
Ers:  Lennart Beijer; lennart.beijer@hotmail.com 

Myndighet vård och 
omsorg - 
Frivilligorganisationerna 

Ord: P-I Pettersson; per-inge.pettersson@hultsfred.se 
Ers: Torben Lundholm; torben.lundholm@hultsfred.se 
Ord: Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 
Ers: Lennart Beijer; lennart.beijer@hotmail.com 
 

Verksamhetsområde Kontaktpolitiker 
Äldreomsorg norr 
Klockargården, Vena 
hemtjänst, Lindgården, 
Knektagården, Hjorten, 
Slättgården, Hemtjänst 
Hultsfred 

Ord: Conny Daag; conny_daag@hotmail.com 
Ers: Marianne Vifell Waters; 
Marianne.Vifellwaters@ksgyf.se 
Ord: Britt Sorpola; britt.sorpola@telia.com 
Ers: Kjell Mellberg Karlsson; kjell_mellberg@telia.com 

Äldreomsorg söder 
Lundagården, Hemtjänst 
Mörlunda, Hemgården, 
Målilla hemtjänst, 
Ekliden, Virserums 
hemtjänst 

Ord: Karl-Johan Pettersson; carljohanpettersson@yahoo.se 
Ord: Antje Rohde; bjorkhaga570@googlemail.com 
Ers:  Ers:Ann-Charlotte Andersson; ostingso@hotmail.com 
Ord: Jonny Bengtsson; jonny.bengtsson@hultsfred.se 
Ers:  Kotaiba Kholi; kotaiba.kholi@hultsfred.se 

OF-psyk 
OF-boenden 
 

Ord: Monica Bergh; monica.bergh@kristdemokraterna.se 
Ers: Staffan Svalin; svalin00@live.se  
Ord: Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 
Ers: Lennart Beijer; lennart.beijer@hotmail.com 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Kommunkansliet 
 

  Sn § 36/2015 

  Val av ledamöter till Lokala Hälsorådet 2015-2018 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att välja Per-Inge Pettersson, c som ordinarie 
ledamot i Lokala Hälsorådet. Ersättare kommer att utses vid senare tillfälle. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

  Sn § 37/2015 

  Platser i särskilt boende 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Beslut om särskilt boende 
En personer har beslut om särskilt boende, enligt socialtjänstlagen, som inte 
är verkställt. Det beslutet är äldre än tre månader, från 2014-11-14. 
Anledningen är att det finns önskemål om ett specifikt boende, personen har 
valt att vänta hemma. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Lediga platser i särskilt boende 
Det finns i dagsläget fyra lediga lägenheter på särskilt boende.    
 

 

Lediga platser i LSS-boende 
Det finns fem lediga lägenheter i gruppbostad. 

Platser på korttidsboendet Hjorten 
Det är idag nio personer som vistas på korttidsboendet. En av dessa personer 
väntar på särskilt boende i annan kommun. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Verksamhetschef   

  Sn § 38/2015  
 

Brukarundersökning inom dagverksamheten Skedala 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Personer med psykisk funktionsnedsättning riktad mot sysselsättningen har 
brukarundersökning sedan fyra år tillbaka. Där har intervjuer utförts med 
samtliga brukare som har insatsen dagverksamhet enligt socialtjänstlagen. 
Frågeställningarna riktar sig till att kunna förbättra och påverka 
dagverksamheten och även en mätning över nöjdheten. 
 
Brukarundersökningen görs som ett led i nämndens kvalitetsarbete. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Sektionschefer 

Sn § 39/2015 

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen 
(IFO)  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen inom individ- och familjeomsorgen har under april 
månad 2014 genomfört en enkätundersökning för att få reda på hur 
deltagare/klienter känner delaktighet och kan påverka sin vardag samt om 
man blir bemött på ett respektfull sätt. Undersökningen är kvantitativ och har 
genomförts under en period av 14 dagar genom att deltagarna/klienterna som 
har hjälp och stöd inom Arbetsmarknadsenhete, Stegen, IFO-vuxen och Barn 
och familj har fått fylla i en enkät om 10 frågor. Frågeställningarna är 
framtagna av personalrepresentanter från de olika verksamheterina inom 
individ och familjeomsorgen (IFO) på socialförvaltningen. 
 
Rapporten beskriver resultatet av enkätundersökningen och görs som ett led i 
nämndens kvalitetsuppföljning. Enkäten kommer att användas som mätning 
av den enskildes delaktighet och nöjdhet under varje år. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Sn § 40/2015 

Sammanställning socialberedskap  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över vilka slags ärenden, 
åtgärder och antal som politiker och tjänstemännen har haft under sin 
beredskap. År 2014. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

MAS 

  Sn § 41/2015  
 

Patientsäkerhetsberättelse för socialförvaltningen år 
2014 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att 
bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande 
för att förhindra vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller 
psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall.  
 
Vårdgivaren ska årligen sammanställa en så kallad patientsäkerhetsberättelse, 
en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. 
 
I patientsäkerhetsberättelse ska följande framgå: 

• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
• Vilka resultat som har uppnåtts 

  
Införandet av patientsäkerhetsberättelse förväntas leda till att ett aktivt och 
systematiskt patientsäkerhetsarbete. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för år 2014 gäller för Hultsfreds kommun, där 
kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. 
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Sammanträdesdatum 
2015-03-11 

Socialnämnden 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

   

Sn § 42/2015 
 

  Anmälningsärenden 

  Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handingarna. 

Ärendebeskrivning 
• Delegationslistor från IFO och äldreomsorgen februari2015 
• Dom från Förvaltningsrätten i Växjö 
• Protokoll från Samverkan 2015-01-13 och 2015-02-10 
• Rapport från revisionen: granskning av arvoden till förtroendevalda 
• Verksamhetsberättelse: Villa Victoria AB och Familjerådgivningen 
• Utredning enl Lex Sarah 
• Protokollsutdrag från Regionförbundet; utökad målgrupp i 

samhällsorientering på modersmål 
• Protokoll från Migrationsverket 
• Protokoll från Tillgänglighetsrådet 
• Minnesanteckningar Verksamhetsråd Lindgården 
• Rapport Senior Alert 
• Beslut från KSAU § 25/2015 Granskning av intern kontroll vid debitering 

av avgifter  
• Beslut från kommunfullmäktige § 16/2015 Program som grund för att 

bättre hantera asyl och integration 
• Beslut från kommunfullmäktige § 26/2015 Ombudgetering 2015 
• Beslut från kommunfullmäktige § 27/2015 Omorganisation 

ekonomikontoret 
• Beslut från kommunfullmäktige § 29/2015 Taxa för uthyrning av 

socialnämndens lokaler 
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