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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 35/2015 Dnr 2014/34

Pensionsavgång inom daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden föreslås besluta att

 införa en pensionsålder inom daglig verksamhet som utgår från det 
pensionssystem som finns i idag med en valfri pensionsålder mellan 
65-67 år.

 OF får i uppdrag att erbjuda aktiviteter för att skapa en meningsfull 
vardag för den enskilde som utgår från den enskildes behov utifrån 
socialnämndens tidigare beslut om att skapa salutogena 
verksamheter

 förstärka gruppbostädernas ekonomiska förutsättningar att erbjuda 
aktiviteter genom att utöka respektive gruppbostad med 0,25 
årsarbetare inom den ekonomiska ram som idag finns inom 
Framsteget

 Pia Rydh, Håkan Hägg och Katarina Dunhage Jakobsson bjuds in 
till socialnämndens sammanträde 10 juni.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschefen inom OF har tillsammans med Framstegets 
verksamhetsledare lagt grunden för en gemensam tjänsteskrivelse om att 
införa en pensionsålder inom daglig verksamhet. Lagstiftningen säger att 
den enskilde har rätt till daglig verksamhet i arbetsför ålder. Många 
kommuner har idag ett beslut som följer svensk lagstiftning om 
pensionsålder, vilket innebär att den enskilde erbjuds pension vid 65 år men 
med möjlighet att arbeta kvar fram till 67 år.
Det som är av stor betydelse är att den enskilde efter pensionsåldern 
erbjuds aktiviteter som utgår från den enskildes behov och ger den enskilde 
en meningsfull vardag.  Den inriktningen stämmer väl överens med beslutet 
som socialnämnden tidigare fattat om att utveckla salutogena verksamheter.
Det kommer givetvis att finnas undantag där ett fortsatt beslut om daglig 
verksamhet är det som ger meningsfullhet för den enskilde.
Uppdraget till OF blir att erbjuda sysselsättning och aktiviteter som utgår 
från den enskildes behov. En del i det erbjudandet kan vara i form av olika 
träffpunkter där även samarbetet med den frivillig organisation som finns 
idag kan utvecklas.
För att klara uppdraget föreslår förvaltningen att budgeten inom OF utökas  
med totalt 1,75 årsarbetare. Utökningen finansieras genom att den 
ersättning som Framsteget idag erhåller per verksamhetsdag för de som har 
beslut om daglig verksamhet minskas då en pensionsålder införs.
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Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förvaltningen utgår från de personer som idag uppnått en pensionsålder.
Dessa personer ger idag totalt 906,6 tkr i ersättning till Framsteget, för att 
bedriva daglig verksamhet. Förvaltningens förslag på att utöka budgeten för 
OF innebär en kostnad på ca 790 tkr. Detta ger förvaltningen ett 
ekonomiskt utrymme med ca 116 tkr, för eventuella extra kostnader i 
samband med införandet.
Förvaltningen föreslår att införandet av pensionsålder verkställs succesivt 
under 2015 för att vara helt infört i januari 2016. 
Förslaget har presenterats för Gode mans- och förvaltarföreningen i vår 
kommun, som ställer sig bakom förslaget om en pensionsålder, men anser 
det är av stor vikt att vi utgår från den enskildes behov och förutsättningar 
vid varje enskild bedömning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från socialchef, 2015-04-20
Tjänsteskrivelse från Pia Rydh och Håkan Hägg, Framsteget, 2014-08-19

Skickas till
Socialnämnden
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1 (2)Tjänsteskrivelse

2015-04-20Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén
Socialchef

Pensionsålder inom daglig verksamhet

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att
- införa en pensionsålder inom daglig verksamhet som utgår från det 

pensionssystem som finns i idag med en valfri pensionsålder mellan 65-67 
år.

- OF får i uppdrag att erbjuda aktiviteter för att skapa en meningsfull vardag 
för den enskilde som utgår från den enskildes behov utifrån 
socialnämndens tidigare beslut om att skapa salutogena verksamheter

- förstärka gruppbostädernas ekonomiska förutsättningar att erbjuda 
aktiviteter genom att utöka respektive gruppbostad med 0,25 årsarbetare 
inom den ekonomiska ram som idag finns inom Framsteget

Ärendebeskrivning
Verksamhetschefen inom OF har tillsammans med Framstegets 
verksamhetsledare lagt grunden för en gemensam tjänsteskrivelse om att införa 
en pensionsålder inom daglig verksamhet. Lagstiftningen säger att den enskilde 
har rätt till daglig verksamhet i arbetsför ålder. Många kommuner har idag ett 
beslut som följer svensk lagstiftning om pensionsålder, vilket innebär att den 
enskilde erbjuds pension vid 65 år men med möjlighet att arbeta kvar fram till 
67 år.
Det som är av stor betydelse är att den enskilde efter pensionsåldern erbjuds 
aktiviteter som utgår från den enskildes behov och ger den enskilde en 
meningsfull vardag.  Den inriktningen stämmer väl överens med beslutet som 
socialnämnden tidigare fattat om att utveckla salutogena verksamheter.
Det kommer givetvis att finnas undantag där ett fortsatt beslut om daglig 
verksamhet är det som ger meningsfullhet för den enskilde.
Uppdraget till OF blir att erbjuda sysselsättning och aktiviteter som utgår från 
den enskildes behov. En del i det erbjudandet kan vara i form av olika 
träffpunkter där även samarbetet med den frivillig organisation som finns idag 
kan utvecklas.
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Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen
Ann-Gret Sillén

Error! No text of specified style in 
document.

2 (2)

För att klara uppdraget föreslår förvaltningen att budgeten inom OF utökas  
med totalt 1,75 årsarbetare. Utökningen finansieras genom att den ersättning 
som Framsteget idag erhåller per verksamhetsdag för de som har beslut om 
daglig verksamhet minskas då en pensionsålder införs.
Förvaltningen utgår från de personer som idag uppnått en pensionsålder.
Dessa personer ger idag totalt 906,6 tkr i ersättning till Framsteget, för att 
bedriva daglig verksamhet. Förvaltningens förslag på att utöka budgeten för 
OF innebär en kostnad på ca 790 tkr. Detta ger förvaltningen ett ekonomiskt 
utrymme med ca 116 tkr, för eventuella extra kostnader i samband med 
införandet.
Förvaltningen föreslår att införandet av pensionsålder verkställs succesivt 
under 2015 för att vara helt infört i januari 2016. 
Förslaget har presenterats för Gode mans- och förvaltarföreningen i vår 
kommun, som ställer sig bakom förslaget om en pensionsålder, men anser det 
är av stor vikt att vi utgår från den enskildes behov och förutsättningar vid 
varje enskild bedömning.

Ann-Gret Sillén 
Socialchef
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1 (2)Riskbedömning av planerad förändring

Version 2011:1

Riskbedömning av planerad förändring - dokument
Arbetsplats  Socialförvaltningen OF 
Ansvarig chef Charlotte Elmér 
Datum 2015-04-29

Planerad förändring
Att anpassa antalet gruppbostäder

Verksamheter som berörs av planerad förändring 
Gruppbostäder Målilla 

Arbetsgrupper/arbetstagare som berörs
Personal Gruppbostäder Målilla

Vi bedömer att följande risker uppstår vid förändringen
Markera ett alternativ

Vi bedömer att följande 
risker uppstår vid 
förändringen

Bedömning av risk

Ej               Måttlig       Allvarig

allvarlig      risk            risk

Åtgärd Ansvarig Klart 
när

Upp-
följnings-
datum

Oro bland personal Tidig information 
om förändring 
och en snabb 
process för att 
minimera oron. 

Enskilda möten 
med 
personalkonsult 
tillsammans med 
facket

     Efter 
soc. 
nämnd
ens 
möte 
den 10 
juni 
2015

Höst 
2015,
Tätt 
efter 
given
inform
ation 
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Oro bland brukare och 
dess företrädare

Tidig information 
kring flytt och en 
snabb process för 
attminimera oron. 

     Efter 
soc. 
nämnd
ens 
möte 
den 10 
juni 
2015

     

                         

                         

                         

___________________            ____________________
Ansvarig chefs underskrift                  Skyddsombud som tagit del
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1 (3)

Kommunikationsplan
1. Vad ska kommuniceras? Att anpassa antalet gruppbostäder till behove

2. Vad är syftet och målet? Ekonomi i balans

3. Vilka målgrupper 
vill vi nå?

4. Vilken informa-  
tion ska 
målgruppen få?

5. Hur ska 
informationen 
förmedlas?

6. Vem ska förmedla 
informationen?

7. När ska 
informationen ges?

8. Vad kostar det?

Till vem Vad Hur Vem När Hur mycket
Veta:     

Uppsäg
ning av 
gruppb
ostad 

Känna:      

Hyresbolaget

Göra:         

Skriftlig uppsägning Enhetschef Senast 30 juni 2015      

Veta:     
Uppsägning

Räddningstjänsten 
och SOS alarml

Känna:      

Information om 
avveckling av 
Villagatan samt 
skriftlig uppsägning 
till SOS alarm.

Enhetschef Senast 30 juni 2015      

Socialförvaltningen
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2 (3)Error! No text of specified style in document.
Socialförvaltningen
Error! No text of specified style in document.

Error! No text of specified style in document.

Göra:         

3. Vilka målgrupper 
vill vi nå?

4. Vilken informa-  
tion ska 
målgruppen få?

5. Hur ska 
informationen 
förmedlas?

6. Vem ska förmedla 
informationen?

7. När ska 
informationen ges?

8. Vad kostar det?

Till vem Vad Hur Vem När Hur mycket
Veta:     

Uppsäg
ning 

Känna:      

Elbolag 

Göra:         

     Enhetschef När det är klart vilket 
datum gruppbostaden 
är tom. 

     

Veta:    
Förflytt
ning 
persona
l 

Känna:      

Personalkonsult

Göra:         

muntlig information Enhetschef Information given på 
samverkan 2 juni 2015

.
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3 (3)Error! No text of specified style in document.
Socialförvaltningen
Error! No text of specified style in document.

Error! No text of specified style in document.

Veta:         

Känna:      

Göra:         

          .      

9. Utvärdering av kommunikationsinsatsen 
Ansvarig:      Tidplan:      
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2015-06-04 Sida 1(1)

Uppföljningsrapport 2015-04-30 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
7709 97023 IT-stöd inom vård

och omsorg
645,0 645,0 0,0 Förvaltningen fortsätter att investera i digital

infrastruktur för att förbättra uppkopplings-
hastigheten vid våra arbetsplatser. Hela det
budgeterade beloppet beräknas användas
under året.

7709 97028 Inventarier vård och
omsorg

253,0 253,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet har använts
till inköp av inventarier till den ombyggda
delen på Ekliden.
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2015-06-04 Sida 1(1)

Uppföljningsrapport 2015-04-30 Socialnämnd

Investeringsbudget (tkr) Beräknat utfall
helår 2014

  Budget Avvik-
Verks Objekt   inkl TA Prognos else Kommentarer

Utgifter
7709 97023 IT-stöd inom vård

och omsorg
645,0 645,0 0,0 Förvaltningen fortsätter att investera i digital

infrastruktur för att förbättra uppkopplings-
hastigheten vid våra arbetsplatser. Hela det
budgeterade beloppet beräknas användas
under året.

7709 97028 Inventarier vård och
omsorg

253,0 253,0 0,0 Hela det budgeterade beloppet har använts
till inköp av inventarier till den ombyggda
delen på Ekliden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-05-26

1(1)

Socialnämndens arbetsutskott

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SNAU § 36/2015 Dnr 2015/40

Dokumenthanteringsplan 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta det av förvaltningen framtagna förslaget 
till dokumenthanteringsplan.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en 
dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur 
dessa hanteras.
För den som vill ta del av allmänna handlingar är 
dokumenthanteringsplanerna en bra sökingång.

Bevarandekrav och gallringsfrister har utarbetats i enlighet med 
Gallringsråd nr 5, Bevara eller gallra? Råd för den kommunala 
socialtjänsten m.m. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006). Då dessa 
råd är generellt utformade för att kunna tillämpas inom olika typer av 
organisationer, har det varit nödvändigt med bearbetning och anpassning 
till de administrativa rutiner som tillämpas inom socialförvaltningen 
Hultsfreds kommun. 

Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan

Skickas till
Socialnämnden
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