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Conny Daag, m                                        Britt Wireland Sorpola, s
Jonny Bengtsson, s                                   Lizette Wästerlund, s
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                                           Katarina Dunhage Jakobsson, verksamhetsledare, § 76
                                           Ola Gustafsson, controller, 77
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Jonny Bengtsson                        
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Yvonne Knutsson
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Val av protokolljusterare

§ 75 Pensionsavgång inom daglig 
verksamhet

2014/34

§ 76 Avveckling av gruppbostad 2015/24

§ 77 Ekonomi 2015/47

§ 78 Uppvaktning av 100-åringar 2015/45

§ 79 Dokumenthanteringsplan 2015 2015/40

§ 80 Anmälningsärenden

§ 81 Platser i särskilt boende

§ 82 Ev tillkommande ärenden
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SN § 75/2015 Dnr 2014/34

Pensionsavgång inom daglig verksamhet
Beslut
Socialnämnden beslutar att

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

 att i undantagsfall bevilja fortsatt beslut om daglig verksamhet för 
att stärka den enskildes meningsfullhet

 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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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.

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

Skickas till
LSS-handläggare
Verksamhetschef OF
Intraprenaden Framsteget
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SN § 76/2015 Dnr 2015/24

Avveckling av gruppbostad
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga kommunikationsplan och riskanalys för 
kännedom till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat vid sammanträde 2015-04-15 att
ge verksamhetschefen tillsammans med övriga enhetschefer inom 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning, (OF) att ta fram förslag 
på alternativ av anpassning av antalet gruppbostäder samt en 
konsekvensbeskrivning utifrån detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-03-09
Konsekvensbeskrivning från verksamhetschef Katarina Dunhage 
Jakobsson.
Sn § 53/2015

Skickas till
Verksamhetschef OF
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SN § 77/2015 Dnr 2015/47

Ekonomi
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Controller Ola Gustafsson presenterar uppföljningsrapport per 2015-04-30.

Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport, driftbudget 2015-04-30
Uppföljningsrapport, investeringsbudget 2015-04-30
Au § 38/2015

Skickas till
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SN § 78/2015 Dnr 2015/45

Uppvaktning av 100-åringar
Beslut
Socialnämnden beslutar att uppvakta de medborgare i Hultsfreds kommun 
som uppnår en ålder av 100 år med en blomma till ett värde av 300 kr.

Ärendebeskrivning
Politikerna Conny Daag, m och Britt Wireland Sorpola, s, väcker frågan 
om det finns någon rutin att kommunen uppmärksammar sina 100-åringar. 
De har vid verksamhetsråd på Lindgården blivit inbjudan av en brukare. 
I år är det fem stycken i kommunen som fyller 100 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Avgiftshandläggare
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SN § 79/2015 Dnr 2015/40

Dokumenthanteringsplan 2015
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 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 i 
Hultsfreds kommun. 

Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan

Skickas till
Kommunfullmäktige
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SN § 80/2015  

Anmälningsärenden

Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena för kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut IFO och ÄO maj 2015
Utredning Lex Sarah, 3 st
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö
Inf från Migrationsverket ersättning för vissa kostnader samt extraordinära 
kostnader för vårdinsatser
Regeringsbeslut; uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och 
anskaffa uppdragsutbildningar
Protokoll från Tillgänglighetsrådet 150225
Minnesanteckningar från verksamhetsdialoger HSR och myndighet, 
anhörigstöd och frivilligverksamhet
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SN § /

Platser i särskilt boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna.

Beslut om särskilt boende
Sju personer har beslut om särskilt boende, enligt socialtjänstlagen, som 
inte är verkställda. 

Två beslut är äldre än tre månader, dessa personer är erbjudna boenden 
men har inte tackat ja utan har valt att vänta av olika anledningar på att 
besluten ska verkställas.  

Lediga platser i särskilt boende
Det finns inga lediga lägenheter på särskilt boende.   

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

Platser på korttids boendet Hjorten
Det är tolv personer som vistas på korttidsboendet. 
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SN § 82/2015  

Information
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Socialchefen informerar om en ny ledningsorganisation.
Lizette Wästerlund rapporterar från verksamhetsbesök, som har genomförts 
tillsammans med besökare för Finspångs kommun, hos anhörigstödet och 
frivilligverksamheten i vår kommun.
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