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SN § 16/2016 Dnr 2016/21

Feriepraktik 2016 
Beslut
Socialnämnden beslutar
- att feriepraktik för ungdomar under år 2016 får anordnas i privata företag 
såväl som i kommunala verksamheter och i ideella föreningar.
- att timlönen höjs till 60 kr/timme.
- att justering av antal feriearbeten från 106 till 115 finansieras med 65,4 tkr 
från socialnämndens konto för ofördelade medel i budget 2016 och ram 2017.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun erbjuder varje år feriearbete till ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. Arbeten har erbjudits i kommunala verksamheter 
samt ideella föreningar. Då intresset för arbete är stort bland ungdomarna och 
den kommunala och ideella sektorn är begränsad finns det en önskan om att 
2016 försöka utveckla konceptet till att även omfatta privata företag. 
För ändamålet har extern finansiering säkerställts från lokalt verksamma banker.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har historiskt sett erbjudit feriearbete till ungdomar 
som är folkbokförda i kommunen, med prioritet på de som under året fyller 
16 år. Även ungdomar i andra åldrar har erbjudits arbete efter förmåga, och 
det har funnits ett särskilt fokus på att erbjuda ungdomar som av olika skäl 
såsom social problematik, funktionsnedsättning eller annan form av ohälsa 
har behov av ett arbete under sommaren.

Konceptet har varit lyckat och intresset har blivit större från år till år. År 
2015 arbetade 150 ungdomar i kommunala eller ideella verksamheter, 
vilket var mesta antalet någonsin, och på gränsen till vad som var möjligt 
att hantera med befintligt koncept. Därmed uppstod tanken på att utveckla 
konceptet mot näringslivet, för att möjliggöra att så många ungdomar som 
möjligt ska få chansen att prova på arbetslivet i tidig ålder. Detta enligt en 
modell som Västerviks kommun utarbetat under flera år. För ändamålet 
kontaktades lokala banker för en förfrågan om konkreta medel, vilket föll i 
god jord. Konceptet bygger på vad som kallas ”1 för 1” vilket innebär att 
banken står för kostnaden för en feriepraktikant på ett företag, under 
förutsättning att företaget själva också står för en. Allt administrativt arbete 
sköts av kommunen och företag och bank faktureras i efterhand för de 
kostnader de ska täcka. Ordinarie kommunal och ideell feriepraktik 
påverkas inte utan hanteras som vanligt.
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Timlönen har under flera år legat på 55 kr per timme och förslaget är att 
den för 2016 höjs till 60 kr per timme för att följa med den allmänna löne- 
och kostnadsutvecklingen. Denna kostnadsökning finansieras med 
kommunens anslag för ordinarie lönerevision 2016.

Under de år som ungdomsrabatten funnits har budgeten för 
personalomkostnader legat för högt vilket har möjliggjort att fler 
ungdomar har kunnat få möjlighet till feriearbete. Då denna ungdomsrabatt 
försvinner 1 juni 2016 saknas 65,4 tkr för att kunna ha kvar ett oförändrat 
antal, 115 ferieanställningar.

Timlön Antal ferieplatser Kostnad 2016
55 kr 105 683 056 kr
55 kr 110 715 582 kr
55 kr 115 741 108 kr

Timlön Antal ferieplatser Kostnad 2016
60 kr 105 745 151 kr
60 kr 110 780 635 kr
60 kr 115 816 118 kr

Medel från bankerna 132 900 kr = 18 ferieplatser
Medel från företag     132 900 kr = 18 ferieplatser

Kostnad per feriepraktikplats 55 kr 90 tim   6505 kr
60 kr 90 tim   7098 kr

Kostnad för antal platser 60 kr/tim 115 st 90 tim  816 118 kr
150 st 90 tim  1 064 502 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Robert Andersson, sektionschef

Skickas till
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SN § 17/2016 Dnr 2016/22

Patientsäkerhetsberättelse Hultsfred för år 2015
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga Patientsäkerhetsberättelsen som 
information till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligare ansvara 
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 ett aktivt och 
systematisk patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen för år 2015 gäller för Hultsfreds kommun, där 
kommunen har ett hälso- och sjukvårdsanvar. Inom kommunen är 
socialnämnden den nämnd som svarar för äldreomsorg, 
funktionsnedsättning inklusive hälso- och sjukvård som är vårdgivare.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse

Skickas till
Berörda
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SN § 18/2016 Dnr 2016/23

Riksnorm 2016
Beslut
Socialnämnden beslutar anta riksnorm för 2016 för att användas som underlag 
vid beräkning av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning

Regeringen har fastställt riksnorm för 2016 enligt nedanstående tabell. 
Ändringarna för 2016 är att regeringen höjt de gemensamma 
hushållskostnaderna med 10 kr för att kompensera höjningen av TV-avgiften. 
En höjning har även gjorts avseende barn och ungdomar i åldern 0-18 år för att 
öka de ekonomiska möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år

Summa 
personliga 
kostnader 1840 2080 1830 2080 2660 3090 3500 3530

Utan lunch 5 
dagar per 
vecka 1710 1900 1650 1830 - - - -

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående Sambor

Summa personliga kostnader 2950 5320

Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa 
gemensamma 
kostnader

940 1050 1320 1500 1720 1960 2130

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Marie Stjernström, sektionschef

Skickas till
Berörda
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SN § 19/2016 Dnr 2016/26

Tjänsteskrivelse med förslag till beslut gällande 
yttrande till IVO
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handingarna.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har den 11 december 2015 
mottagit en anmälan enligt lex Sarah från Hultsfreds kommun. Den 
anmälan hanteras i ett ärende men frågan om att socialnämnden i 
Hultsfreds kommun tillfälligt har stoppat mottagandet av ensamkommande 
barn lyfts ut och hanteras i detta separata ärende.
IVO begär ett yttrande av socialnämnden som inkluderar ett svar på är 
följande
fråga:
Hur säkerställer socialnämnden att de ensamkommande barn som anvisas 
till kommunen får boende och det stöd de behöver?

Förvaltningschef har skrivit ett yttrande bil.1 som även inkluderar ett svar 
på den fråga som IVO ställde i inspektionsmeddelande, bil.2

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Au § 8/2016
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SN § 20/2016 Dnr 2016/27

Projektplan äldreboendeutredning
Beslut
Socialnämnden beslutar att lägga informationen för kännedom till 
handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämnden tog 2014-11-17 beslut om att föreslå fullmäktige att en 
upphandla en kartläggning och analys av befintliga särskilda boenden i 
Hultsfreds kommun. Kartläggningen skulle även beskriva framtida behov 
av särskilda boenden. En upphandling har nu genomförts och ett 
samarbetsavtal samt projektplan mellan Riksbyggen och Hultsfreds 
kommun finns nu framtaget.

Ärendebeskrivning
Sedan 2014 har behovet av en äldreboendeutredning diskuterats i olika 
forum. I december 2014 fattade socialnämnden sitt beslut om att föreslå 
fullmäktige att en upphandling skulle ske av kartläggning. Kartläggningen 
skulle innehålla dels en analys av underhålls- och renoveringsbehov av 
befintliga särskilda boenden samt en kartläggning av hur framtidens behov 
av särskilt boende bör planeras.
Samtliga särskilda boenden oavsett ägare skulle ingå i analysen. Samtidigt 
skulle också konsekvenserna av att fastigheterna övergår från kommunalt 
ägande till att ägas av en hyresrättsförening utredas.
Upphandlingen är nu genomförd och det blev Riksbyggen som utsågs till 
att genomföra kartläggningen och analysen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Au § 12/2016
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SN § 21/2016

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

Ärendebeskrivning

Beslut om särskilt boende
12 personer har beslut om särskilt boende, enligt socialtjänstlagen, som inte 
är verkställda. Fyra beslut är äldre än tre månader, varav två har valt att 
vänta på specifikt boende.  

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

Platser beträffande korttids boendet Hjorten
Det är 16 personer som vistas på korttidsboendet. Åtta av dessa i väntan på 
särskilt boende. 

Lediga platser i LSS boende
Det finns en ledig lägenhet i gruppbostad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Gunilla Olsson, verksamhetschef
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SN § 22/2016 Dnr 2015/27

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

Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut IFO och äldreomsorgen och omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, februari 2016
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö
Beslut från Kammarrätten i Jönköping
Beslut från IVO
Beslut från kommunfullmäktige § 12/2016
Brukarenkät individ och familjeomsorgen 2015
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