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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-01-10

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 1/2018 Dnr 2017/132

Högsta godtagbara hyra 2018
Beslut
Socialnämnden ändrar högsta godtagbara hyreskostnad för år 2018 enligt 
nedanstående vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.

Sammanfattning
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår bistånd för rimlig boendekostnad. 
Rimlig boendekostnad är framräknat genom vad som är rimligt för en 
låginkomsttagare på orten i förhållande till större bostadsföretag. 
Nedanstående tabell visar därmed en rimlig boendekostnad för 2018 i 
Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Försörjningsstöd utöver riksnorm kan lämnas för skäliga kostnader för ett antal 
behovsposter. En av dessa behovsposter är boendekostnad. Utgångspunkten 
vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden 
bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra 
större bostadsföretag på orten. Utifrån detta har det sedan tidigare framräknats 
vad som är en rimlig hyreskostnad för en låginkomsttagare i Hultsfreds 
kommun. Varje år revideras denna hyreskostnad utifrån den hyreshöjning som 
Hultsfreds Bostäder förhandlar fram. För 2018 är hyreshöjningen om 1,36%.

Därmed anses högsta godtagbara hyra för 2018 vara enligt nedanstående tabell.

     
 Högsta Genomsnittskostnad/lägenhetsstorlek  
 Storlek Hultsfreds bostäder  
Familjetyp F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad  
1-2 vuxna 60 kvm 1 rok 39,9 3 480 kr  
1-2 vuxna +1 barn 80 kvm 2 rok 61,6 5 050 kr  
1-2 vuxna + 2 barn 100 kvm 3 rok 76,6 5 720 kr  
1-2 vuxna + 3 barn 120 kvm 4 rok 97,3 6 450 kr  
1-2 vuxna + 4 barn 140 kvm 5 rok 118,5 7 600 kr  
1-2 vuxna + 5 barn 160 kvm 6 rok 146,5 10 660 kr  
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 112/2017
Tjänsteskrivelse 2017-12-15

Skickas till
Sektion IFO Vuxen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 2/2018 Dnr 2016/109

Yttrande motion om korttidsboende för 
personer med psykiatrisk funktionsnedsättning
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Motionsställare önskar att all text i motionen beaktas i den handlingsplan 
som förvaltningen ska presentera för nämnden under våren.

Sammanfattning
Fem fullmäktigeledamöter, socialdemokraterna (S), vill genom sin motion 
utreda behovet av korttidsboende för personer med en psykiatrisk 
funktionsnedsättning. Det yrkas också att om utredningen visar på att ett 
sådant behov finns så ska ett sådant boende inrättas i Hultsfreds kommun.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande på motionen. Samråd 
har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens förslag till yttrande grundar sig på den redan utförda 
inventeringen som gjordes 2015 genom PRIO, psykisk ohälsa (Plan för 
riktade insatser inom området psykisk ohälsa). En del av regeringens 
stimulansmedel som syftade till att ta fram planer med åtgärder inom olika 
strategiska områden.

Förvaltningen anser inte att en ny inventering behöver genomföras i 
dagsläget. Frågan om behov av korttidsplatser anser förvaltningen kan 
tillgodoses på den korttidsenhet som bedrivs idag. Däremot måste 
förvaltningen arbeta med de punkter som påtalats i den genomförda 
inventeringen samt utveckla och erbjuda sysselsättning till fler personer i 
målgruppen. Förvaltningen utgår i sitt ställningstagande från den redan 
genomförda inventeringen 2015 och där finns det några punkter som 
behöver beaktas, förberedas samt förbättras.

Kommunens ansvar är boende och sysselsättning för målgruppen. Den 
genomförda inventeringen visar på att kommunen klarar av boendefrågan 
och korttidsboende då även denna målgrupp nyttjar platser på den 
gemensamma korttidsenheten Hjorten. I den pågående 
äldreboendesatsningen finns en plan för att utöka antal platser på 
korttidsenheten.
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 113/2017
Inventeringsrapport PRIO 2015
Tjänsteskrivelse 2017-11-09
Bilaga: Förslag till yttrande

Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 3/2018 Dnr 2016/112

Information om svar till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) efter föreläggande
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter 
föreläggande.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott fick i uppdrag från nämnden att besluta om 
svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter föreläggande. 
Socialnämnden informeras nu om beslutet.

Förvaltningen har i svaret till IVO redovisat de åtgärder som vidtagits för 
att säkerställa handläggning av ansökningar om bistånd tas emot, utreds 
och beslutas utan dröjsmål från och med den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 114/2017
Svar på Inspektionen för vård och omsorgs begäran om  redovisning av 
planerade åtgärder
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 4/2018 Dnr 2017/60

Utökning av tjänst personliga ombud
Beslut
Socialnämnden finansierar utökningen av verksamheten Personliga ombud 
med 1,0 tjänst från och med 2018 genom nämndens budget för ofördelade 
medel. För Hultsfreds del innebär det en kostnadsökning med 48,4 tusen 
kronor.

Kostnadsökningen tas med i nämndens kommande arbete med budget 
2019.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i juni 2017 att ställa sig bakom en utökning med 
1,0 tjänst gällande Personliga ombud från och med 2018 i samarbete med 
Västervik och Vimmerby. Socialnämnden beslutade i juni att frågan om 
finansiering skulle återkomma till nämnden då övriga kommuner tagit 
beslut i frågan.

Ärendebeskrivning
Verksamheten personligt ombud riktar sig till personer med omfattande och 
långvarig psykisk funktionsnedsättning som har behov av en samordnare 
för att ta till vara sina rättigheter i samhället.                                                             
Personligt ombud är ingen myndighet utan arbetar fristående från 
myndigheter och vårdgivare på den enskilde personens uppdrag utifrån 
dennes egna resurser, behov och uppsatta mål.                                                                             
Det kan handla om behov av stöd, vård, service eller kontakter med olika 
myndigheter. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss 
eller biståndsbeslut.                                                                                                             
Statsbidraget täcker inte hela kostnaden för verksamheten Personliga 
Ombud, den överstigande delen delas mellan de tre kommunerna. För 
Hultsfreds kommun innebär det för närvarande 134 600 kronor årligen, vid 
en  utökning med 1,0 tjänst blir kommunens kostnad 183 000 kronor per år. 
Förvaltningen föreslår att kostnadsökningen på 48,4 tkr finansieras genom 
nämndens budget för ofördelade medel.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 115/2017
Tjänsteskrivelse 2017-12-12
Socialnämnden § 77/2017
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Socialchef
Controller
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 5/2018 Dnr 2017/108

Avgift digitala trygghetslarm och 
trygghetstjänster from mars 2018
Beslut
Socialnämnden upphäver tidigare beslut § 140/2017 gällande höjning av 
taxan för trygghetslarm till 300 kronor per månad från 2018-03-01.

Sammanfattning
Förvaltningen presenterade på socialnämnden i november 2017 ett underlag 
om kostnader för digitala larm. Detta underlag är felaktigt då den kostnad 
som presenterades var en kostnad för hela kontraktsperioden som är på 24 
månader. Kostnaden på 1 580 320 kronor ska fördelas på två år, kostnaden 
hamnar då på samma nivå som 2017 års kostnad för larm.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på socialnämnden i november 2017 presenterat ett 
underlag som är felaktigt. Kostnaden som fanns angiven i det underlaget 
gällde kostnaden för hela kontraktstiden som är 24 månader. Årskostnaden 
blir då istället ca 800 000 kronor och detta innebär att avgiften inte behöver 
justeras. Den nuvarande avgiften på 183 kronor per månad för 2018 ger 
fortsatt kostnadstäckning.

Digitala trygghetslarm kommer inte att medföra ökade kostnader för 
kommunen. Kostnaden för trygghetslarmen kommer efter införandet 
fortsatt vara ca 800 000 kronor. Med 2018 års taxa skulle den enskilde 
betala 183 kronor per månad för analoga larm och den avgiften bedömer 
förvaltningen ger kostnadstäckning även 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-01-09

Skickas till
Verksamhets- och enhetschefer
Kommunkansliet, för kännedom
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 6/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Nämndens deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Per-Inge lämnar rapport från Kommunala Pensionärsrådet 2017-12-13

Inga ytterligare rapporter lämnas.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 7/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden

Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter tillsyn
(Handlingsnr. 17/1415, 18/8)
Delegationsbeslut om ny beslutsattest från 2018-01-01
(Handlingsnr. 17/127)
Kommunfullmäktige § 161/2017
Kommunfullmäktige § 155/2017
Kommunfullmäktige § 140/2017
Verksamhetsdialog Hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR) 2017-11-06 
(Handlingsnr. 18/15)
Verksamhetsdialog Frivilligverksamhet/anhörigstöd 2017-10-16
(Handlingsnr. 17/1488)
Sammandrag från Anhörigriksdagen 2017
(Handlingsnr. 17/1487)
Protokoll från Samverkan 2017-11-09, 2017-12-05
Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget 2018
(Handlingnr. 17/1485)
Cirkulär 17:52 (Handlingsnr. 17/1525)
Cirkulär 17:53 (Handlingsnr. 17/1526)
Cirkulär 17:54 (Handlingsnr. 17/1528)
Anteckningar från verksamhetsråd 2017-10-18
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 st
(Handlingsnr. 18/19, 17/1513, 17/1490, 17/1408, 17/1385)
Domar från Kalmar Tingsrätt, 4 st
(Handlingsnr. 17/1498, 17/1443, 17/1414, 17/1413)
Yttrande över överklagande av beslut 2017-12-07
(Handlingsnr. 17/1420)
Uppsägning av hyresavtal
(Handlingsnr. 18/9)
Delegationsbeslut december 2017: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal 
(Handlingsnr. 17/1519, 17/1392, 17/1399, 18/10, 18/11, 18/12)
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande ersättare
Närvar-
ande

§ 
Ja

§ 
Nej

§ 
Ja Nej

§ 
Ja Nej

1 Per-Inge Pettersson, C X
2 Conny Daag, M X
3 Eva Svedberg, S X
4 Jonny Bengtsson, S X
5 Monica Bergh, KD X
6 Antje Rohde, C X
7 Britt Wireland Sorpola, S X
8 Lizette Wästerlund, S X
9 Carl-Johan Pettersson, SD John Hoffbrink, SD X
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