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SN § 8/2018 Dnr 2018/7

Praktik och anpassade anställningar i 
kommunala verksamheter
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

a) samtliga kommunala verksamheter, inklusive bolag och förbund, ska 
erbjuda platser för praktik och anpassade anställningar vikta för personer 
som tillhör arbetsmarknadens utsatta grupper
b) de kommunala verksamheterna ska under varje verksamhetsår ta emot 
minst 50 personer ur ovan nämnda målgrupp 
c) fördelningen av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
primärt baseras på storlek på förvaltning/avdelning/enhet 
d) samordning av dessa praktikplatser och anpassade anställningar ska 
hanteras av arbete- och integrationsenheten

Sammanfattning
Hultsfreds kommun har en hög arbetslöshet, inte minst i de grupper som 
räknas som utsatta. Samtidigt har kommunen stora utmaningar framöver 
med sin kompetensförsörjning och även det lokala näringslivet har svårt att 
rekrytera. Den första anställningen är ett viktigt steg för att få fotfäste på 
arbetsmarknaden och kommunen kan här göra en viktig insats för att 
underlätta för individer att bli självförsörjande och förebygga utanförskap. 
Därför behöver kommunen öppna samtliga sina verksamheter för dessa 
målgrupper.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har länge haft en hög arbetslöshet bland utsatta 
grupper, som de senaste åren accentuerats av det stora inflödet av 
nyanlända, vilka ofta inte har den utbildning eller arbetslivserfarenhet som 
är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. I skrivande stund är 
arbetslösheten bland inrikes födda i kommunen 3,5 % och bland utrikes 
födda 30 %. Även för andra utsatta grupper, dit förutom nyanlända även 
ungdomar, funktionsnedsatta och långtidsarbetslösa brukar räknas, finns 
det stora behov av extra stöd för att få ett inträde på arbetsmarknaden.

Samtidigt har kommunen stora behov de kommande åren vad gäller 
kompetensförsörjningen, inte minst inom vård, omsorg, skola och förskola. 
Även det lokala näringslivet har stora behov av att rekrytera men har svårt 
att hitta arbetskraft. Genom att öppna upp kommunala verksamheter för 
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dessa personer skulle de kunna ges värdefulla erfarenheter som skulle ge 
dem ett första steg in på arbetsmarknaden, samtidigt som kommunen skulle 
kunna fånga upp värdefull kompetens för framtiden. 

Praktik och även anpassade anställningar, som till exempel extratjänster, 
lönebidragsanställningar och nystartsjobb är numera i hög utsträckning 
möjliga att kombinera med studier. Kommunen skulle här också kunna ha 
ypperliga möjligheter att skräddarsy anställningar som kan kombineras med 
utbildning som är relevant för arbetsmarknadens krav.

Som kommun föreligger också ett ytterligare syfte med att bereda 
människor möjligheter till inträde på arbetsmarknaden; som offentlig aktör 
satt att verka för medborgarnas bästa intresse finns det en social dimension 
att beakta. Kommunen bör agera som ett gott föredöme i frågor som gäller 
medborgarnas möjligheter att vara delaktiga i samhället, där en av de 
viktigaste aspekterna är att kunna arbeta och försörja sig själv. Därmed bör 
kommunen öppna upp samtliga sina verksamheter för att möta behov hos 
både kommun, medborgare och samhälle.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 4/2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-14

Skickas till
Kommunstyrelsen
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SN § 9/2018 Dnr 2017/36

Utvärdering och nytt förslag om förskjuten 
semester
Beslut
Socialnämnden beslutar att

a) särskilda ersättningar kan användas under 
huvudsemesterperioden enligt förvaltningens förslag och 
bilaga

b) utvärdering av förskjuten semester ska göras årligen 
utifrån ekonomi, uttag av förskjutna semesterdagar, 
sjukfrånvaro samt medarbetare och brukares upplevelse

c) antalet personal som kan beviljas förskjuten semester 
begränsas till 50 personer 

d) förvaltningen får i uppdrag att skriva riktlinjer för 
förskjuten semester gällande jämn fördelning i 
verksamheterna, vilken personal som kan få förskjuten 
semester, semesteruttaget utanför huvudsemestern samt 
annat som kan ha betydelse för förskjuten semester    

Sammanfattning
Förvaltningen kan konstatera att det finns stora svårigheter att rekrytera 
tillräckligt med vikarier till vård och omsorg under sommarens 
semesterperiod. För att möta behovet att bemanna inom vård och omsorg 
under sommarperioden föreslår förvaltningen särskild ersättning till 
tillsvidareanställda undersköterskor/vårdarinnor/vårdbiträden som väljer att 
förlägga sin semester utanför huvudsemesterperioden, juni-augusti. 

Ärendebeskrivning
För att möta behovet att bemanna vård och omsorg under sommarperioden 
då en stor andel av medarbetarna samtidigt har rätt till lagstadgad 
semesterledighet föreslår förvaltningen att använda särskilda 
sommarersättningar. Förvaltningen har en stark oro för att inte kunna 
anställa tillräckligt med vikarier under semesterperioden. 

Förvaltningen oroas över att; 

1. insatser inte kan utföras inom vård och omsorg
2. ökad övertid 
3. högre sjukfrånvaro
4. mer inbeordring
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5. ökad arbetsbelastning

De särskilda ersättningarna riktar sig till tillsvidareanställda 
undersköterskor, vårdbiträden och vårdarinnor och kan endast utgå under 
huvudsemesterperioden. De särskilda ersättningar som kan utgå är 
ersättning för förskjuten semester utifrån de antal veckor en enskild 
medarbetare avtalar med arbetsgivaren om att arbeta, ersättningsnivåerna 
enligt bilaga. 

Utvärderingen av förskjuten semester 2017 visar att personal, brukare och 
anhöriga är positiva till hur verksamheten har fungerat under sommaren. 
Det har varit lugnare i verksamheterna och inbeordring samt sjukfrånvaro 
har minskat. Utvärderingen visar också att det hade varit bra om 
erbjudandet kommit ut tidigare samt att planeringen av uttaget av semester 
varit bättre.

Beslutsunderlag
Analys kostnader vid sjukfrånvaro 2018-02-07
Tjänsteskrivelse 2018-01-25
Bilaga till tjänsteskrivelse – Ersättningsnivåer förskjuten semester 2018
Analysrapport om förskjuten semester 2017
Socialnämndens arbetsutskott § 3/2018
Presentation av utvärdering av förskjuten semester 2017

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
Enhetschefer vård och omsorg
Socialchef
HR-konsult
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SN § 10/2018 Dnr 2017/38

Information om tillfälligt särskilt boende
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef ger en lägesrapport om arbetet mot ett tillfälligt boende vid 
Knektagården.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det höga antalet personer i kö till särskilt boende har 
tillfälliga korttidsplatser inrättats på Slättgården. Förvaltningen arbetar även 
för att i möjligaste mån hitta tillfälliga lösningar för de som väntar på en 
plats på särskilt boende. 

Som tidigast kan Knektagårdens paviljong vara inflyttningsbar innan 
sommaren. Rekrytering pågår till Knektagårdens paviljong.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 8/2018
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SN § 11/2018 Dnr 2017/50

Granskning av kvalitet inom äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Revisionsrapport efter granskning av kvalitet inom äldreomsorgen har 
delgivits nämnden. 

Ärendebeskrivning
PwC har fått i uppdrag av kommunens revisorer att göra en granskning av 
kvalitet inom äldreomsorgen. 

Granskningen är nu klar och revisionsrapporten har nu överlämnats till 
socialnämnden för beaktande och åtgärd. Inget svar har begärts. Rapporten 
har även överlämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges 
presidium för kännedom.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 6/2018
Missiv - granskning av äldreomsorgen
Revisionsrapport - kvalitet inom äldreomsorgen

Skickas till
Revisorerna
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SN § 12/2018 Dnr 2018/9

Ändring och tillägg i delegationsordningen
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på ändringar och tillägg i 
nämndens delegationsordning.

Sammanfattning
Ett förslag till ändringar och tillägg i nämndens delegationsordning har 
tagits fram av sektion Barn och familj inom Individ- och familjeomsorgen 
(IFO) samt av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Ärendebeskrivning
Sektion Barn och familj inom IFO har gått igenom nämndens 
delegationsordning och föreslår nu ett antal ändringar och ett tillägg. 

Ändringar föreslås under del 2. Bistånd till barn, ungdom och vuxna (ej 
försörjningsstöd), del 3. LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga) och del 6. Överklagande, yttranden och anmälningar mm till 
allmän domstol, åklagarmyndighet och andra myndigheter.

Under del 2. Bistånd till barn, ungdom och vuxna (ej försörjningsstöd) 
föreslås också ett tillägg enligt följande:
2.51 Beslut om bistånd i form av ekonomisk ersättning för 
gymnasiestuderande ensamkommande unga utan placeringsbeslut
Lagrum: 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen)
Delegat: Socialsekreterare
Anmärkning: Enligt riksnorm och riktlinjer

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har uppmärksammat att en 
ändring behöver göras under punkt 7.30, under del 7. Omsorg om äldre och 
funktionshindrade samt hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 1/2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-16
Förslag på ny delegationsordning

Skickas till
Verksamhets- och sektionschefer
Individ- och familjeomsorgen samt biståndsgrupp
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SN § 13/2018 Dnr 2017/124

Taxor socialförvaltningen 2019
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag på taxor 2019. 

Texten att elrullstol debiteras halvårsvis plockas bort från förslaget.

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till taxor och avgifter inom 
socialförvaltningen 2019.

Ärendebeskrivning
I förvaltningens förslag till taxor och avgifter 2019 ingår hemtjänst, hälso- 
sjukvård och rehabilitering, trygghetslarm, Stegen, korttidsvistelse LSS och 
övriga avgifter.

Under trygghetslarm kommer avgifterna för GSM och avgifter för larm 
utan biståndsbeslut att plockas bort för år 2019, förutsatt att förslaget om att 
ta bort dessa avgifter beslutas i kommunfullmäktige.

Debiteringen av elrullstol har tidigare skett halvårsvis, men kommer från 
och med 2018 debiteras månadsvis. Texten att debitering sker halvårsvis 
kommer att plockas bort från förslaget.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 2/2018
Förslag på taxor socialförvaltningen 2019

Skickas till
Controller
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SN § 14/2018 Dnr 2018/8

Förändring stödboende Granitvägen 14A och 
14B
Beslut
Socialnämnden beslutar att

a) Granitvägen 14A och 14B som är en del av Hultsfreds 
kommuns stödboende ska avvecklas senast den 1 
september 2018

b) Uppsägning av hyreskontrakten ska genomföras så snart 
som möjligt

c) En turordningslista för varsel av tillsvidareanställd 
personal ska upprättas och förhandlas med den fackliga 
organisationen senast den 1 mars 2018

Sammanfattning
Antalet ensamkommande barn och ungdomar fortsätter att minska och inga 
nya placeringar har skett de senaste sex månaderna. Det finns i dagsläget 
inget som tyder på att Hultsfreds kommun kommer att få några nya 
anvisningar av ensamkommande barn och ungdomar. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av det minskade mottagandet av antal ensamkommande 
barn och ungdomar beslutade socialnämnden i december (SN § 154/2017) 
att HVB (Hem för vård och/eller boende) Rönnvägen skulle avvecklas så 
skyndsamt som möjligt. Avvecklingen är nu genomförd och det som 
återstår är kostnaden gällande hyra och drift av lokalen samt övertalig 
personal.

Förvaltningen har nu fokuserat på att ta fram ett underlag gällande budget 
och kommande behov av insatser gällande ensamkommande barn och unga.
Antalet fortsätter att minska och det är för närvarande totalt 40 
ensamkommande barn/unga som förvaltningen har i placering, vilket 
kommer minska till ett tiotal i september 2018. Denna förändring innebär 
även ett minskat behov av personal, då ungdomarna i allt större 
utsträckning kan klara sig själva. 

Förvaltningen anser att nämnden redan nu bör fatta beslut om att avveckla 
Granitvägen 14A och 14B för att en omställning gällande lägenheter och 
personal ska kunna förberedas och vara klar till hösten 2018.
Detta är viktigt utifrån de ekonomiska förutsättningar som ges enligt den 
nya schablonersättningen som gäller.
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Förändringen kommer att medföra omställningskostnader, men dessa 
kommer att bli mindre ju tidigare förvaltningen kan förbereda och 
genomföra förändringen.  

Förvaltningen har en uppsägningstid på nio månader gällande lokalerna och 
precis som på Rönnvägen finns ombyggnadskostnader att ta hänsyn till. En 
planering måste ske tillsammans med ABHB för att lokalerna/lägenheterna 
ska kunna hyras ut till andra så snart som möjligt.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 5/2018
Tjänsteskrivelse 2018-01-21

Skickas till
Sektionschefer
Föreståndare
Vision
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SN § 15/2018 Dnr 2018/12

Information om Framstegets verksamhet 
Konvaljen
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef lämnar information om Framstegets verksamheter.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om att Framstegets dagliga verksamhet Konvaljen i 
Virserum kommer att avvecklas på grund av ett för litet antal deltagare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 10/2018

Skickas till
Verksamhetsledare Framsteget
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SN § 16/2018 Dnr 2017/12

Kvartals- och individrapporter kvartal fyra, 2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Verksamhetschef för myndighet vård och omsorg har lämnat 
kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för kvartal 
fyra, 2017-10-01 till och med 2017-12-31.

Ärendebeskrivning
Det är totalt 20 beslut rapporterade till IVO under perioden 2017-10-01 till 
och med 2017-12-31 (kvartal fyra).

Kontaktperson enligt LSS 
Det finns två beslut som inte är verkställda. Ett beslut är mer än tre 
månader och ett beslut är ett år gammalt. 

Äldreomsorgen – särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL)
Det finns 17 beslut om särskilt boende som inte är verkställda på 3-6 
månader. Två av dessa har tackat nej där man vill avvakta nytt erbjudande 
men där behov kvarstår. En person väntar på parboende. Tre vistas på 
korttidsboendet i väntan på särskilt boende. 

I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare.

Beslutsunderlag
Rapport av inte verkställda beslut kvartal 4 2017

Skickas till
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg
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SN § 17/2018

Information om utbildning 22 mars, Campus 
Hultsfred
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Reseersättning utgår till ordinarie ledamöter och ersättare.

Sammanfattning
Nämnden har delgivits en inbjudan till diskussion och erfarenhetsutbyte 
gällande den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Torsdagen den 22 mars kl. 18-20 föreläser Susanne Rolfner Suvanto på 
Campus i Hultsfred. Det är en kväll för diskussion och erfarenhetsutbyte 
gällande den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen.

Inga arvoden går ut då det är på kvällstid. Reseersättning utgår. Var och en 
anmäler sig själv enligt informationen på inbjudan.

Beslutsunderlag
Inbjudan utbildning den 22 mars på Campus i Hultsfred
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SN § 18/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser kommer att skickas ut per mail inför mål- och 
resultatdagarna den 7-8 mars.

Lizette rapporterar från LUPP styrgrupp. Barnkonventionen kommer vara 
en stående punkt på mötena.

Socialchef och socialnämndens ordförande har besökt Högsby kommun för 
erfarenhetsutbyte med anledning av kommande ny- och ombyggnation. 
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SN § 19/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2017-12-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2018
Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021 
(Handlingsnr. 18/94)
Inbjudan Lokala Hälsorådet 2018-02-14 (Handlingsnr. 18/91)
Överenskommelse om struktur för informationsvägar rörande personlig 
assistans enligt LSS (Handlingsnr. 18/106)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 
(Dnr. 16/112, Handlingsnr. 18/141)
Överenskommelse mellan Landstinget Kalmar län och kommunerna i 
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(Dnr. 17/67, Handlingsnr. 18/135)
Information samt rapporterna ”Våld mot barn 2016” och ”Våld löser inget” 
(Handlingsnr. 18/78)
Protokoll från Samverkan 2018-01-09
Domar från Förvaltningsrätten, 2 st (Handlingsnr. 18/77, 18/144)
Beslut från Förvaltningsrätten (Handlingsnr. 18/41)
Domar från Kalmar Tingsrätt, 2 st (Handlingsnr. 18/101, 18/115)
Beslut från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 18/111)
Lex Sarah (Dnr. 18/11, Handlingnr. 18/105)
Delegationsbeslut januari 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Beslut om att lämna statistiska uppgifter (Dnr. 18/4, Handlingsnr. 18/35)
Avflyttningsbekräftelse (Handlingsnr. 18/30)
Tecknade avtal 
(Handlingsnr. 18/31, 18/32, 18/33, 18/71)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-07

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 20/2018 Dnr 2016/27

Information om ny- och ombyggnation
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef och socialnämndens ordförande informerar om arbetet efter 
beslut om ny- och ombyggnation av äldreboenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges beslut om ny- och ombyggnation av äldreboenden i 
kommunen är överklagat till Förvaltningsrätten. Arbetet är därför något 
försenat i nuläget.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-07

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 21/2018

Ändring av datum för arbetsutskottet den 28 
mars
Beslut
Socialnämnden flyttar datumet för socialnämndens arbetsutskott den 28 
mars till den 4 april kl. 08:30.

Sammanfattning
Ändring av datum för socialnämndens arbetsutskott i mars månad 2018.

Ärendebeskrivning
Behov har uppstått att ändra det planerade datumet för socialnämndens 
arbetsutskott den 28 mars till den 4 april 2018.

Berörda delges beslutet.

Skickas till
Berörda
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-07

1(1)

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 X

*deltog i beslut med inte i föredragning av § 8
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