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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 22/2018 Dnr 2018/13

Gemensamt sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden (BUN) kl. 13-14
Sammanfattning
Socialnämnden (SN) och Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har ett 
gemensamt sammanträde mellan klockan 13-14.

Ärendebeskrivning
Diskussion förs kring de gemensamma mål- och resultatdagarna och 
gruppdiskussionerna kring psykisk hälsa. Viktiga områden som berördes 
var suicidprevention, våld i nära relationer, alkohol och droger samt 
förebyggande arbete.

Socialnämnden kommer besluta om utbildning av instruktörer i 
suicidprevention MHFA. Förvaltningschefer får i uppdrag att till 
kommande presidiemöte den 23 april 2018 ta fram vilka ytterligare 
områden inom psykisk hälsa som nämnderna ska arbeta vidare med.
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 23/2018 Dnr 2016/42

Socialnämndens bokslut 2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Rapport om bokslut för socialnämnden 2017.

Ärendebeskrivning
Löneutfallet för socialnämnden har under 2017 legat högre än 2016. Även 
antalet årsarbetare har legat högre än föregående år, bland annat med 
anledning av nya chefstjänster samt rekrytering inom sektion Arbete och 
Integration.

Socialnämnden får ett totalt underskott på ca 4,5 miljoner kronor. Det 
största underskottet återfinns inom Individ- och familjeomsorgen (IFO).

IFO får ett totalt underskott på 3,7 miljoner. Störst underskott får sektion 
Barn och familj, men även Ensamkommande får ett underskott. Sektion 
IFO Vuxen och sektion Arbete och integration får istället ett överskott. 

Äldreomsorgen (ÄO) får ett totalt underskott på 2,4 miljoner kronor. Störst 
underskott får hemtjänst, men även särskilda boenden och övrig ÄO får ett 
underskott. Hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR) får ett överskott.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och psykiatri får 
totalt ett underskott på 865 tusen kronor, med anledning av ett stort 
överskott inom psykiatri på 2,2 miljoner kronor. Störst underskott får övrig 
OF, men även gruppbostäder och personliga assistenter får ett underskott 
samt ett litet underskott inom daglig verksamhet.

Resursfördelningen inom hemtjänsten under 2017 har generellt legat lägre 
än nettokostnadsutfallet, förutom i mars 2017.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 20/2018
Presentation om bokslut för socialnämnden 2017

Skickas till
Controller

5



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-03-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 24/2018 Dnr 2018/28

Remiss - Behandling av spelmissbruk och 
spelberoende. Kunskapsstöd med nationella 
rekommendationer till hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten
Beslut
Socialnämnden beslutar att inte avge remissyttrande.

Sammanfattning
Remiss från Socialstyrelsen om kunskapsstöd med rekommendationer om 
behandling vid spelmissbruk och spelberoende.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd med rekommendationer om 
behandling vid missbruk och beroende av spel om pengar. Remiss kring 
kunskapsstödet har skickats till bland annat landets samtliga kommuner där 
tillfälle att lämna synpunkter ges.

Frågeställningar är:
- Ger kunskapsstödet ett bra stöd till hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten i samband med att identifiera, uppmärksamma och 
utreda spelproblem?

- Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten om behandling vid spelmissbruk och spelberoende?

- Ger kunskapsstödet ett stöd till hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten om behandling vid spelmissbruk och spelberoende 
och en samtidig samsjuklighet?

Beslutsunderlag
Remiss med förlängd svarstid till den 31 mars 2018
Behandling av spelmissbruk och spelberoende - kunskapsstöd med 
nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
Frågor om nyttan med kunskapsstödet
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 25/2018 Dnr 2018/21

Riktlinjer Våld i nära relationer och Heder
Beslut
Socialnämnden antar riktlinjerna för våld i nära relation samt 
hedersrelaterat våld och förtryck enligt arbetsutskottet förslag.

Ordet ”kvinnor” under punkt 12.2 i riktlinjerna tas bort.

Sammanfattning
Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna 
som är utsatta för våld alternativt utövar våld, ungdomar och barn som 
bevittnar våld eller är utsatta för våld samt hedersrelaterat våld och 
förtryck. Syfte är även att ge handläggare bättre verktyg och en 
systematisering av det arbete som redan sker för att upptäcka om någon är 
utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld samt att säkerställa 
likvärdig bedömning och handläggning.

Ärendebeskrivning
Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter. Barns rätt 
till en uppväxt utan våld formulerades av FN 1989 i konventionen om 
barnets rättigheter (barnkonventionen). I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, tydliggörs att socialnämnden ska verka för att den som 
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp samt att nämnden 
ska beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 
övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra 
sin situation. Vidare anges att nämnden ansvarar för att barn som utsatts för 
brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Detsamma gäller för barn 
som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående.

Riktlinjerna syftar till att vara ett stöd för handläggare som utreder vuxna 
personer, både män och kvinnor, som är utsatta för våld alternativt utövar 
våld, ungdomar och barn som bevittnar våld eller är utsatta för våld samt 
hedersrelaterat våld och förtryck. Riktlinjerna omfattar bland annat rutiner 
för att tidigt upptäcka att någon utsätts för våld i en nära relation, 
bemötande av våldsutsatta och våldsutövare samt rutiner för intern 
samverkan. Syfte är även att ge handläggare bättre verktyg och en 
systematisering av det arbete som redan sker för att upptäcka om någon är 
utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld samt att säkerställa 
likvärdig bedömning och handläggning.

Riktlinjerna är styrande för förhållningssätt för handläggning av ärenden 
med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck och gäller för 
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IFO Vuxen och IFO Barn och Familj. Riktlinjerna utgår från 
Socialstyrelsens handbok ”Våld” samt föreskrifter och allmänna råd för 
lagstiftarens krav på handläggning och dokumentation i ärenden där det 
förekommer våld.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 13/2018
Tjänsteskrivelse 2018-02-14
Förslag till riktlinjer för våld i nära relationer och heder

Skickas till
Sektionschefer
Socialnämnd
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 26/2018 Dnr 2016/81

Sammanställning från Höglandets socialjour
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Sammanställning av inkomna ärenden till Höglandets socialjour helår 
2017.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har ökat lite i ärendeantal sedan 2016. Hultsfred var 
dock inte medlem hela året 2016. Ärendeantalet är jämförbart med 
Vimmerby och Sävsjö kommuner. 

Antalet ärenden i hela Höglandets socialjour är generellt jämt fördelat 
under året, med undantag för juni månad och november månad då antalet 
ärenden är högre. Antalet ärenden med barn mellan 0-12 år har ökat.

De flesta ärenden inleds under aktiv tjänst och de flesta löses med ett eller 
flera telefonsamtal. 

Utveckling under året har varit:
- Utökning med en tjänst
- Socialjour.se är nu i bruk i alla kommuner
- Regelbundna nätverksträffar med övriga jourer – Jönköping, 

Värnamo
- Vimmerby kommun är nu också med i Höglandets socialjour
- Flera schemaändringar har genomförts

Beslutsunderlag
Sammanställning från Höglandets socialjour år 2017

Skickas till
Sektionschefer
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SN § 27/2018 Dnr 2018/15

Tillämpningsanvisning inom vård och omsorg 
2018
Beslut
Socialnämnden antar tillämpningsanvisning inom vård och omsorg 2018.

Sammanfattning
Tillämpningsanvisningar inom vård och omsorg för år 2018.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en tillämpningsanvisning för beslutade 
avgifter inom vård och omsorg 2018. 

När man som ensamstående har betalat sin omsorgsavgift och sin hyra ska 
man ha kvar ett så kallat förbehållsbelopp. Om pengarna som blir kvar inte 
kommer upp i förbehållsbeloppet får den enskilde en reducerad 
omsorgsavgift. Maxbeloppet att betala i omsorgsavgift är 2044 kronor per 
månad.

Inkomstförfrågan skickas ut en gång per år följt av ett årligt avgiftsbeslut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 15/2018
Tillämpningsanvisning inom vård och omsorg 2018

Skickas till
Avgiftshandläggare
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SN § 28/2018 Dnr 2018/5

Sammanställning Lex Sarah 2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Socialchef tar med hur kommande årssammanställning ska utformas för 
nämnden.

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg har gjort en sammanställning av 2017 
års interna utredningar enligt Lex Sarah.

Ärendebeskrivning
Tio anmälningar enligt Lex Sarah har kommit in under året och har 
avslutats av verksamhetschefer Marie Pihl och Katarina Dunhage 
Jakobsson. Samtliga anmälningar, med undantag av en, inkom under första 
halvåret.

Ingen av anmälningarna har skickats vidare till IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 17/2018
Sammanställning Lex Sarah 2017-01-01 – 2017-12-31

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
Socialchef
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SN § 29/2018 Dnr 2018/20

Utse dataskyddsombud
Beslut
Socialnämnden utser Felicia Kurjenkallio till dataskyddsombud från och 
med 25 maj 2018. 

Arkivtjänsteman Anne Perssons nuvarande uppdrag som 
personuppgiftsombud upphör från och med 25 maj 2018.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter nuvarande 
personuppgiftslagen. I och med detta ska ett dataskyddsombud utses. 
Uppdraget som personuppgiftsombud kommer att upphöra i och med ny 
förordning. Det kommer fortfarande vara viktigt att varje nämnd och 
styrelse hanterar och ansvarar för sina behandlingar på ett korrekt sätt. 

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter 
den gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer 
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgifter får behandlas 
och att behandlingarna dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, 
informationsskyldigheten ökar, de personuppgiftsansvarigas ansvar och 
skyldigheter förtydligas samt sanktionsavgifter kan delas ut om den 
personuppgiftsansvarige missköter sina uppgifter. 

För att kommunen ska uppfylla dataskyddsförordningens krav på ett 
rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig 
struktur för detta arbete. Respektive nämnd och styrelse samt kommunägda 
bolag är personuppgiftsansvariga för sina verksamhetsområden. 

Behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och 
radering av personuppgifter.

Varje personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över vilka 
personuppgiftsbehandlingar som finns i dennes verksamhet. Detta sker 
genom inventering och dokumentering av vilka behandlingar som finns. 
Personuppgiftsansvarige måste kunna visa att dataskyddsförordningens 
bestämmelser följs. 
Utöver förteckningen så kan andra sätt att uppfylla detta krav vara att införa 
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en effektiv policy för dataskydd och tydliga rutiner vid hanteringen av 
personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter som hanteras, varifrån de samlades in 
och till vem uppgifterna har lämnats ut.

Det bör noteras att Dataskyddsförordningen kräver en 
konsekvensbedömning av den personuppgiftsansvarige innan behandling 
av särskilt känsliga uppgifter sker. I detta arbete måste dataskyddsombudet 
rådfrågas. Handläggaren ska samråda med samt få råd och stöd av 
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren 
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet. 

Respektive personuppgiftsansvarig ska ta beslut om att utse 
dataskyddsombud och anmäla dataskyddsombudets kontaktuppgifter till 
Datainspektionen. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 19/2018
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2018-01-29

Skickas till
Kommunkansliet
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SN § 30/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport äldreboenden i kommunen
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef lämnar lägesrapport kring om- och nybyggnation av särskilda 
boenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Ett första möte har hållits den 1 mars och det första styrelsemötet är satt till 
den 12 april. Ett tillfälligt namn på den kooperativa hyresrättsföreningen 
har valts, men kan ändras efter förslag. Pensionärsorganisationerna har via 
det kommunala pensionärsrådet getts tillfälle att lämna namnförslag.

En styrgrupp ska bildas som en länk mellan socialförvaltningen/nämnd och 
styrelsen i Riksbyggen. Den ska bestå av verksamhetschef, projektledare 
från Riksbyggen, representanter från Hälso- sjukvård och rehabilitering 
(HSR), en projektsamordnare samt arbetsplatsombud och enhetschef på det 
aktuella boendet. En projektledare från Riksbyggen är utsedd. 
Socialförvaltningen ska efter internannonsering utse en projektsamordnare 
som kan vara med i detaljbeslut. 

Ett första datum ska sättas där projektledare från Riksbyggen kommer till 
Hultsfred. Först ut är trygghetsbostäder vid det särskilda boendet Ekliden i 
Virserum följt av nybyggnation vid Hemgården.
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SN § 31/2018 Dnr 2018/13

Utbildningsplatser suicidprevention
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att anmäla platser till 
utbildning av instruktörer i suicidprevention, MHFA.

Sammanfattning
Utbildningsplatser suicidprevention.

Ärendebeskrivning
I samverkan med Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska 
Socialnämnden (SN) anmäla platser till utbildning av instruktörer i 
suicidprevention. Nämnderna har gemensamt fört en diskussion utifrån 
temat psykisk hälsa.

Skickas till
Socialchef
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SN § 32/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, ordförande, lämnar rapport från

- Lokala hälsorådet
- Kommunala Pensionärsrådet 2018-02-14
- Länsgemensam ledning i Oskarshamn tillsammans med 

socialnämndens presidium 2018-02-16
- Verksamhetsdialog myndighet vård och omsorg 2018-03-05
- Verksamhetsdialog bemanningsenheten 2018-03-06

Conny Daag, M, lämnar rapport från verksamhetsråd Lindgården 2018-03-
01.
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SN § 33/2018 Dnr 2017/129

Extra socialnämnd i samband med budget 2019
Beslut
Socialnämnden lägger till ett extra nämndssammanträde onsdagen den 18 
april klockan 14 med anledning av budget 2019.

Sammanfattning
Extra nämndssammanträde i samband med budget 2019.

Ärendebeskrivning
Med anledning av budgetarbetet inför beslut om budget 2019 önskar 
nämnden ett extra sammanträde.

Skickas till
Nämndsledamöter
Controller
Socialchef
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SN § 34/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige § 11/2018 (Handlingsnr. 2018/179)
Kommunfullmäktige § 14/2018 (Handlingsnr. 2018/180)
Delegationsbeslut om attesträtt 2018-02-16 (Handlingsnr. 2018/245)
Presidiemöte med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-05 
(Handlingsnr. 2018/257)
Frågor ställda till socialnämndens ordförande om heltid som norm från 
nattarbetande personal på kommunens särskilda boenden
(Handlingsnr. 2018/259)
Delegationsbeslut om attesträtt 2018-02-22 (Handlingsnr. 2018/262)
Samverkansöverenskommelser mellan Landstinget och kommunerna i 
Kalmar län (Handlingnr. 2018/283, 2018/284)
Uppsägning av hyresavtal gällande Granitvägen 14A och 14B
(Handlingsnr. 2018/296, 2018/297)
Brev om assistansersättning ställt till kommunstyrelsen 
(Handlingnr. 2018/298)
Leveransgodkännande Digitala Larmkedjan (Handlingsnr. 2018/301)
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2018-02-14
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 8 st
(Handlingsnr. 2018/168, 2018/242, 2018/253, 2018/254, 2018/255, 
2018/267, 2018/299, 2018/302)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 1 st (Handlingsnr. 2018/309)
Domar från Kammarrätten i Jönköping, 5 st (Handlingsnr. 2018/182, 
2018/183, 2018/184, 2018/185, 2018/169)
Beslut från Kammarrätten i Jönköping, 2 st (Handlingsnr. 2018/238, 
2018/239)
Minnesanteckningar verksamhetsråd Lindgården 2018-03-01 
(Handlingsnr. 2018/300)
Beslut om utlämnande av handling (Handlingsnr. 2018/243)
Delegationsbeslut februari 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 2018/158, 2018/250, 2018/310)
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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 Inger Loord, S X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X

19


	Protokoll förstasida
	Gemensamt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) kl. 13 i Sessionssalen
	Beslut SN 2018-03-14
Gemensamt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) kl. 13-14

	Socialnämndens bokslut 2017
	Beslut SN 2018-03-14
Socialnämndens bokslut 2017

	Remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten
	Beslut SN 2018-03-14
Remiss - Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten

	Riktlinjer Våld i nära relationer och Heder
	Beslut SN 2018-03-14
Riktlinjer Våld i nära relationer och Heder
	Sida 1
	Sida 2


	Sammanställning från Höglandets socialjour
	Beslut SN 2018-03-14
Sammanställning från Höglandets socialjour

	Tillämpningsanvisning inom vård och omsorg 2018
	Beslut SN 2018-03-14
Tillämpningsanvisning inom vård och omsorg 2018

	Sammanställning Lex Sarah 2017
	Beslut SN 2018-03-14
Sammanställning Lex Sarah 2017

	Utse dataskyddsombud
	Beslut SN 2018-03-14
Utse dataskyddsombud
	Sida 1
	Sida 2


	Lägesrapport äldreboenden i kommunen
	Beslut SN 2018-03-14
Lägesrapport äldreboenden i kommunen

	Utbildningsplatser suicidprevention
	Beslut SN 2018-03-14
Utbildningsplatser suicidprevention

	Rapporter
	Beslut SN 2018-03-14
Rapporter

	Extra socialnämnd i samband med budget 2019
	Beslut SN 2018-03-14
Extra socialnämnd i samband med budget 2019

	Anmälningsärenden
	Beslut SN 2018-03-14
Anmälningsärenden

	Närvarolista
	Närvarolista SN 2018-03-14


