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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 35/2018 Dnr 2018/33

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Beslut
Socialnämnden lägger Patientsäkerhetsberättelsen 2017 för kännedom till 
handlingarna.

Sammanfattning
Patientsäkerhetsberättelse 2017.

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ger vårdgivaren ett tydligare ansvar 
att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. Med vårdskada avses lidande, 
kroppslig eller psykisk skada, sjukdom och dödsfall. 

Vårdgivaren ska årligen sammanställa en så kallad 
patientsäkerhetsberättelse, en beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet 
bedrivits under föregående år. Införandet av patientsäkerhetsberättelse 
förväntas leda till att ett aktivt och systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen för år 2017 gäller för Hultsfreds kommun, där 
kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Inom kommunen är 
socialnämnden den nämnd som svarar för äldreomsorg, 
funktionsnedsättning inklusive hälso- och sjukvård som är vårdgivare.

Under året har patientsäkerhet belysts i upprättande och revidering av vissa 
rutiner och riktlinjer. Likaså har ett arbete påbörjats för att vara förberedd att 
möta Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som 
från årsskiftet ersätter Betalningsansvarslagen. 

Förvaltningen har också arbetat med förebyggande åtgärder samt att den 
enskilde får god vård i livets slut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-23
Patientsäkerhetsberättelse 2018

Skickas till
Hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR)

                     Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 36/2018 Dnr 2018/34

Redovisning av inkomna synpunkter under år 
2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av inkomna synpunkter under år 2017.

Ärendebeskrivning
Synpunkter tas emot och hanteras av förvaltningen som en del i 
kvalitetsarbetet.

Under år 2017 har 43 synpunkter registrerats till förvaltningen. Av dessa 
var 39 stycken klagomål, två stycken innehöll beröm och två stycken var 
frågor. Av de som framfört synpunkterna är 20 stycken närstående, sju 
stycken är den enskilde själv, tre stycken är invånare och en är besökare. I 
tolv fall är det inte angivet vem som framfört synpunkten.

Då de inkomna synpunkterna kategoriserats, handlade 18 stycken om 
service/tjänster och 13 stycken om bemötande/kompetens. De andra 
kategoriserades som bland annat delaktighet/inflytande, ej verkställda 
beslut samt övrigt.

I 33 fall har de inkomna synpunkterna lett till förbättring i verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-03-01

Skickas till
Verksamhets- och sektionschefer
Stab
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 37/2018 Dnr 2017/36

Förskjuten semester inom vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden beslutar att erbjuda ytterligare 18 personal förskjuten 
semester 2018 utöver tidigare fattat beslut vilket blir 68 personal totalt.

Sammanfattning
Socialnämnden har tidigare beslutat (SN § 9/2018) att ge möjligheten till 
50 medarbetare inom vård och omsorg att förskjuta sin semester utanför 
2018 års semesterperioder. Det har kommit in 69 önskemål om att få 
förskjuta sin semester, varav en inte var giltig. En prioritering har gjorts 
men förvaltningen lyfter frågan till socialnämnden om det är möjligt att 
erbjuda samtliga 68 medarbetare ersättning vid förskjuten semester.

Ärendebeskrivning
Totalt 69 medarbetare inom vård och omsorg har ansökt om att förskjuta 
sin semester 2018. Socialnämnden har tidigare beslutat att begränsa antalet 
medarbetare till 50 som får sin ansökan beviljad (SN § 9/2018). 
Verksamhetschefer har tillsammans med enhetscheferna inom vård och 
omsorg vid ett möte 2018-03-19 gått igenom de ordinarie personal som 
önskat att förskjuta sin sommarsemester 2018. Ett urval har gjorts och 50 
personer har beviljats förskjuten semester. Vid urvalet har cheferna tagit 
hänsyn till antalet per verksamhet som ansökt, vilka personer som hade 
förskjuten semester 2017 samt om det fanns personer som inte var behöriga 
eller inte lämnat in sitt önskemål i tid.

Behovet av semestervikarier inför sommaren 2018 räknas till ca 207 
vikarier. Förvaltningen kan konstatera att det saknas en del vikarier för att 
få till en bra planering inför sommaren. Ett aktivt arbete måste påbörjas för 
att få fler sökande till sommaren. Det är viktigt att de som lämnat en 
intresseansökan blir kontaktad av ansvarig chef så snart som möjligt.

Vid mötet då urvalet sammanställdes så framförde enhetscheferna tydligt 
att de önskade att alla som ansökt om förskjuten semester skulle erbjudas 
det. Det skulle då innebära ytterligare 18 medarbetare. Förvaltningen kan 
förstå enhetschefernas oro inför sommaren och vill därför lyfta frågan med 
socialnämnden, om fler medarbetare ska beviljas förskjuten semester.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 23/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-22
Fördelning förskjuten semester 2018
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Socialnämnden § 9/2018

Skickas till
Verksamhets- och enhetschefer vård och omsorg
Socialchef
Controller
HR-konsult
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 38/2018 Dnr 2017/40

Tillsyn av patientsäkerheten inom strokevården 
i Jönköpings och Kalmar län
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar om begärda 
upplysningar som sitt eget.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat strokevårdskedjan i 
Kalmar och Jönköpings län, för att se på vilket sätt beslut på den politiska 
nivån har betydelse för förutsättningarna att ge befolkningen en god 
strokevård.

Ärendebeskrivning
IVO:s granskning indikerar att det finns ett antal riskområden och 
riskfaktorer då det gäller strokevårdskedjan. För att kunna fastslå om det 
handlar om konkreta risker begär IVO in upplysningar från Hultsfreds 
kommun. Det innebär att politiker och ledande tjänstepersoner ska ge ett 
samlat svar utifrån ett antal frågeställning gällande politisk styrning samt 
risker och riskområden. Svaret ska ha inkommit till IVO senast 30 april 
2018.

Under hösten 2018 kommer IVO att genomföra en uppföljande tillsyn. 
Resultatet av denna kommer att redovisas i en dialog med politiker och 
tjänstepersoner den 5 december 2018. Förvaltningen har sammanställt ett 
svar utifrån de frågeställningar som IVO presenterat.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 25/2018
Tjänsteskrivelse 2018-02-20
Förslag på svar på begärda upplysningar
Begäran om upplysningar efter granskning av strokevårdskedjan i Kalmar 
och Jönköpings län
Rapport "Tydliga mål kan ge bättre strokevård" IVO 2017-23

Skickas till
Inspektionen för vård och omsorg
Socialchef
Verksamhetschef hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 39/2018 Dnr 2017/113

Ansökan om godkännande för 
valfrihetssystem: Silwer Bemanning AB
Beslut
Socialnämnden godkänner företaget Silwer Bemanning AB som leverantör 
av service inom hemtjänst i Hultsfreds kommun enligt företagets ansökan.

Sammanfattning
Företaget Silwer Bemanning AB har ansökt om att bli godkänd som 
leverantör inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Silwer Bemanning AB har 2017-10-20 lämnat in en ansökan om att bli 
godkänd som leverantör inom hemtjänsten i Hultsfreds kommun. Företaget 
är sedan tidigare leverantör i Västervik och Vimmerby kommuner.

Företaget ansöker om att få bli leverantör av service. Aktuella områden 
som företaget vill vara leverantör i är Hultsfred, Järnforsen, 
Målilla/Rosenfors, Mörlunda och Vena. I ansökan framgår att företaget 
avser att erbjuda den enskilde tilläggstjänster i form av RUT-
avdragstjänster. Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem 8 kap.1§ ska 
den upphandlande myndigheten godkänna samtliga sökande som uppfyller 
de krav som angetts i annonsen och förfrågningsunderlaget och som inte 
har uteslutits med stöd av 7 kap. 1 §. Förvaltningen har efter att inlämnat 
material granskats även tagit referenser på företaget. Förvaltningen 
bedömer att företaget uppfyller de krav som angetts i 
förfrågningsunderlaget. Förvaltningen gör bedömningen att företaget ska 
godkännas som leverantör av  service inom hemtjänsten i Hultsfreds 
kommun.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 26/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-18
Underlag för godkännande av ansökan Silwer Bemanning AB
Ansökan om godkännande för valfrihetssystem: Silwer Bemanning AB

Skickas till
Silwer Bemanning AB
Myndighet vård och omsorg
Social stab
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 40/2018 Dnr 2017/129

Underlag budget 2019
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att närmare arbeta fram ett 
förslag till investeringsplan för år 2019-2023 samt att göra en 
sammanställning av föregående års stickprovskontroller till nästa 
nämndssammanträde 2018-04-18.

Sammanfattning
Förberedande diskussioner inför budget 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ram är 170 200 kronor högre inför budget 2019 än 
föregående år. Förvaltningen föreslår anpassningar i budgeten utifrån 
ramen. Förvaltningen har också tagit fram ett förslag på äskande samt 
uppskattade behov inför budget 2019.

Förslag till äskanden gäller nattjänster på de särskilda boendena 
Lindgården och Hemgården och uppgår till 2,2 miljoner kronor. De 
uppskattade behoven uppgår till 3,68 miljoner kronor.

Socialnämnden har under mål- och resultatdagarna 2018 tillsammans med 
förvaltningen tagit fram förslag på justering av en del målnivåer i 
styrmodellen.

Planerade stickprovskontroller är
- Kontroll av att utbetalningar av försörjningsstöd i form av kontanter 

och förladdade kort minskar i såväl antal som andel av totala 
utbetalningar jämfört med föregående år

- Kontroll av om det finns obetalda fakturor inom socialförvaltningen 
som har förfallit till betalning.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 29/2018
Förslag till budget 2019
Styrmodell Individ- och familjeomsorgen, Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning och psykiatri, Äldreomsorgen

Skickas till
Socialchef
Controller
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 41/2018 Dnr 2018/35

Underlag för utbetalningar inom 
frivilligverksamheten 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Sammanfattning
Underlag från 2017 för utbetalningar inom frivilligverksamheten 2018.

Ärendebeskrivning
Frivilligsamordnare har sammanställt ett underlag för utbetalningar inom 
frivilligverksamheten 2018. Underlaget är uträknat utifrån antalet 
genomförda caféer och övriga aktiviteter inom frivilligverksamheten år 
2017. Det genomfördes 162 caféer och 1 418 aktiviteter. Ersättningen för 
caféer är 400 kronor, medan övriga aktiviteter ersätts med 25 kronor.

Summan ersättningar:
Caféer – 64 800 kronor
Övriga aktiviteter – 35 450 kronor
Totalt = 100 250 kronor

Till dagens sammanträde har underlaget kompletterats med kostnaden för 
lokaler vilket totalt blir 480 301 kronor.

Summan totalt ersättningar och lokalkostnad = 580 551 kronor 

Beslutsunderlag
Kompletterat underlag för utbetalningar inom frivilligverksamheten 2018
Socialnämndens arbetsutskott § 27/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-27
Underlag för utbetalningar inom frivilligverksamheten 2018

Skickas till
Myndighet vård och omsorg
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 42/2018 Dnr 2018/36

Höjning av ersättning varuhemsändning 2019
Beslut
Socialnämnden besluta att

- höja ersättningen till handlarna till 150 kronor per 
leverans från och med 2019-01-01.

- beslut om finansiering av den ökade kostnaden på 80 tkr 
årligen diskuteras i samband med budgetarbetet 2019.

Sammanfattning
Handlarna i kommunen har lyft frågan om en höjning av ersättning 
gällande varuhemsändning. Förvaltningen anser som tidigare att det är av 
stor vikt att handlarna fortsätter leverera varor då det innebär en stor ökning 
av hemtjänstinsatser om beslut om inköp ska verkställas av hemtjänsten.

Ärendebeskrivning
Ersättningen till handlarna gällande varuhemsändning höjdes senast 
2012-09-01 till en ersättning på 130 kronor per leverans. Frågan har nu 
lyfts av handlarna om att de önskar en höjning av ersättningen. 
Ersättningen är idag 130 kronor per leverans. Totalt var det ca 5 800 
leveranser under 2017. Av dessa utgår inget statsbidrag för ca 1 400 
leveranser då dessa inte räknas som glesbygd. För de leveranser som räknas 
som landsbygd utgår en ersättning med 50 % av kommunens 
nettokostnader.
Avtal finns idag med sex butiker i kommunen och antalet leveranser per 
butik varierar från 50 – 1067 leveranser per år. Avtalet har som tidigare en 
ömsesidig uppsägning om en månad. En extra ersättning vid längre 
framkörning utgår för vissa butiker, den ersättningen är 450 kronor per 
vecka.
En höjning av ersättningen med 10 kronor innebär en kostnadsökning med 
ca 40 000 kronor per år under förutsättning att statsbidrag utbetalas enligt 
de rutiner som gäller idag. En höjning av ersättningen med 20 kronor 
innebär en kostnadsökning på ca 80 000 kronor för kommunen.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 28/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-25

Skickas till
Handlarna
Administrativ handläggare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 43/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport ny- och ombyggnation särskilt 
boende
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Lägesrapport om kommande ny- och ombyggnation av särskilda boenden i 
kommunen.

Ärendebeskrivning
Verksamheten har träffat Riksbyggen för att lägga en struktur för 
kommande arbete. 

En internannons finns ute för en projektsamordnare från 
undersköterskegruppen som kan vara med i detaljbeslut. 

Den kooperativa hyresrättsföreningen har fått ett symboliskt namn. 
Pensionärsorganisationerna har informerats om möjligheten att lämna 
förslag på namn till föreningen och det har kommit in en del förslag.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 44/2018 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, socialnämndens ordförande lämnar rapport från

- Bogruppen, AB Hultsfreds Bostäder (ABHB). Bland annat 
diskuterades att automatlarm har installerats i lägenheter utanför 
särskilt boende. ABHB ska ge mer information om att 
Räddningstjänsten fakturerar en avgift vid utryckning utan åtgärd.

- Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedels pågående arbete.
- möte med revisorerna 2018-03-23 om strategisk 

kompetensförsörjningsplan för kommunen som helhet.
- verksamhetsdialog hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR) 2018-

03-20

Monica Bergh, KD, lämnar rapport från verksamhetsdialog Arbete och 
integration.

Antje Rohde, C, lämnar rapport från verksamhetsråd på Ekliden.

Britt Sorpola, S, lämnar rapport från verksamhetsråd Klockargården.

Socialchef Ann-Gret Sillén informerar om resultatet från Öppna 
jämförelser vilket var ett positivt resultat.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-04-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 45/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
(Handlingsnr. 2018/323)
Beslut kommunfullmäktige §§ 27, 29, 36, 38, 40, 43, 45/2018 
(Handlingsnr. 2018/383-386, 2018/389, 2018/393-394)
Cirkulär 18:14 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god 
man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmyndarskapsfrågor 
(Handlingsnr. 2018/402)
Återrapportering Patientnämnden 2017 
(Handlingsnr. 2018/305)
Protokoll från Samverkan 2018-02-06
Anteckningar från verksamhetsråd på Knektagården 2017-10-18 och 
Klockargården 2017-11-06 
(Handlingsnr. 2018/318-319)
Lex Sarah, 2 st 
(Handlingsnr. 2018/417-418)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st
(Handlingsnr. 2018/314-315, 2018/329, 2018/377)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st
(Handlingsnr. 2018/321, 2018/326)
Dom från Kalmar tingsrätt
(Handlingsnr. 2018/398)
Delegationsbeslut mars 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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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 Lennart Beijer, V X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X
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