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Ärendelista  2018-06-13

Sekretessärende (kl.13-13:05) Separat 
protokoll

§ 60 Lägesrapport ny- och ombyggnation 
särskilt boende

2016/27

§ 61 Delårsrapport 2017/14

§ 62 Resursfördelning inom hemtjänsten från 
och med maj 2018

2018/47

§ 63 Samordningsförbundets årsredovisning och 
revisionsberättelse 2017

2018/39

§ 64 Information om inspektion gruppbostad 2017/93

§ 65 Lägesrapport Heltid som norm 2016/99

§ 66 Kvalitetsplan vård- och omsorg 2018 2018/48

§ 67 Rapporter 2018/2

§ 68 Anmälningsärenden 2018/3

Närvarolista
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 60/2018 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet med ny- och ombyggnation av särskilda boenden i 
kommunen tillsammans med Riksbyggen.

Ärendebeskrivning
Föreningen som bildats tillsammans med Riksbyggen är en kooperativ 
hyresrättsförening och har det tillfälliga namnet Hultsfred Trygga Hem. 
Föreningen har en styrelse bestående av tre tjänstemän från Hultsfreds 
kommun, en representant från Riksbyggen samt tre personer som kommer 
att väljas av medlemmarna. På de tre platser som kommer representera 
medlemmarna sitter tillfälligt verksamhetschef och två enhetschefer från 
vård och omsorg. Styrelsen fattar alla beslut. Beslut som inte enbart rör 
projektet kan behöva fattas av kommunen.

Föreningen har även en projektstyrgrupp som kommer arbeta med 
genomförandet på uppdrag från styrelsen. Från kommunens sida finns 
verksamhetschef vård och omsorg och controller. En projektsamordnare 
har även anställts från verksamheten. Från Riksbyggen finns en 
projektledare och en förvaltare av byggnationen. 

Föreningens uppdrag är att skapa framtidens boende – ett salutogent 
boende för äldre i Hultsfreds kommun.

Just nu pågår arbete med att planera för logistiken vid kommande ny- och 
ombyggnation.

Föreningens första projekt blir att bygga trygghetsbostäder utanför särskilt 
boende Ekliden i Virserum.

Verksamhetschef informerar även nämnden om byte till digitala 
trygghetslarm i  kommunen. Det pågår och har fungerat bra.

Upphandling kommer ske av internsystem för kommunens särskilda 
boenden tillsammans med Oskarshamns kommun. Pilotprojektet på Ekliden 
har inte fungerat bra. Nu kan förvaltningen förutse vad som behöver 

3



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-13

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

förberedas innan digitalisering på övriga särskilda boenden.

Det tillfälliga särskilda boendet vid Knektagården beräknas vara 
inflyttningsklart i slutet av juni.

Beslutsunderlag
Presentation Hultsfred Trygga Hem
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 61/2018 Dnr 2017/14

Delårsrapport
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisad 
delårsrapport.

Sammanfattning
Delårsrapport för socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Löneutfallet är högre än föregående år under samma period. Antalet 
årsarbetare är högre än föregående år under samma period.

Socialnämndens totala prognos är ett underskott på 9,3 miljoner.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) får ett totalt överskott på 1,8 miljoner 
kronor. Sektionerna IFO Vuxen och Arbete och integration får underskott, 
medan sektion Barn och familj och ensamkommande får ett överskott.

Äldreomsorgen (ÄO) får ett totalt underskott på 5,6 miljoner kronor. 
Hemtjänst får ett underskott med 5,6 miljoner kronor. Särskilt boende och 
övrig äldreomsorg får ett underskott på en knapp miljon vardera. Hälso- 
sjukvård och rehabilitering (HSR) får ett överskott på 1,9 miljoner kronor.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och psykiatri får ett 
totalt underskott på 7,7 miljoner kronor. Störst underskott får övrig OF och 
gruppbostäder. Personliga assistenter får ett underskott. HSR OF, daglig 
verksamhet och psykiatri får ett knappt överskott.

Nettokostnadsutfallet ligger högre än resursfördelningen till hemtjänsten 
perioden januari – maj 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 50/2018
Ekonomirapport, investeringsbudget och driftbudget 2018-04-30

Skickas till
Kommunfullmäktige

5



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 62/2018 Dnr 2018/47

Resursfördelning inom hemtjänsten från och 
med maj 2018
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1. höja den interna ersättningen för hemtjänst från 406 kr till 418 kr 
per beviljad timme.

2. höja ersättningen till LOV-företag som utför omvårdnadstjänster 
eller omvårdnadstjänster och serviceinsatser från 434 kr till 446 kr 
per beviljad timme.

3. höja ersättningen till LOV-företag som enbart utför serviceinsatser 
från 334 kr till 346 kr per timme.

4. glesbygdstillägget för insats hos brukare som bor fem km eller 
längre utanför tätortsgränsen är oförändrat 25 kronor per timme.

5. ovanstående ersättningsnivåer ska gälla från och med 1 maj 2018.

Sammanfattning
Hemtjänsten i Hultsfreds kommun kan utföras antingen av den kommunala 
hemtjänstverksamheten eller av en privat utförare enligt Lagen Om 
Valfrihet (LOV). Uppräkningen av ersättningsnivåerna beräknas utifrån 
utfallet av den årliga lönerevisionen.

Ärendebeskrivning
Personalkostnaderna har räknats upp med 2,59 procent. Därutöver har 
ytterligare höjning gjorts med 0,6 procent för att kompensera för 
förändrade personalomkostnader. Även kostnader för verksamhetsledning 
har räknats upp med faktisk löneökning och förändrade 
personalomkostnader. Föregående ersättningsnivåer har gällt sedan 1 maj 
2017.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 43/2018
Tjänsteskrivelse 2018-05-14

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
Pauliström vård och omsorg
Silwer bemanning
Controller
Administrativ handläggare
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SN § 63/2018 Dnr 2018/39

Samordningsförbundets årsredovisning och 
revisionsberättelse 2017
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning och bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Samordningsförbundet i Kalmar län har delgett kommunen sin 
årsredovisning och revisionsberättelse 2017.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet i Kalmar län har skickat ut årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2017 till förbundsmedlemmar. 
Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva om årsredovisningen kan 
godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 44/2018
Brev om årsredovisning och revisionsberättelse 2017
Årsredovisning 2017
Revisionsrapport Samordningsförbundet i Kalmar län 2017
Revisionsberättelse Samordningsförbundet i Kalmar län 2017

Skickas till
Kommunfullmäktige
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SN § 64/2018 Dnr 2017/93

Information om inspektion gruppbostad
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en inspektion på en 
gruppbostad i kommunen den 5 juni 2018.

Ärendebeskrivning
IVO har genomfört en verksamhetstillsyn enligt LSS av en gruppbostad i 
kommunen den 5 juni. Detta med anledning av två klagomål som rör 
bostaden. 

IVO träffade vid inspektionen personal, socialchef, verksamhetschef och 
enhetschef. IVO ansåg att riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen var tydliga 
och bra. Dokumentationen såg även den bra ut och genomförandeplanerna 
var salutogena. 

Vikarier finns inte alltid tillgängliga vid behov. Arbetsgivaren kommer 
diskutera den frågan vidare med facklig organisation.

IVO kommer skicka en kommunicering följt av ett beslut till 
socialnämnden efter sommaren.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 48/2018
Meddelande om inspektion 2018-06-05
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 65/2018 Dnr 2016/99

Lägesrapport Heltid som norm
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Lägesrapport om pågående arbete mot heltid som norm inom 
socialförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2018-02-21, § 14, att en 
lägesrapport om pågående arbete mot heltid som norm skulle lämnas på 
nämndens sammanträde 2018-06-13.

Alla medarbetare samt skydds- och arbetsplatsombud har fått information 
från arbetsgivare och facklig representant om Heltid som norm. 

En arbetstidsmodell som kan hantera en övertalighet på arbetsplatserna har 
arbetats fram. Arbetsgivaren behöver även arbeta vidare med motivation av 
personal att arbeta heltid vilket kan kräva långa arbetspass. Brukarens 
perspektiv behöver också finnas med.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Kommunal ska alla 
som vill arbeta heltid jobba heltid år 2021. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 14/2018

9



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-06-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 66/2018 Dnr 2018/48

Kvalitetsplan vård- och omsorg 2018
Beslut
Socialnämnden

1. antar kvalitetsplan för vård och omsorg 2018. 
2. uppdrar åt förvaltningen att ta fram en handlingsplan utifrån 

kvalitetsplan 2018 som redovisas i form av en kvalitetsberättelse.

Sammanfattning
Kvalitetsplan vård- och omsorg 2018.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschefer bemanning samt myndighet vård och omsorg 
informerar om kvalitetsplanen.

Kvalitetsplanen för vård och omsorg 2018 är övergripande och bestående 
över tid. En omvärldsbevakning har gjorts via information och nätverk i 
arbetet.

Kvalitetsplanen utgår i det salutogena och förvaltningens värdegrund. Den 
fortsatta utvecklingen är utifrån olika behov inom förvaltningen. Därför 
kommer handlingsplanen se lite olika ut baserat på vad verksamheten 
behöver arbeta med.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 46/2018
Kvalitetsplan vård och omsorg 2018

Skickas till
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg
Verksamhetschef bemanningsenheten
Socialchef
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SN § 67/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, och Lizette Wästerlund, S, informerar om 
Anhörigriksdagen i Varberg. Anhöriga inkluderar fler än anhöriga till äldre. 
Anhöriga kan också vara föräldrar till barn med neuropsykiatrisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning, eller barn till föräldrar med psykisk 
sjukdom, somatisk sjukdom eller missbruk.

Conny Daag, M, rapporterar från verksamhetsdialog IFO Vuxen. Det finns 
en positiv inställning inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) och det 
arbetas mycket med kompetensutveckling av personalen. Arbetet är 
hanterbart, men med en ökad belastning på socialsekreterare vid 
personalomsättning.

Monica Bergh, KD, rapporterar från verksamhetsråd inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF) som var positivt. Rapport lämnas 
även från verksamhetsdialog på Framsteget. Socialnämndens ledamöter får 
ta del av ”Framstegsbladet” – en tidning utarbetad av Framstegets 
medarbetare.

Per-Inge Pettersson, C, och socialchef rapporterar från ordförande- och 
förvaltningschefsträff i länet den 25 maj. Kommunerna ska gemensamt 
arbeta med bland annat kompetensfrågor.

Den 5 juni var sju representanter från kommunen på Länsstyrelsen i 
Kalmar län, avdelning för social hållbarhet. Det fördes diskussion kring 
olika ämnen såsom jämställdhet, brottsförebyggande arbete, 
flyktingmottagande med mera. 

Den 24 maj var socialnämndens presidium på presidieträff med Vimmerby 
kommun. Båda kommunerna är nu med i Höglandets socialjour. 

Den 4 juni träffade berörda chefer inom förvaltningen AB Hultsfreds 
Bostäder för diskussion kring olika lokaler.
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SN § 68/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2018-05-24
Anteckningar från verksamhetsråd Mörlunda hemtjänst 2018-04-23 och 
verksamhetsråd Målilla hemtjänst 2018-04-19 (Handlingsnr. 2018/569-
570)
Anteckningar från verksamhetsdialog Individ- och familjeomsorgen (IFO), 
sektion vuxen 2018-05-24 (Handlingsnr. 2018/619)
Cirkulär 18:19 Politiska partier inom vård och äldreomsorg (Handlingsnr. 
2018/582)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2 st (2018/585-587)
Examensarbete - Bostadsförsörjning för nyanlända (Handlingsnr. 
2018/620)
Protokoll från Samverkan 2018-05-02
Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2018/558, 2018/608)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 12 st 
(Handlingsnr. 2018/566-567, 2018/574, 2018/589-591, 2018/603, 
2018/610-611, 2018/615, 2018/622, 2018/625)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsnr. 2018/604, 
2018/607)
Dom från Kalmar Tingsrätt (Handlingsnr. 2018/576)
Beslut från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2018/562)
Delegationsbeslut maj 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 2018/557, 2018/580, 2018/588, 2018/592-
594, 2018/606, 2018/616, 2018/632)
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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 Ann-Charlott 

Andersson, C
X

7 Britt Wireland Sorpola, S X
8 Lizette Wästerlund, S X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X
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