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Sammanträdesdatum
2018-08-15

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2018-08-15

§ 69 Lägesrapport förskjuten semester inom 
vård och omsorg

2017/36

§ 70 Motion om äldreboendegaranti 2017/121

§ 71 Motion om att koppla trygghetslarm till 
brandvarnare

2018/1

§ 72 Delbetänkande SOU 2018:32 Ju förr desto 
bättre - vägar till en förebyggande 
socialtjänst

2018/50

§ 73 Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut

2018/53

§ 74 Ny- och ombyggnation särskilt boende 2016/27

§ 75 Rapporter 2018/2

§ 76 Anmälningsärenden 2018/3

§ 77 Kommunicering från Inspektionen för vård 
och omsorg efter inspektion

2017/93

§ 78 Begäran om yttrande efter JO-anmälan

Närvarolista

2018/56
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-15

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 69/2018 Dnr 2017/36

Lägesrapport förskjuten semester inom vård 
och omsorg
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Lägesrapport om förskjuten semester inom vård och omsorg 2018

Ärendebeskrivning
Sommaren 2018 inom vård och omsorg har varit stabil. Det har varit en del 
avhopp bland semestervikarierna. Trycket har varit hanterbart på 
bemanningsenheten. Trycket mot hemtjänst och särskilt boende har 
minskat generellt sett under sommaren. Kylanläggningar till 
gemensamhetsutrymmen på Knektagården, Klockargården, Lindgården, 
Ekliden, Lundagården och Hemgården har hyrts eller köpts in under 
sommaren.

Totalt 63 medarbetare inom vård och omsorg valde att förskjuta sin 
semester under sommaren 2018. Hemgården har flest medarbetare som valt 
att förskjuta sin semester, men antalet är för övrigt utspritt på de flesta 
arbetsplatser inom vård och omsorg. 

Förskjuten semester har under sommaren 2018 gett en positiv effekt då det 
var svårt att hitta tillräckligt många semestervikarier. Det är många av 
sommarens semestervikarier som har anmält intresse om att vara kvar som 
timvikarier. 

Kontrollen av när medarbetare tar ut sin förskjutna semester är bättre än 
föregående år.
Planering av semesteruttag

- Medarbetare har specificerat hur de planerar att ta ut sin semester 
över hela året för att säkerställa att de tar ut minst 20 semesterdagar

- Medarbetare har meddelat hur många veckor de planerar att 
förskjuta sin semester

- Chefer ska ha planerat alla sina medarbetares semester på så sätt att 
det blir en jämn fördelning av semesteruttag

Till kommande uppföljning bör föregående års siffror finnas med, samt hur 
många som valt förskjuten semester två år i rad.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 56/2018

Skickas till
HR-konsult
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 70/2018 Dnr 2017/121

Motion om äldreboendegaranti
Beslut
Socialnämnden

1. antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar yttrandet 
till kommunstyrelsen

2. anser att det är viktigt att ha kvar dialog med den enskilde och 
utifrån den kunna erbjuda både individuella insatser och 
boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller kortare tid 
beroende av hälsotillstånd

3. vill kunna erbjuda dem med störst behov, oavsett ålder, en plats i 
särskilt boende när det finns fler sökande än antalet platser

Protokollsanteckning
Monica Bergh, KD, delar inte nämndens uppfattning och beslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen arbetsutskott har remitterat inlämnad motion om 
äldreboendegaranti till socialnämnden för beredning.

Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den 
enskildes rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Hultsfreds kommun 
har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet både då det 
gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. Många av 
trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda 
boenden. Hultsfreds Bostäder och andra bostadsbolag renoverar och gör 
fler bostäder tillgängliga vilket ökar tryggheten och den enskildes 
välbefinnande över att klara sin vardag. 

Samråd har skett med berörda motionsställare.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, KD, har 2017-08-23 lämnat in 
en motion om äldreboendegaranti. Motionsställaren menar att det är hög tid 
att lagstifta om en äldreboendegaranti, som skulle garantera varje person 
över exempelvis 85 år en lagstadgad rätt att få en plats på ett äldreboende 
om så önskas. Förslaget innebär att beslutet att flytta till ett äldreboende 
helt ska vara den enskildes. Kommunens ansvar är att se till att det finns 
platser på olika boendealternativ. Kristdemokraterna föreslår därför att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att klarlägga vad som inom nuvarande 
lagstiftning är möjligt att göra för att vår kommun ska kunna gå före och 
erbjuda en äldreboendegaranti, alternativt ta kontakt med Sveriges 
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Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet för att få de 
regeländringar som behövs.

Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom 
nuvarande lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att 
vara generösare än vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen 
att nuvarande lagstiftning gällande biståndsbedömning för en ansökan om 
ett särskilt boende bör fortsätta att gälla. Då det gäller seniorboende och 
trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning, det är den enskildes eget 
beslut att anmäla intresse för ett sådant boende. Biståndsbedömningen 
gäller enbart det särskilda boendet och förvaltningen anser att det även 
fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd insats. Det är av stor vikt att de 
äldre som har störst behov i första hand erbjuds ett särskilt boende. 
Vidare anser förvaltningen att det idag sker mycket få avslag vid en 
ansökan om särskilt boende då kriterierna för att bevilja ett boende i högre 
grad än tidigare tar hänsyn till den enskildes önskemål. Trygghet är ett 
sådant exempel som idag ger garanti för att ett särskilt boende beviljas. 
Förvaltningen anser att fortsatt biståndsbedömning enligt nuvarande 
lagstiftning ska gälla för ansökningar om särskilt boende. Förvaltningen 
anser inte att någon äldreboendegaranti ska erbjudas kommunens invånare 
då det gäller särskilt boende.

Information från biståndshandläggare
På dagens sammanträde informerar biståndshandläggare nämnden om 
processen och arbetssättet vid en ansökan om särskilt boende. Stor vikt 
läggs vid att möta och anpassa efter individen i samtalet. Delaktighet och 
samverkan i processen är också viktigt. Avslag på ansökan är mindre 
vanligt då man oftast ansöker om särskilt boende när behov uppstår. 
Hemtjänsten arbetar mycket med att trygga upp i det egna hemmet. Stor 
vikt läggs vid känslan av trygghet. Beslut om plats på särskilt boende fattas 
avidentifierat i helgrupp.

Förslag
Socialnämndens ordförande har till dagens sammanträde tagit fram ett 
förslag till tillägg till arbetsutskottets förslag:

1. att socialnämnden anser att det är viktigt att ha kvar dialog med den 
enskilde och utifrån den kunna erbjuda både individuella insatser 
och boendealternativ inklusive korttidsplatser för längre eller 
kortare tid beroende av hälsotillstånd

2. att socialnämnden vill kunna erbjuda dem med störst behov, oavsett 
ålder, en plats i särskilt boende när det finns fler sökande än antalet 
platser

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beslut kan fattas på dagens sammanträde. 
Nämnden beslutar att ta beslut idag. 
Nämnden beslutar enligt förslaget.
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Beslutsunderlag
Förslag från socialnämndens ordförande 2018-08-15
Socialnämnden § 52/2018
Socialnämndens arbetsutskott § 36/2018
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 259/2017
Motion från Anders Andersson, KD, om äldreboendegaranti 

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 71/2018 Dnr 2018/1

Motion om att koppla trygghetslarm till 
brandvarnare
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden för att i samråd 
med räddningstjänsten och trygghetsstrategen ta fram ett yttrande. 

Samråd har skett med berörd motionsställare.

Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, har 2017-11-15 lämnat in en 
motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare. Motionsställaren 
skriver att äldre med trygghetslarm bör kunna få sina brandvarnare 
vidarekopplade till hemtjänsten via trygghetslarmet.

Räddningstjänsten ställer sig positiva till förslaget då de flesta dödsbränder 
sker i hemmet. Räddningstjänsten menar dock att detta är en del av den 
totala insatsen för att nå ett skäligt brandskydd hos denna målgrupp. 

Socialförvaltningen kan se att det är fullt möjligt att koppla trygghetslarm 
och brandvarnare i ordinärt boende. För att detta ska vara möjligt måste det 
ske ett tillval vid upphandlingen av trygghetslarm. Förvaltningen har 
nyligen upphandlat nya trygghetslarm i ordinärt boende. Alla trygghetslarm 
har under året bytts ut till digitala larm. Detta avtal löper under två år. När 
avtalet löper är det möjligt att upphandla nytt eller förlänga och 
komplettera de avtal förvaltningen har. Förvaltningen anser att riskanalyser 
och konsekvensbeskrivningar för att tydliggöra hur detta kan påverka den 
enskilde och hemtjänstpersonal lämpligen kan genomföras under de två år 
som avtalet löper. Utbildningsinsatser som kan behövas till personalen 
behöver beskrivas tillsammans med Räddningstjänsten.
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Komplettering
Leverantören Thunstall har senare återkopplat att det går att göra ett tillval 
under pågående avtalsperiod.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 52/2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-29
Yttrande från Räddningstjänsten 2018-01-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 311/2017
Motion från Börje Helgesson, L

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden
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SN § 72/2018 Dnr 2018/50

Delbetänkande SOU 2018:32 Ju förr desto 
bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Statens Offentliga Utredningar (SOU) har skickat ut ett delbetänkande från 
utredningen framtidens socialtjänst till landets socialnämnder. 

Ärendebeskrivning
Delbetänkande SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst har skickats ut till landets socialnämnder. 
Delbetänkandet innehåller frågeställningar som SOU menar med fördel kan 
tas upp för diskussion på ett nämndssammanträde.

Slutbetänkandet i utredningen Framtidens socialtjänst kommer den 30 
november 2018.

Förvaltningen bör förbereda sig utifrån delbetänkandets frågeställning inför 
slutbetänkandet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 54/2018
Följebrev till delbetänkande SOU 2018:32
Delbetänkande SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en 
förebyggande socialtjänst

Skickas till
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 73/2018 Dnr 2018/53

Granskning av verkställigheten av 
kommunfullmäktiges beslut
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
En granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 2014 till 
och med 2017 kommer att genomföras av PwC under hösten 2018.

Ärendebeskrivning
PwC kommer på uppdrag från kommunens revisorer granska den 
demokratiska processen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut 
under augusti – november 2018. Det är kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden som kommer innefattas av 
granskningen. De beslut som kommer granskas är kommunfullmäktiges 
beslut under perioden januari 2014 till och med december 2017.

Intervjuer kommer ske med nämndsekreterare och redogörelser kommer att 
inhämtas från förvaltningschefer.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 57/2018
Projektplan från PwC
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Socialnämnden
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SN § 74/2018 Dnr 2016/27

Ny- och ombyggnation särskilt boende
Beslut
Socialnämnden

1. föreslår kommunstyrelsen besluta att föreningen Hultsfreds Trygga 
Hem utför beräkningar med och utan klimatanläggning på 
respektive äldreboende samt beräkna att klimatkompensera med 
solpaneler

2. föreslår kommunstyrelsen besluta att önskemålen skrivs in i 
lokalprogrammet

Sammanfattning
Ny- och ombyggnation på särskilda boenden i kommunen – nu fråga om 
klimatanläggningar.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har till dagens möte tagit fram ett förslag till 
beslut som nämndens ledamöter får läsa.

Förslaget är att socialnämnden
1. föreslår kommunstyrelsen besluta att föreningen Hultsfreds Trygga 

Hem utför beräkningar med och utan klimatanläggning på 
respektive äldreboende samt beräkna att klimatkompensera med 
solpaneler

2. föreslår kommunstyrelsen besluta att önskemålen skrivs in i 
lokalprogrammet

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om beslut kan fattas på dagens sammanträde. 
Nämnden beslutar att ta beslut idag. 
Nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag från socialnämndens ordförande 2018-08-15

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 75/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Jonny Bengtsson, S, och Monica Bergh, KD, informerar om kommande 
möte med Framsteget den 22 augusti gällande ytterligare ersättning från 
staten att använda till habiliteringsersättning.

Per-Inge Pettersson, C, informerar om att det har varit en förhållandevis 
lugn sommar vad gäller individärenden. Det har inte inkommit några 
ärenden från socialjouren som krävt beslut av nämndsordförande under 
sommaren. 

Gunilla Olsson, tillförordnad socialchef, informerar om att äldre har kunnat 
komma tillfälligt till korttidsboendet under den varma sommaren.

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 76/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Cirkulär 18:22 - Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2019 
(Handlingsnr. 2018/653)
Information från Migrationsverket om reviderad årsplanering och om 
vidarebosättning (Handlingsnr. 2018/690)
Alkoholrapporten 2018 (Handlingsnr. 2018/697)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (Handlingsnr. 2018/713)
Rapport från Landstinget i Kalmar län om uppsökande verksamhet med 
munhälsobedömning 2017 (2018/736-737)
Beslut från kommunfullmäktige §§ 76-81 (Handlingsnr. 2018/741-746)
Mål och budget 2019 (Handlingsnr. 2018/740)
Protokoll från Samverkan 2018-06-04
Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2018/728, 2018/712)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 st 
(Handlingsnr. 2018/638, 2018/639, 2018/696, 2018/733, 2018/734)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsnr. 2018/704, 
2018/716)
Dom från Kalmar Tingsrätt (Handlingsnr. 2018/666)
Delegationsbeslut juni 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 2018/661-662, 2018/717-719)
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SN § 77/2018 Dnr 2017/93

Kommunicering från Inspektionen för vård och 
omsorg efter inspektion
Beslut
Socialnämnden ger i uppdrag till ordförande att i samråd med 
förvaltningschef för nämndens räkning besluta om ett eventuellt yttrande 
och avgöra om det behövs längre svarstid.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skickat protokoll efter 
inspektion på en gruppbostad i kommunen till nämnden med möjlighet att 
lämna yttrande senast 2018-08-28.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2018-06-05 en 
inspektion av en gruppbostad i kommunen. Protokoll från genomförda 
intervjuer har nu skickats till nämnden med möjlighet att lämna yttrande 
senast 2018-08-28.
 
Beslutsunderlag
Underrättelse från IVO
Protokoll från intervju med personal samt ledning 2018-06-05

Skickas till
Socialnämndens ordförande
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 78/2018 Dnr 2018/56

Begäran om yttrande efter JO-anmälan
Beslut
Socialnämnden beslutar att anta arbetsutskottets förslag på yttrande som sitt 
eget.

Conny Daag, M, deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Justitieombudsmannen (JO) har begärt ett yttrande från socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Justitieombudsmannen (JO) har skickat en remiss till socialnämnden efter 
anmälan om handläggning i ett individärende hos förvaltningen. 

JO begär att nämnden ska yttra sig med en redogörelse för handläggningen 
och myndighetens bedömning av denna. Tre frågeställningar ska besvaras i 
yttrandet.

Yttrandet ska vara inskickat till den 24 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 61/2018
Tjänsteskrivelse och förslag till yttrande
Begäran om yttrande från JO 2018-06-25

Skickas till
JO, Riksdagens Ombudsmän
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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, ej § 78 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 Lennart Beijer, V X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X
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