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SN § 79/2018 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar lägesrapport om arbetet för ny- 
och ombyggnation.

Ärendebeskrivning
Det finns en planerad byggstart av trygghetslägenheter utanför särskilt 
boende Ekliden i Virserum i november 2018. Projekteringen av särskilt 
boende Hemgården i Målilla planeras vara klar i februari 2019.
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SN § 80/2018 Dnr 2018/68

Statistik avvikelser inom vård och omsorg 
första halvåret 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av statistik på avvikelser inom vård och omsorg första 
halvåret 2018.

Ärendebeskrivning
Antalet registrerade avvikelser skiljer sig hos olika arbetsplatser inom vård 
och omsorg. Ett särskilt boende och tre hemtjänstområden har flest 
avvikelser registrerade. De flesta avvikelser berör tillbud/fallolyckor, 
läkemedel eller socialtjänstlagen (SoL)/lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Orsaker till avvikelserna är i de allra flesta fall 
inte registrerade.

Under hösten kommer en kvalitetsutbildning genomföras.

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom (BPSD)
Andelen personer som har olämpliga läkemedel har ökat i Hultsfreds 
kommun sedan föregående år, men även i jämförelse med länet och riket.
Andelen personer som verkar smärtfria har ökat i Hultsfreds kommun och 
andelen är högre än länet och riket. 
Andelen personer som har en bemötandeplan har sjunkit i Hultsfreds 
kommun och är lägre än länet och riket.
Andelen som har fått läkemedelsöversyn genomförd i Hultsfreds kommun 
är 90 %.

Senior Alert
Få har registrerats i Senior Alert som är en del i det förebyggande arbetet.

Vård i livets slut
Den dokumenterade munhälsobedömningen har förbättrats. 
Dokumentationen av läkarens brytpunktssamtal kan förbättras.

Avvikelser i kommunikationen mellan kommunen och landstinget visar på 
fyra avvikelser registrerade av landstinget och tolv avvikelser registrerade 
av kommunen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-08-07
Presentation av avvikelsestatistik första halvåret 2018

Skickas till
Verksamhets- och enhetschefer
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SN § 81/2018 Dnr 2018/77

Statistik på synpunkter första halvåret 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av statistik på inkomna synpunkter under första halvåret 2018.

Ärendebeskrivning
Synpunkter ska tas emot och hanteras som en del i kvalitetsarbetet. Under 
det första halvåret 2018 har det till förvaltningen registrerats 17 synpunkter 
vilket är 15 färre än förra året under samma period.

Av de inkomna synpunkterna var 15 stycken klagomål, en innehöll beröm 
och en inkommen synpunkt var en fråga. 

Vid kategorisering handlade sex stycken om bemötande/kompetens och 
fyra om service/tjänster. De andra kategoriserades som bland annat ej 
verkställda beslut, taxor/avgifter samt övrigt.
 
För elva av de inkomna synpunkterna har de åtgärder som vidtagits lett till 
förbättring.

Av de som lämnade in synpunkter var sex stycken närstående. Fem stycken 
är registrerade som brukare/kund. Tre har registrerat sig som invånare och 
tre har inte angivit någon tillhörighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-09-07

Skickas till
Ledningsgrupper
Enhetschefer
Verksamhetsledare
Stab
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SN § 82/2018 Dnr 2018/72

Lokala riktlinjer för medicintekniska produkter
Beslut
Socialnämnden upphäver Riktlinjer för medicintekniska produkter SN § 
52/2012, Dnr: 2012/22.

Fortsatt revidering av Lokala riktlinjer gällande medicintekniska 
hjälpmedel sker på förvaltningsnivå av verksamhetschef enligt HSL samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Sammanfattning
Nya och reviderade Lokala riktlinjer för medicintekniska hjälpmedel sker 
på förvaltningsnivå.

Ärendebeskrivning
Länsövergripande anvisningar för förskrivning av medicintekniska 
hjälpmedel är framtagna i kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län, 
(KHS), där samtliga kommuner ingår. Till dessa finns även KHS: s 
rutinhandbok för hjälpmedel. Socialnämnden i Hultsfred har tidigare fattat 
beslut om antagande av länsövergripande anvisningar med eventuella 
lokala anpassningar. Dessutom har Riktlinjer för medicintekniska produkter 
upprättats och antagits av socialnämnden 2012-04-11 (SN § 52/2012, Dnr: 
2012/22). Anvisningarna för medicintekniska hjälpmedel och rutinhandbok 
från KHS har reviderats ett antal gånger efter år 2012. Kommunens 
riktlinjer för medicintekniska produkter är till stora delar inaktuell och har 
därför reviderats av verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Utifrån verksamhetschef HSL och medicinskt ansvarig sjuksköterskas 
uppdrag ingår ansvaret att säkerställa arbetet runt medicintekniska 
hjälpmedel vilket bland annat innefattar tillsynsansvar för medicinskt 
ansvarig sjuksköterska samt tillsammans med verksamhetschef HSL 
upprätta riktlinjer enligt beslut av verksamhetschef HSL:s uppdrag (SN § 
53/2012, Dnr: 2012/22). Utifrån uppdragen finns inte behov av ett beslut i 
nämnden gällande Lokala riktlinjer för medicintekniska hjälpmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-06-28

Skickas till
                     Verksamhets- och enhetschef hälso- sjukvård och rehabilitering (HSR)
                      Medicinskt ansvarig sjuksköterska

8



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-09-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 83/2018 Dnr 2017/36

Förskjuten semester - sjukfrånvaro första 
halvåret 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av sjukfrånvaro första halvåret 2018 med anledning av 
förskjuten semester.

Ärendebeskrivning
Sammanställning av sjukfrånvaro första halvåret 2018 för de som hade 
förskjuten semester 2017. 

Antalet sjukfrånvarotillfällen bland personal i ovan nämnda grupp 
minskade 2017 i jämförelse med föregående år 2016. Första halvåret 2018 
finns totalt 104 sjukfrånvarotillfällen, vilket överstiger hälften av tillfällen 
för helåret 2017. En uppföljning av helåret 2018 kan därför vara av värde. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 63/2018

Skickas till
HR-konsult
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SN § 84/2018 Dnr 2018/76

Sjukfrånvaro socialförvaltningen första halvåret 
2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av statistik över sjukfrånvaro inom socialförvaltningen under 
första halvåret 2018.

Ärendebeskrivning
Andelen korttidsfrånvaro inom socialförvaltningen är 4,9 %, medan 
andelen långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) är 2 %.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Sjukfrånvaro 
månad för månad har en stadigt nedåtgående kurva. Både mäns och 
kvinnors sjukfrånvaro har minskat sedan föregående år. Sjukfrånvaron 
bland personal upp till 29 år har ökat, medan sjukfrånvaron i åldersgruppen 
30-49 år har minskat jämfört med föregående år. Bland personal som är 50 
år eller äldre ligger sjukfrånvaron på samma nivå som tidigare.

Antalet sjukfrånvarotillfällen sex tillfällen eller mer per år och medarbetare 
har ökat sedan 2016.

Jämfört med kommunen som helhet följer socialförvaltningen samma kurva 
men något högre.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 64/2018
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SN § 85/2018 Dnr 2018/74

Verksamhetsrapport - Budget och 
skuldrådgivning 2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av verksamhetsrapport om budget- och skuldrådgivning 2017.

Ärendebeskrivning
Budget- och skuldrådgivare lämnar information om verksamhetsrapport om 
budget- och skuldrådgivning 2017. Antalen skuldsatta har ökat.

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport - Budget och skuldrådgivning 2017
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SN § 86/2018 Dnr 2018/46

Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande 
- gemensamt ansvar för snabb etablering eller 
återvändande
Beslut
Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag till remissyttrande, med de 
justeringar som redovisats, som sitt eget och överlämnar det till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning
Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut remiss av 
SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb 
etablering eller återvändande. Remissvar ska ha kommit in till 
Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 oktober. 

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun finns med på sändlistan av 
Arbetsmarknadsdepartementets remiss SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande 
– gemensamt ansvar för snabb etablering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt socialnämnden och 
sektion Arbete och integration att avge ett remissyttrande (KSAU § 
120/2018). Socialnämndens arbetsutskott har uppdragit åt förvaltningen att 
ta fram ett förslag på remissyttrande (SNAU § 45/2018).

Socialchef har tillsammans med sektionschef Arbete och integration tagit 
fram ett förslag på remissyttrande. Förvaltningen har fokuserat på de delar 
av remissen som kan komma att beröra Hultsfred i ett längre perspektiv.

1. Ekonomin 
2. Egenbosättning (EBO)
3. Ett system för mottagande

Förvaltningen anser att kommunerna behöver ha full täckning för den 
kostnad förslaget kommer innebära. Förvaltningen vill fortsatt ha stopp för 
EBO-lagen och om den ska vara kvar ska kommunerna kunna påverka. Det 
behövs även ett system för att kommunen ska kunna bygga upp 
verksamheten på ett bra sätt – alltså behöver kommunen nollställas vad 
gäller Migrationsverket.

Socialnämndens arbetsutskott 2018-08-29 gav förvaltningen i uppdrag att 
till socialnämndens sammanträde tillsammans med kommunchef göra vissa 
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justeringar utifrån diskussion på arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 62/2018
Förslag till remissvar 2018-09-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 120/2018
Socialnämndens arbetsutskott § 45/2018
Remissbrev SOU 2018:22
SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb 
etablering eller återvändande

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen, för kännedom
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SN § 87/2018 Dnr 2018/43

Revidering av delegationsordningen
Beslut
Socialnämnden kompletterar socialnämndens delegationsordning enligt 
förvaltningens förslag med justeringen att lägga till aktuellt normbelopp 
under ”normbelopp för närvarande” under punkt 2.14.

Sammanfattning
Socialnämndens delegationsordning behöver kompletteras.

Ärendebeskrivning
Från den 1 juni 2018 gäller en ny lag som reglerar möjligheten för en 
kommun att placera ensamkommande barn i en annan kommun. En 
kommun kan placera i en annan kommun om kommunerna gör en särskild 
överenskommelse om detta. Överenskommelsen ska vara skriftlig och 
förslagsvis ska sektionschef ha delegation på att underteckna en sådan 
överenskommelse.

Förslag
2.52 Beslut om att teckna en överenskommelse med andra kommuner vid 
placering av ensamkommande barn.
Lagrum: Socialtjänstlagen (SoL) 2 kap 1 § och Lagen om mottagande av 
asylsökande (LMA) § 3
Delegat: Sektionschef

Enligt delegationsordningen punkt 2.6 finns möjligheten att ta beslut om 
tillfällig omkostnadsersättning för familjehem och jourhem. I dagsläget har 
bara socialnämndens arbetsutskott möjlighet att ta beslut till kontaktfamilj 
och kontaktperson utöver Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) 
rekommendationer. Vid uppdrag som kontaktfamilj och kontaktperson 
uppstår det ibland situationer där uppdragstagarna ansöker om extra 
omkostnadsersättning. Ett exempel kan vara ett årskort på Astrid Lindgrens 
värld. För att förenkla handläggningen vid dessa ansökningar är förslaget 
att lägga till möjligheten i delegationen att ta beslut om tillfällig 
omkostnadsersättning i likhet med punkt 2.6. 

Förslag
2.14 Beslut om tillfällig omkostnadsersättning                    Delegat
- Högst 35 % utöver norm per kontaktfamilj/kontaktperson   1:e socialsekr.
- Högst 55 % utöver norm per kontaktfamilj/kontaktperson   Sektionschef
- Över 55 % utöver norm per kontaktfamilj/kontaktperson     Utskott
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Socialchef informerar om att delegationsordningen även behöver 
kompletteras med delegation att fatta beslut om ansökan om dagersättning 
om för närvarande 71 kronor enligt LMA. 

Bakgrund
Handläggning och beslut efter ansökan om dagersättning enligt Lagen om 
mottagande av asylsökande (LMA) har flyttats från Migrationsverket till 
kommunerna. För att förenkla handläggningen vid dessa ansökningar är 
förslaget att lägga till möjligheten att fatta beslut om ersättning i 
delegationsordningen.

Förslag
5.11 Beslut om dagersättning enligt LMA
Lagrum: LMA § 17
Delegat: Socialsekreterare, handläggare

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 65/2018
Förslag på tillägg i delegationsordningen

Skickas till
Sektionschefer
1:e socialsekreterare
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SN § 88/2018 Dnr 2018/73

Prioriterade områden för att förbättra den 
psykiska hälsan
Beslut
Socialnämnden önskar förbättra den psykiska hälsan hos invånarna i 
Hultsfreds kommun genom att prioritera följande tre områden: 

1. Utbildning för att förebygga att färre invånare begår självmord
2. Utbildningsinsatser för att minska våld i nära relation
3. Fokus på att användandet av alkohol och droger ska minska 

framförallt hos ungdomar 

Sammanfattning
En revidering av kommunens Folkhälsoplan pågår och inom ramen för 
kommunens folkhälsoarbete har socialnämnden tillsammans med barn och 
utbildningsnämnden diskuterat prioriterade områden då det gäller psykisk 
hälsa. På de gemensamma utvärderingsdagarna var även representanter från 
kultur och fritid inbjudna för att delta i arbetet med att ta fram prioriterad 
områden. Utifrån diskussioner på dessa dagar föreslår socialförvaltningen, 
barn och utbildningsförvaltningen samt kultur och fritidsförvaltningen att 
en gemensam plan med prioriterade områden gällande psykisk hälsa tas 
fram.

Ärendebeskrivning
Det pågår ett arbete med att revidera befintlig folkhälsoplan. 
Förvaltningarna kan konstatera att det finns många områden som behöver 
prioriteras. På utvärderingsdagarna i mars månad 2018 som Barn- och 
utbildningsnämnden har tillsammans med Socialnämnden var det 
gemensamma temat i år psykisk hälsa. Utifrån det arbete som då 
genomfördes fick förvaltningscheferna i uppdrag att utifrån 
dokumentationen från dagen ta fram ett förslag på prioriterade insatser för 
att förbättra den psykiska hälsan för invånarna i Hultsfreds kommun.

De områden som var tydligt i alla gruppdiskussioner var
- Suicidprevention
- Våld i nära relationer
- Alkohol och droger

Hultsfreds kommun har i jämförelse med övriga i länet ett högt tal gällande 
självmord utifrån procent av befolkningen. Kalmar län har i jämförelse med 
övriga Sverige ett högt antal självmord per år. Många i organisationen 
påverkas när det sker ett självmord och frågan som alltid ställs är om vi 
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kunde gjort mer. Förvaltningarnas förslag är därför att utbilda instruktörer i 
kommunen då det gäller förebyggande arbete. Instruktörer som därefter 
utbildar medarbetare i kommunen.

Våld i nära relation är ett område som ökat mycket i kommunen. 
Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med utbildningsinsatser främst 
inom individ och familjeomsorgen. Detta arbete behöver kompletteras med 
medarbetare från övriga förvaltningar. 

Då det gäller alkohol och droger måste vi tillsammans ha ett fokus för att
minska användandet främst bland våra ungdomar men även då det gäller 
invånare i stort. En plan för fortsatt förebyggande arbete tas fram av 
förvaltningarna gemensamt.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 66/2018
Tjänsteskrivelse 2018-06-04
Förslag på utvecklingsområden 2018-2019 för att förbättra den psykiska 
hälsan - Bilaga 1

Skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunkansliet
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SN § 89/2018 Dnr 2017/104

Motion om utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och tryggare bilkörning
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Socialdemokraterna (S) om utbildning för hemtjänstens personal i säkrare 
och tryggare bilkörning (KSAU § 209/2017). Samråd har skett med berörda 
motionsställare.

Förvaltningen anser att utbildningen skulle vara bra för personal inom 
hemtjänst, nattpatrull samt personal inom hälso- och sjukvård samt 
rehabilitering. Nuvarande utbildningsbudget bedöms inte kunna täcka 
kostnaden för en eventuell utbildning utan ekonomiska medel måste i så 
fall tillföras. Förvaltningen lyfter i sitt svar även frågan om personalens 
önskan om fler leasingbilar för att minska körning med egen bil. 
Förvaltningen anser det är en fråga som bör prioriteras i förhållande till 
kostnaden för en utbildningsinsats.

Ärendebeskrivning
Fem fullmäktigeledamöter, samtliga tillhörande S, vill genom sin motion 
att hemtjänstens personal ska utbildas i säkrare och tryggare bilkörning. 
Skälen till den föreslagna utbildningsinsatsen beskrivs i motionen vara att 
minska stressen, att personalen ska känna sig tryggare på vägen och att 
skador på bilarna ska minska. Utbildningen som föreslås är en utbildning 
liknande den som Mariestads kommun upphandlat genom NTF 
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande). I en artikel som 
Mariestads Tidning skrivit gällande utbildningsinsatsen framgår att 
utbildningen består av två delar, dels en teknikkörning som är på 2 timmar 
per personal, dels en teoretisk utbildning ” Bilen som säker arbetsplats” i 
grupp på 2,5 timme. Den teoretiska utbildningen har genomförts i samband 
med arbetsplatsträffar i Mariestads kommun.

I Hultsfreds kommun skulle utbildningen omfatta ca 150 personer från 
hemtjänst och nattpatrull samt personal inom hälso- och sjukvård samt 
rehabilitering. Det är dessa arbetsgrupper som har mycket bilkörning i sina 
tjänster. Personalen som skulle vara aktuell för utbildning är uppdelade på 
sju olika grupper, där en del grupper är stora vilket innebär att den 
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teoretiska delen av utbildningen troligen skulle behöva genomföras vid två 
tillfällen i dessa grupper. 

Förvaltningens uppfattning är att det skulle vara en bra utbildning för 
anställda inom hemtjänsten. En upphandling som visar vilken kostnad det 
skulle innebära bör göras för att kunna ta slutlig ställning till om 
utbildningen ska genomföras. Mariestads kommun hänvisar även till höga 
reparationskostnader på bilarna som ett skäl till att genomföra utbildningen. 
Förvaltningen har tittat på reparationskostnaderna för leasingbilarna i 
hemtjänsten under 2017. Under baskontot finns både biltvätt, service och 
underhåll, däckbyten samt reparationer konterade. Vid genomgång av alla 
fakturor är kostnaderna för reparationer och självrisker ca 100 tkr.
Kostanden varierar från år till år och i samband med eventuellt fortsatt 
utredning bör jämförelser göras mellan flera år och även med olika 
kommuner.

Det som fortfarande är en fråga som diskuteras mycket inom hemtjänsten 
är att personalen kör en del med egen bil. Verksamheten har idag inte 
tillräckligt med leasingbilar för att helt täcka behovet. Det kan vara en fråga 
som kanske bör lösas innan en satsning på utbildning görs. Förvaltningen 
anser inte att nuvarande utbildningsbudget kan täcka kostnaden för en 
eventuell utbildning gällande säkrare och tryggare bilkörning. Ska den 
genomföras måste ekonomiska medel tillföras. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 67/2018
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2018-07-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 209/2017
Motion från Socialdemokraterna (S) om utbildning för hemtjänstens 
personal i säkrare och tryggare bilkörning

Skickas till
Kommunstyrelsen
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SN § 90/2018 Dnr 2017/120

Motion om att förstärka de årsrikas situation
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Liberalerna (L) om att förstärka de årsrikas situation (KSAU § 258/2017). 
Samråd har skett med berörda motionsställare.

Förvaltningen anser att tanken med måltidsvän bör utredas för att 
tydliggöra vilka möjligheter som finns, vilka kostnader som finns för att 
införa måltidvän och hur riktlinjerna för en sådan tjänst skulle se ut.
I första hand anser förvaltningen att den gemensamma måltiden bör ätas på 
en av kommunens restauranger. Det är viktigt att kostnaderna för 
måltidsvän tydliggörs och att förvaltningen tillförs budget för att hantera 
detta om beslut att införa projektet tas.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Börje Helgesson, L, vill genom sin motion förstärka 
de årsrikas situation i kommunen genom att utreda möjligheten till att 
initiera projektet ”Måltidsvän”. I kommuner som genomfört projektet, 
exempelvis Kävlinge kommun, har en samverkan skett med ideella 
organisationer. Måltidsvän innebär att frivilliga besöker de äldre en gång 
per vecka för en gemensam måltid. Antingen äter de tillsammans hemma 
hos den äldre eller så äter de tillsammans på någon av kommunens 
restauranger. Måltidsvännens portion betalas av kommunen. Under det 
första projektåret i Kävlinge var det 18 personer som valde att använda sig 
av en måltidsvän.

I Hultsfreds kommun är det ca 150 personer som har beslut om någon form 
av hjälp i samband med måltider och som skulle kunna vara intresserade av 
måltidsvän. Inom förvaltningen finns redan idag en frivilligverksamhet som 
är mycket aktiv och ordnar många olika aktiviteter för kommunens äldre. 
Förvaltningen anser att en utredning för att tydliggöra möjligheter, 
kostnader och riktlinjer gällande att initiera ett projekt gällande måltidsvän  
är intressant. Precis som skrivs i motionen så är idag upplevelsen av 
ensamhet stor hos våra äldre. Ett projekt i form av måltidsvän skulle kunna 
påverka detta positivt. 

Förvaltningen anser att det i första hand bör gälla att hjälpa den enskilde 
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som så önskar till någon av äldreboendenas restauranger för att där 
gemensamt äta sin måltid.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 68/2018
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2018-07-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 258/2017
Motion från Börje Helgesson, Liberalerna (L), om att förstärka de årsrikas 
situation

Skickas till
Kommunstyrelsen
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SN § 91/2018 Dnr 2017/119

Motion om dekalerna på kommunens bilar
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att avge ett yttrande över motion från 
Sverigedemokraterna (SD) om dekalerna på kommunens bilar (KSAU § 
255/2017). Samråd har skett med berörda motionsställare.

Förvaltningen anser som regel att bilarna som används ska har dekaler och 
att det är en trygghet för den enskilde. Det finns vid vissa besök eller 
transporter skäl att använda bilar utan dekaler och det är viktigt att det valet 
kan göras då det bedöms viktigt.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, vill 
genom sin motion att dekalerna på kommunens bilar som används av 
hemtjänsten och biståndshandläggare ska tas bort. De anger som skäl att 
alla andra inte ska veta hur många gånger och när under dygnet någon har 
hjälp av hemtjänsten eller då någon får besök av socialtjänsten.

Förvaltningen anser att de äldre och funktionshindrade har en rättighet till 
hjälp och att det är ett naturligt inslag i vår välfärd. Då det gäller dekaler på 
kommunens bilar anser förvaltningen att den enskildes trygghet förbättras 
gällande vem som kommer på besök genom att bilarna är uppmärkta. 
Det finns tillfällen och situationer inom socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg då verksamheten väljer att använda bilar utan dekaler av 
säkerhetsskäl för både den enskilde och medarbetaren. En del medarbetare 
inom vård och omsorg har framfört att det utifrån arbetsmiljö och säkerhet 
skulle vara bättre att använda bilar utan dekaler. Förvaltningen anser som 
regel att bilarna som används ska ha dekaler men att tillgång bör finnas till 
bilar som inte har dekaler.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 69/2018
Tjänsteskrivelse med förslag till yttrande 2018-07-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 255/2017
Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, SD, om dekalerna på 
kommunens bilar
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Skickas till
                     Kommunstyrelsen
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SN § 92/2018 Dnr 2018/71

Rapport om inte verkställda beslut skickade till 
Inspektionen för vård och omsorg
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg har sammanställt inte 
verkställda beslut som rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg 
under perioden 2018-04-01 – 2018-06-30.

Ärendebeskrivning

Kontaktperson enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 
Det finns ett beslut från 2018-03-06 som inte är verkställt.

Boende i form av gruppbostad enligt LSS
Det finns två beslut som inte är verkställda. Det äldsta beslutet är från 
2017-09-15.

Äldreomsorgen (ÄO) - Särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL)
Det finns tre beslut om särskilt boende som inte är verkställda. Alla dessa 
beslut är cirka ett år gamla. I samtliga fall har man, trots flera erbjudanden, 
valt att bo kvar hemma med hemtjänst. Då omvårdnadsbehovet är stort så 
känner man sig trygg med att beslutet finns kvar.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) - Kontaktperson enligt SoL 
Avbrott i verkställigheten i ett ärende från 2018-03-22. Den enskilde har 
tackat nej till två förslag på ny kontaktperson. 

I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 70/2018
Sammanställning av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) 2018-04-01 – 2018-06-30
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SN § 93/2018 Dnr 2017/129

Åtgärdsplan budgetunderskott
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef redovisar åtgärdsplan på grund av aktuellt budgetunderskott.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott redovisade den 11 september 2018 nämndens 
åtgärdsplan på grund av aktuellt budgetunderskott till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Åtgärdsplanen utgår från nämndens delårsrapport i april 2018 som visade 
på ett totalt underskott om 4,8 miljoner kronor.

De punkter som finns med i åtgärdsplanen är hemtjänsten, särskilt boende, 
korttidsenheten, personlig assistans, gruppbostäder inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF) samt övrig OF. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 72/2018
Åtgärdsplan på grund av aktuellt budgetunderskott 2018-09-10
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SN § 94/2018 Dnr 2018/55

Information om analys av brukarundersökning 
inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 2017
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Sektionschefernas analyser av brukarundersökningen inom Individ- och 
familjeomsorgen 2017 delges nämnden. 

Ärendebeskrivning
Resultatet av genomförd brukarundersökning inom Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) 2017 har tidigare redovisats för nämnden.

Respektive sektionschef har nu sammanställt analyser för varje sektion, 
vilka nu delges nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Analyser av brukarundersökning inom IFO 2017
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SN § 95/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Socialchef lämnar information om länsgemensam ledning.
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SN § 96/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Missiv från Migrationsverket om tillfälligt stöd (Handlingsnr. 2018/816)
Delegationsbeslut beslutsattestanter (Handlingsnr. 2018/821)
Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 2018/830)
Protokoll från Samverkan 2018-08-21
Lex Sarah, 3 st (Dnr- 2018/60, 2018/61 och 2018/75)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 6 st 
(Handlingsnr. 2018/783, 2018/788, 2018/791, 2018/807, 2018/828, 
2018/876)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsnr. 2018/770, 
2018/776)
Delegationsbeslut juli-augusti 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2018/802)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 2018/758-759, 2018/763, 2018/813, 
2018/829)
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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 Lennart Beijer, V X
9 Carl-Johan Pettersson, SD X
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