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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2018-11-14

Gemensamt möte med barn- och 
utbildningsnämnden i Sessionssalen kl.13-
14

§ 109 Prioriterade områden för att förbättra den 
psykiska hälsan

2018/73

§ 110 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27

§ 111, 
112

Begäran från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om yttrande gällande 
verkställande av beslut

2018/71

§ 113 Sammanträdestider 2019 2018/93

§ 114 Anvisning förskrivning hjälpmedel med 
komplettering

2018/92

§ 115 Uppföljning av intern kontroll vid 
debitering av avgifter

2018/67

§ 116 Remiss om policy för hållbar utveckling 2018/78

§ 117 Information om brev till anhöriga om 
habiliteringsersättning

2018/40

§ 118 Information nattpatrullen 2018/94

§ 119 Information om Barnsam

§ 120 Rapporter 2018/2

§ 121 Anmälningsärenden 2018/3

Närvarolista
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 109/2018 Dnr 2018/73

Prioriterade områden för att förbättra den 
psykiska hälsan
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen 
och kultur- och fritid informerar socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden om kommande utbildningar med syfte att förebygga 
att invånare begår självmord.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslutade i september 
2018 (SN § 88/2018 och BUN § 81/2018) att 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 

Representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen 
och kultur- och fritid informerar på dagens gemensamma sammanträde för 
nämnderna om kommande utbildningar under 2019 för att förebygga 
suicid. Utbildningen kommer först hållas med personal inom skolan och 
handlar om en första hjälp vid varningstecken om att en person mår 
psykiskt dåligt.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 88/2018
Barn- och utbildningsnämnden § 81/2018
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 110/2018 Dnr 2016/27

Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar lägesrapport om ny- och 
ombyggnation av särskilda boenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Datum för byggstart av trygghetslägenheter utanför Ekliden i Virserum är 
inte spikat ännu, men beräknas ske innan årsskiftet.

Förprojekteringen inför ombyggnationen av Hemgården i Målilla pågår 
fortsatt vilket innebär en noggrann genomgång. Ritningarna kommer bli 
klara under december månad. Olika referensgrupper kommer sedan kallas. 
Kommunala pensionärsrådet har fått i uppdrag att lämna namn från de olika 
pensionärsorganisationerna som kan ingå i en referensgrupp. Förvaltningen 
har skapat en arbetsgrupp bestående av verksamhetschef myndighet, 
verksamhetschef vård och omsorg, verksamhetschef bemanningsenheten, 
projektsamordnare och socialnämndens ordförande som kontinuerligt 
kommer att följa Hultsfred Trygga Hem och vid behov lyfta frågor till 
nämnden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 111/2018 Dnr 2018/71

Begäran från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om yttrande gällande verkställande av 
beslut
Beslut
Socialnämnden ger socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att på 
sammanträdet den 28 november 2018 besluta om yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) och att sedan anmäla beslutet till 
socialnämnden.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär yttrande och handlingar från 
socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär yttrande och handlingar från 
socialnämnden om ett inte verkställt beslut om permanent bostad enligt 
socialtjänstlagen (SoL). 

Ärendet är ett individärende och yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 
2018-12-12.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande och handlingar från IVO, dnr. 8.8.1-29750/2017-7

Skickas till
Socialnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 112/2018 Dnr 2018/71

Begäran från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om yttrande gällande verkställande av 
beslut
Beslut
Socialnämnden ger socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att på 
sammanträdet den 28 november 2018 besluta om yttrande till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) och att sedan anmäla beslutet till 
socialnämnden.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär yttrande och handlingar från 
socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begär yttrande och handlingar från 
socialnämnden om ett inte verkställt beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Ärendet är ett individärende och yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 
2018-12-05.

Beslutsunderlag
Begäran om yttrande och handlingar från IVO, dnr. 8.8.1-30412/2017-5

Skickas till
Socialnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 113/2018 Dnr 2018/93

Sammanträdestider 2019
Beslut
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar år 2019 för socialnämnden 
och dess arbetsutskott, det kommunala pensionärsrådet och dess 
arbetsutskott samt tider för utvärderingsdagar och förvaltningsövergripande 
samverkan enligt förvaltningens förslag.

Socialnämnden fastställer även att nämnden den 13 mars 2018 blir en 
heldag med start kl. 08:30 på grund av en fördjupad budgetdiskussion och 
kompletterar den information till översikten.

Sammanfattning
Sammanträdestider år 2019 för socialnämnden och dess arbetsutskott, 
kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott samt tider för 
utvärderingsdagar och förvaltningsövergripande samverkan.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och dess ordinarie arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Utgångsläget är att arbetsutskottet äger rum i slutet 
på månaden. Socialnämnden äger normalt sett rum onsdagar klockan 13 
och dess arbetsutskott på onsdagar klockan 08:30. På grund av helgdagar, 
semestrar eller annat kan sammanträdesdagarna ibland behöva läggas på 
annan dag.

Tider för förvaltningsövergripande samverkan, utvärderingsdagar samt det 
kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott är också inlagt i 
förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-23
Förslag till sammanträdestider 2019

Skickas till
Verksamheter inom förvaltningen
Övriga förvaltningar
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 114/2018 Dnr 2018/92

Anvisning förskrivning hjälpmedel med 
komplettering
Beslut
Socialnämnden antar Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel 
med komplettering och förtydligande för Socialförvaltningen i Hultsfreds 
kommun med det tillägg under ”två hjälpmedel/tillbehör av samma typ kan 
inte förskrivas” som diskuterats på socialnämndens sammanträde.

Sammanfattning
Alla anvisningar gällande förskrivning av hjälpmedel kompletteras och 
förtydligar ambitionsnivån i ett och samma dokument. 

Ärendebeskrivning
Anvisningar för förskrivning av hjälpmedel är framtagna av kommunal 
hjälpmedelssamverkan (KHS) och beslutades att helt antas av 
socialnämnden (SN § 13/2013). Kompletterande anvisningar är framtagna 
och beslutade av primärkommunala nämnden (PKN 2016-06-02 § 27) 
gällande hjälpmedel vid övergång från landstingets habiliteringspatienter 
till kommunen. Därefter har kompletterande anvisningar beslutats av 
socialnämnden gällande förskrivningsanvisning av hjälpmedel för 
stimulering av sinnen och känslighet (SN § 11/2017 Dnr 2017/6). Varje 
kommun har möjlighet att helt anta de länsövergripande anvisningarna 
alternativt komplettera med egna anvisningar.

Kalmar kommun har, för att inte ha olika dokument, valt att i löpande text 
få in kompletterande anvisningarna i den länsövergripande anvisningen.
De har också valt att komplettera de länsövergripande anvisningarna med 
specifikt framtagna anvisningar som är beslutade av Kalmar kommun. Allt 
detta är markerat med röd text i länets anvisningar. Detta har upplevts 
positivt och är hanterbart för förskrivarna då de endast har ett dokument att 
förhålla sig till. Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska 
har analyserat Kalmar kommuns kompletterande förskrivningsanvisningar 
och synpunkter har inhämtats från kommunens arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter. 

Efter justering av Kalmar kommuns specifikt framtagna anvisningar ser 
förvaltningen att vissa av dessa anvisningar även kan vara aktuella för 
Hultsfreds kommun.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 84/2018
Tjänsteskrivelse 2018-10-12
Anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel - Hultsfreds kommun

Skickas till
Verksamhetschef hälso- sjukvård- och rehabilitering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 115/2018 Dnr 2018/67

Uppföljning av intern kontroll vid debitering av 
avgifter
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till svar som sitt eget.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Hultsfreds kommuns revisorer gjort en uppföljning 
av granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter som gjordes 
2014. Svar om påpekade brister med en redogörelse för vilka åtgärder som 
kommer att vidtas ska vara revisorerna tillhanda senast den 30 november 
2018.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har överlämnat uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden för beaktande och 
åtgärd. Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier 
och stickprovsgranskning av ett urval av ärenden. PwC bedömer att den 
interna kontrollen vid debitering av avgifter inom socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden i all väsentligt är ändamålsenlig. De brister 
granskningen bedömer finns gäller dokumentation av kontrollerna.

Socialförvaltningen kommer genomföra följande åtgärder:
Utifrån påpekad brist under 2.5.3 i Revisionsrapporten:

- För att säkerställa att avgifterna blir korrekt redovisade kommer 
dokumentation kontodebiterad fördelning att skickas till 
ekonomiassistent vid varje månads fakturering.

Utifrån påpekad brist under 2.6.3 i Revisionsrapporten:
- För att stärka intern kontroll kommer dokumentation om de 

kontroller som görs vid varje fakturering finnas i pärm hos 
avgiftshandläggare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 87/2018
Tjänsteskrivelse 2018-10-23
Missiv och uppföljningsrapport intern kontroll debitering av taxor

Skickas till
                    Kommunrevisionen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 116/2018 Dnr 2018/78

Remiss om policy för hållbar utveckling
Beslut
Socialnämnden lämnar inte något yttrande utan ställer sig bakom förslag till 
policy för hållbar utveckling.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag om policy för 
hållbar utveckling till nämnder, bolag och förbundsdirektion för yttrande 
senast den 30 november 2018.

Ärendebeskrivning
Policy för hållbarhet är ett förslag på kommunens inriktning gällande
hållbar inriktning. Policyn kan bidra till en fossilbränslefri region och
minimerat tryck på vår jord genom energisnålt och klimatneutralt
förhållningssätt och beteende. I huvudsak kan policyn och dess bilagor
utgöra ett stöd men det blir också mer tydligt att hållbar utveckling är en
ingående ingrediens i kommunens verksamhet.

Kommunen antar i och med policyn de globala målen, regionens
uppdaterade handlingsprogram Fossilbränslefri region samt hänvisar
tydligare till de svenska miljökvalitetsmålen. Policy för hållbar utveckling 
syftar till hur kommunen ska främja hållbara val och vänder sig till 
kommunkoncernen innefattandes bolag, nämnder och förvaltningar. 
Policyn ska vara vägledande och stöttande i planering, budgetering, 
uppföljning och genomförande av den kommunala verksamheten.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 88/2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 180/2018
Tjänsteskrivelse och policy för en hållbar utveckling

Skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 117/2018 Dnr 2018/40

Information om brev till anhöriga om 
habiliteringsersättning
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om brev till anhöriga och gode män om habiliteringsersättning.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har på föregående sammanträde (§ 104/2018) beslutat om 
hantering av ytterligare statsbidrag att använda till habiliteringsersättningen 
under 2018. 

Socialchef informerar nu nämnden om den information som gått ut till 
anhöriga och gode män.

Beslutsunderlag
Information till anhöriga och gode män

Skickas till
Framsteget
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 118/2018 Dnr 2018/94

Information nattpatrullen
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om extrabemanning nattpatrullen inom vård och omsorg.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om att nattpatrullen inom vård och omsorg i perioder 
behöver gå in med extrabemanning. Informationen tas med till 
budgetarbetet för år 2020. 

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 89/2018

Skickas till
Verksamhets- och enhetschef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 119/2018

Information om Barnsam
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om modell för KASAM-samtal för barn, så kallat Barnsam.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om att sektion barn- och familj inom individ- och 
familjeomsorgen har börjat använda sig av samtal enligt KASAM-modellen 
(Känslan av sammanhang) vid samtal med barn. Barnen får välja bland 
olika symboler för att lättare förmedla hur de känner.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 120/2018 Dnr 2018/2

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Dagens mötesdeltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, och Jonny Bengtsson, S, informerar om möte med 
kommunrevisionen. Det fördes ett positivt samtal.

Conny Daag, M, rapporterar från verksamhetsråd på Klockargården i Vena, 
Lindgården och Knektagården i Hultsfred. Det var en överlag positiv 
respons vad gäller mat och bemötande. Det är lång väntan när man ska åka 
med sjukbuss. 

Lizette Wästerlund, S, och Antje Rohde, C, rapporterar från 
verksamhetsråd på Lundagården i Mörlunda. Det var en överlag positiv 
respons där fokuset på värdegrunden och känslan av sammanhang 
(KASAM) blev tydlig. Det finns ett behov av ett snabbare teamarbete 
internt i förvaltningen. Socialpsykiatrin efterfrågade en 
kompetensutveckling då målgruppen har förändrats. Socialpsykiatrin lyfte 
även behovet av tjänstebilar.

Socialchef informerar om resultatet av den nationella tillsynen inom 
äldreomsorgen som genomförts av Arbetsmiljöverket. I stort handlar det 
om att dokumentationen av genomförda riskbedömningar och 
dokumenterade rutiner för detta inte är tillräcklig på de arbetsplatser som 
inspekterats. En uppföljning kommer ske på respektive arbetsplats i januari 
2019 och frågan återkommer till socialnämnden innan dess.

Diskussion förs också om innehåll/tema under mål- och resultatdagar 2019 
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 121/2018 Dnr 2018/3

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2018-10-03
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg om tillstånd att bedriva 
gruppbostad (Handlingsnr. 2018/1088)
Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-24 § 85/2018 tillsammans med 
kompletterande yttrande och kompletterande promemoria till 
mottagandeutredningen (Dnr. 2018/46)
Protokoll från verksamhetsråd Knektagården 2018-10-03 
Protokoll från verksamhetsråd Lindgården 2018-10-04
Protokoll från verksamhetsdialog team Virserum 2018-09-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 219-220/2018 
Kommunstyrelsen § 100/2018
Kommunfullmäktige §§ 118, 124-125, 130-132
Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket efter tillsyn (Dnr. 
2018/52)
Socialnämndens arbetsutskott 2018-10-24 § 1152/2018 med yttrande till 
Inspektionen för vård och omsorg om verkställande av beslut (Dnr. 
2018/71)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg efter verksamhetstillsyn 
(Dnr. 2017/93)
Lex Sarah (Dnr. 2018/88)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2018/1020)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st 
(Handlingsnr. 2018/1013, 2018/1074, 2018/1083)
Delegationsbeslut oktober 2018: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsnr. 2018/1070)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2018-11-14

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 Inger Loord, S X
8 Lizette Wästerlund, S X
9 Carl-Johan Pettersson, SD John Hoffbrink, SD X
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