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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2019-02-06

Sekretessärende kl. 13:00-13:10 Separat 
protokoll

§ 18 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27

§ 19 Rekommendation från Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) om 
gemensam finansiering kunskapsstyrning

2018/100

§ 20 Information om granskning av insatser för 
asyl och integration

2019/17

§ 21 Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 
äldreomsorgen

2018/52

§ 22 Information om arbetskläder inom vård 
och omsorg

2018/85

§ 23 Beslutsattester socialförvaltningen 2019 2019/12

§ 24 Information om tillämpningsanvisning för 
avgifter inom vård och omsorg 2019

2019/18

§ 25 Mål- och resultatdagar 20-21 mars 2019 2019/16

§ 26 Rapporter 2019/3

§ 27 Anmälningsärenden 2019/4

§ 28 Årets arbetsplats 2018 2019/19

§ 29 Information om bokslut 2018 2017/14

Närvarolista
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 18/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Socialchef och socialnämndens ordförande lämnar lägesrapport om ny- och 
ombyggnationen av äldreboenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Byggnationen av trygghetslägenheter utanför särskilt boende Ekliden i 
Virserum har påbörjats. Socialnämndens förslag om justeringar av bland 
annat entrén till Ekliden är under beredning till kommunfullmäktige för 
beslut. Hultsfred Trygga Hems styrelse har fått ta del av socialnämndens 
synpunkter kring förslaget.

Nästa byggnation kommer vara nybyggnationen av 20 nya lägenheter på 
särskilt boende Hemgården i Målilla. Enligt planen kommer upphandling 
ske innan sommaren. Byggstart planeras till slutet av 2019 eller början av 
2020. Det är en mängd detaljbeslut som behöver fattas innan påbörjad 
byggnation.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 19/2019 Dnr 2018/100

Rekommendation från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) om gemensam finansiering 
kunskapsstyrning
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
yttrandet till kommunstyrelsen för beslut i frågan.

Sammanfattning
Yttrande över rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten.

Ärendebeskrivning
SKL: s förbundsstyrelse har i december 2018 skickat ut ett meddelande till 
samtliga kommuner om en rekommendation gällande en gemensam 
finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
olika verksamhetsområden. Förslaget omfattar en gemensam finansiering 
av de kvalitetsregister som används idag, de nationella 
brukarundersökningarna, samt samordning av kunskapsstyrning.

Den totala kostnaden som ingår i den gemensamma finansieringen är en 
årlig kostnad på maximalt 19,5 mkr, som föreslås finansieras med 1,95 
kr/invånare under åren 2020 - 2024. Kostnaden för Hultsfreds kommun 
skulle utifrån dagens invånarantal hamna på ca 28 tkr årligen. För att 
tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Kommunerna ska 
senast 15 juni 2019 meddela SKL sitt ställningstagande.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande, se bilaga. Det 
bästa alternativet anser förvaltningen vore att även denna del av det 
nationella stödet är en del av medlemsavgiften till SKL. Om det inte är 
möjligt att finansieras inom medlemsavgiften anser socialförvaltningen att 
kommunen bör ställa sig bakom de rekommendationer som SKL:s 
förbundsstyrelse föreslår.

Beslutsunderlag
Rekommendation från SKL om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-01-13
Socialnämndens arbetsutskott § 3/2019
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 20/2019 Dnr 2019/17

Information om granskning av insatser för asyl 
och integration
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef informerar om samordning av yttrande över granskningsrapport 
av insatser för asyl och integration. 

Ärendebeskrivning
Revisorerna har gett PwC i uppdrag att göra en granskning av insatser för 
asyl och integration.

Revisorerna överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden för beaktande och åtgärd. Svar på 
granskningen önskas till 31 mars 2019. Förlängd svarstid har begärts och 
godkänts.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-29, § 20, att ge 
ekonomichefen i uppdrag att sammanställa ett förslag till gemensamt 
yttrande över revisorernas granskning.

Förslaget kommer vara granskat förvaltningsövergripande innan det läggs 
fram för beslut i respektive nämnd. 

Beslutsunderlag
Missiv och revisionsrapport om granskning av insatser för asyl och 
integration
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Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 21/2019 Dnr 2018/52

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av 
äldreomsorgen
Beslut
Socialnämnden ger socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att på 
sammanträdet 2019-02-20 besluta om svar till Arbetsmiljöverket. Beslutet 
anmäls till socialnämnden 2019-03-13.

Sammanfattning
Svar till Arbetsmiljöverket efter nationell tillsyn av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket inspekterade fyra verksamheter inom äldreomsorgen 
under hösten 2018. Arbetsplatserna som granskades var särskilda boendena 
Hemgården i Målilla, Lindgården i Hultsfred, Ekliden i Virserum samt 
hemtjänsten i Virserum.

Ett inspektionsmeddelande per arbetsplats och ett övergripande för 
socialförvaltningen inkom i oktober 2018. Ett svar på det övergripande 
inspektionsmeddelandet ska vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 25 
februari. Uppföljningar på de fyra arbetsplatserna kommer att ske under 
mars 2019.

För att hinna med tidsfristen för svaret föreslås nämnden delegera beslut 
om svar till Arbetsmiljöverket till arbetsutskottet 2019-02-20.

Beslutsunderlag
Inspektionsmeddelande socialförvaltningen - resultat efter 2018-10-11

Skickas till
Socialnämndens arbetsutskott
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 22/2019 Dnr 2018/85

Information om arbetskläder inom vård och 
omsorg
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om arbetskläder inom vård och omsorg efter nya 
hygienföreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Ärendebeskrivning
Det har kommit nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om arbetskläder 
och hygien. Det har även lämnats in en motion från kristdemokraterna, KD, 
om arbetskläder för vårdpersonal som socialnämndens ska yttra sig över.

Ett alternativ med hänsyn till de nya föreskrifterna är att leasa arbetskläder 
och tvätt förutsatt att det finns en bredd på urvalet. Detta innebär en ökad 
kostnad vilket blir en fråga inför budget 2020. Borgholms kommun leasar i 
dagsläget arbetskläder och är enligt uppgift nöjda.

Socialnämndens arbetsutskott gav 2019-01-16, § 4, förvaltningen i uppdrag 
att göra en uppskattning på kostnad för arbetskläder till budget 2020 samt 
att göra en omvärldsbevakning i frågan.

Beslutsunderlag
Föreskrift AFS 2018.4 Arbetsmiljöverket
Information från SKL om nya arbetsmiljöregler för arbetskläder
Socialnämndens arbetsutskott § 4/2019
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 23/2019 Dnr 2019/12

Beslutsattester socialförvaltningen 2019
Beslut
Socialnämnden antar beslutsattestlista 2019 för socialförvaltningen.

Sammanfattning
Controller från ekonomikontoret har enligt delegation tagit fram ett förslag 
till beslutsattester för socialförvaltningen 2019.

Ärendebeskrivning
Nämnden fattar varje år ett beslut om vilka av socialförvaltningens 
tjänstemän som ska ha beslutsattest inom sin verksamhet i kommunens 
ekonomisystem för hantering av fakturor.

Controller har tagit fram ett förslag till beslutsattester 2019.

Beslutsunderlag
Beslutsattestlista 2019-01-10
Socialnämndens arbetsutskott § 9/2019

Skickas till
Ekonomikontoret
Chefer socialförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 24/2019 Dnr 2019/18

Information om tillämpningsanvisning för 
avgifter inom vård och omsorg 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Tillämpningsanvisning för avgifter inom vård och omsorg 2019.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens avgiftshandläggare har tagit fram 
tillämpningsanvisning för uträkning av avgifter inom vård och omsorg för 
år 2019. Tillämpningsanvisningen beskriver hur avgifter inom vård och 
omsorg räknas ut.

Nämnden delges tillämpningsanvisningen för kännedom.

Beslutsunderlag
Tillämpningsanvisning för uträkning av avgifter inom vård och omsorg 
2019

Skickas till
Avgiftshandläggare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 25/2019 Dnr 2019/16

Mål- och resultatdagar 20-21 mars 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Sammanfattning
Information om mål- och resultatdagar den 20-21 mars 2019.

Ärendebeskrivning
Dagarna kommer att hållas i Västervik med ett gemensamt 
eftermiddagspass med barn- och utbildningsnämnden som avslut på 
dagarna. Årets tema är hur nämnderna kan främja välmående med ett 
fortsatt fokus på psykisk och fysisk hälsa. Vad välmående är kommer 
diskuteras och en föreläsare är inbjuden.

Anmälan om man vill åka med den gemensamma bussen eller om man tar 
egen bil samt eventuella allergier sker till nämndsekreterare.

Ordinarie ledamöter i socialnämnden anmäler alla att de kan delta på årets 
mål- och resultatdagar. Om någon får förhinder kallar ledamoten in sin 
ersättare och meddelar nämndsekreterare. 

Skickas till
Socialnämnden, ordinarie ledamöter
Administrativ handläggare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 26/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Conny Daag, förste vice ordförande och Jonny Bengtsson, andre vice 
ordförande, informerar om slutrapportering från ANDT (alkohol-, 
narkotika-, dopings- och tobakspolitik)-projekt där nio kommuner i länet 
varit med. Hultsfreds kommun har delgivits en egen slutrapport. Det finns 
ett bra samarbete mellan gränserna i kommunerna men ohälsotalet är 
fortsatt högt. Tjänsten folkhälsosamordnare i Hultsfreds kommun har 
utökats från 25 % till totalt 100 %.

Per-Inge Pettersson, ordförande och Tomas Lockström, S, informerar om 
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik) styrgrupp. Enkäten som 
funnits länge har en hög svarsfrekvens på uppåt 90 %. Det finns en klarlagd 
strategi för hur informationen samlas in och utvärderas. De resultat som 
sticker ut utreds ytterligare. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 27/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Delegationsbeslut attesträtt 2019-01-02 (Dnr. 2019/8)
Kommunstyrelsen 2019-01-15, §§ 3-6
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-23, § 5
Pressmeddelande om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 2019-
01-29 (Dnr. 2019/13)
Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-16, § 1016 (Dnr. 2019/13)
Lex Sarah, 5 st (Dnr. 2019/13, 2019/14, 2019/11, 2019/10, 2019/2)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 4 st (Handlingsid 2019/43-44)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 6 st (Handlingsid 2019/35, 
2019/57-58, 2019/78, 2019/91-92)
Delegationsbeslut januari 2019: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsid 2019/87, 2019/89)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 28/2019 Dnr 2019/19

Årets arbetsplats 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef informerar om årets arbetsplats 2018.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om att årets arbetsplats 2018 kommer utses något 
senare än vanligt. Förvaltningens arbetsplatser kan nu nomineras till årets 
arbetsplats 2018. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 29/2019 Dnr 2017/14

Information om bokslut 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om bokslut 2018.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om bokslut 2018.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

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 Antje Rohde, C X
3 Ann-Charlott Andersson, C X
4 Monica Bergh, KD X
5 Conny Daag, M X
6 Jonny Bengtsson, S X
7 Tomas Lockström, S X
8 Cajsa Runn, S X
9 John Hoffbrink, SD X
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