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SN § 30/2019 Dnr 2018/94

Budgetdiskussion 2020
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag enligt 
diskussion förd på sammanträdet.

Sammanfattning
Förberedande diskussion inför budget 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunens och socialnämndens ram grundar sig på att det ska finnas 
budget för beslut kommunfullmäktige fattat tidigare år samt 
löneutvecklingen. Nämnden ska rapportera till budgetberedningen vilka 
förändrade behov som finns inom nämndens verksamhetsområde.

Ramen påverkas av en generell demografimodell och en demografisk 
kundmodell. Äldreomsorgen ligger inom kundmodellen och ger 2020 
socialnämnden en ökad ram på 1 649 200 kronor. I den generella 
demografimodellen där individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning ligger minskar socialnämndens ram 
inför 2020 med 1 379 000 kronor. Detta ger socialnämnden en ökad ram 
med drygt 270 tusen kronor.

Inför budget 2020 kan nämnden behöva förskjuta vissa investeringar till 
2021, då man kan se att behovet inte kommer finnas under 2020. Det är 
viktigt att nämnden har uppsikt över nödvändiga akuta reparationer på 
boenden inom äldreomsorgen som inte kan vänta till ny- och 
ombyggnationen.

Socialchef presenterar underlag för budgetdiskussionen inför budget 2020. 
Underlaget utgår från nämndens resultat 2018 vilket var ett underskott på 
4,1 miljoner kronor. I det resultatet ligger även de så kallade ”Fri 500”-
medlen på cirka 29 miljoner totalt. Resultatet 2018 för de olika 
verksamheterna i socialförvaltningen redovisas. 

Fokus inför budget 2020 kommer ligga inom äldreomsorgen där 
underskottet är störst. Grundbudgeten inom hemtjänsten får ett underskott 
på 772 tusen kronor. Ett omfattande arbete har skett med fokus på 
ekonomin inom hemtjänsten under 2018. Socialchef gör bedömningen att 
det därför nu går att se att grundbudgeten inom hemtjänsten inte räcker. 
Fokus kommer även finnas på socialnämndens konto för ofördelade medel 
på 1 943 000 kronor (2018). Nämnden behöver se över om det ska finnas 
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ofördelade medel eller om dessa ska fördelas på de verksamheter som 2018 
gått mycket i underskott. 
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning kommer det inför 
2020 fattas 3,5 miljoner kronor. En eventuell avveckling av en gruppbostad 
under 2019 kan komma att täcka det underskottet.

Sammanfattningsvis diskuterar nämnden under sammanträdet kring nedan 
inriktning:
Anpassningar
Fördela de ofördelade medlen till hemtjänsten och korttidsboendet i det fall 
nämnden inte finner att de ofördelade medlen ska ligga kvar i en buffert. 
Omfördela mellan konton i kombination med äskanden för att komma 
närmare en budget i balans.

Äskande 
Ökade kostnader för arbetskläder efter nya direktiv.

Uppskattade behov
Det finns en osäkerhet kring kommande budget inom omsorgen om 
personer med funktionsnedsättning (OF) beroende på om en avveckling av 
en gruppbostad kommer ske eller inte.

Sammanträdet ajourneras för gruppöverläggningar klockan 11:15-11:45.

Sammanträdet ajourneras för lunch klockan 12:15-13:00.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 24/2019
Presentation inför arbete med budget 2020

Skickas till
Socialchef
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SN § 31/2019 Dnr 2019/16

Gemensam information med barn- och 
utbildningsnämnden (BUN)
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Gemensam information med barn- och utbildningsnämnden (BUN) i 
Sessionssalen kl. 13-14.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefer socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen informerar om kommande utvärderingsdagar 20-
21 mars 2019. Nämnderna får även information om nuvarande läge på 
gymnasiet och högstadiet i Hultsfred.

Temat för årets utvärderingsdagar är välmående. Nämnderna kommer få 
diskutera kring vad som menas med välmående, vilka effekter man önskar 
samt hur nämnderna kan arbeta för att främja välmående i kommunen. 
Årets föreläsare är Erik Fernholm som kommer avsluta dagarna med sin 
föreläsning. Nämnderna kommer ta upp tankar och idéer från föreläsningen 
i samband med presidiemötet den 8 april.

Inför dagarna kommer dokumentet ”Leverera välmående” skickas ut till 
deltagare för genomläsning. Representanter från kultur- och fritid kommer 
bjudas in.

Skickas till
Socialchef
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SN § 32/2019 Dnr 2019/33

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska presenterar patientsäkerhetsberättelse 
för Hultsfreds kommun 2018.

Ärendebeskrivning
Det är viktigt att förvaltningen fokuserar på samverkan internt, externt och 
med den enskilde/närstående. Det är också viktigt att förvaltningen arbetar 
med riskanalyser vid avvikelser. Då görs en bedömning av sannolikheten 
att det inträffar igen samt hur allvarlig händelsen var för den enskilde. 
Förvaltningen behöver också arbeta med egenkontroll regelbundet.

De mest frekventa avvikelserna under 2018 är fortsatt fallolyckor. Dessa 
har dock minskat något jämfört med föregående år. Avvikelser gällande 
läkemedel är näst vanligast följt av avvikelser enligt socialtjänstlagen (SoL) 
eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avvikelserapporteringen följer sedan hösten 2018 en process i 
förvaltningens verksamhetssystem som inkluderar uppföljning. Sedan 
denna infördes har 450 avvikelser rapporterats in men närmare 300 av 
dessa har inte arbetats med eller åtgärdats. Det skiljer sig mellan enheterna 
i kommunen hur mycket man arbetat med sina avvikelser.

Kommunen har skickat in 24 avvikelser till Landstinget under 2018, varav 
hälften bedömdes finnas en risk för vårdskada. Dessa har handlat om 
utskrivningsprocessen från sjukhuset, läkemedel/samordnade individuella 
planer (SIP), bemötande och övrigt. Landstinget skickade under 2018 in 
fyra avvikelser till kommunen. Dessa berörde vård och behandling, samt en 
avvikelse som berörde flera olika områden.

Hultsfreds kommun ligger även 2018 bra till i länet vad gäller att den 
enskilde kan komma hem snabbt efter utskrivning från sjukhus.

Statistik från det palliativa kvalitetsregistret visar att kommunen arbetar bra 
till stor del. Det som behöver förbättras är dokumentation om att läkarens 
brytpunktssamtal är genomfört.

Det har under 2018 gjorts 59 registreringar av förvaltningen i 
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kvalitetsregistret Senior Alert. Registret finns för att förvaltningen bättre 
ska kunna arbeta förebyggande. Registreringarna är ojämnt fördelade 
mellan enheterna och borde ha varit fler i antal under året. 

Mål och strategier inför 2019 är teamsamverkan och systematiskt 
kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2018

Skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Verksamhetschefer
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SN § 33/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Socialchef och socialnämndens ordförande lämnar en lägesrapport om 
arbetet med om- och nybyggnationen av äldreboenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Information lämnas om entrén vid särskilt boende Ekliden i Virserum samt 
pågående arbete vid särskilt boende Hemgården i Målilla. Referensgrupper 
har fått information och tagit del av ritningar.

Jonny Bengtsson, S, ställer en fråga om kommunfullmäktiges beslut om 
fördelning av representanter i styrelsen inför Hultsfred Trygga Hems 
stämma som kommer hållas i maj eller juni 2019. Hur ser 
nomineringsprocessen ut för de som ska representera de boende?

Detta kommer sätta sig mer ju längre arbetet har fortskridit. Intressenter bör 
hämtas från de boende som nu är medlemmar i Hultsfred Trygga Hem vid 
årets stämma.

Skickas till
Verksamhetschef vård och omsorg
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SN § 34/2019 Dnr 2018/83

Lägesrapport om ersättningar för familjehem 
och andra uppdrag i länet
Beslut
Socialnämndens lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Lägesrapport ersättningsnivåer i länet till familjehem och andra uppdrag.

Ärendebeskrivning
Jonny Bengtsson, S, efterfrågade på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-
20 (§ 25) en lägesrapport kring ersättningar till familjehem och andra 
uppdrag i länet. Hur ligger Hultsfreds kommun till i jämförelse med andra 
kommuner?

Socialchef lämnar en lägesrapport på dagens sammanträde. Det finns ett 
uppdrag till länets kommuner att ta fram ett förslag till samverkan om 
familjehem och familjerätt.

Vad gäller familjerätten är förslaget att bilda fyra värdkommuner där 
Hultsfred skulle tillhöra Oskarshamns kommun. Värdkommunen har i 
uppdrag att bjuda in till ett gemensamt samtal för att ta fram avtal, kostnad, 
lägesbild med mera. Detta kan ske olika snabbt i olika kommuner.

Vad gäller familjehemsvården finns det fortsatt delade meningar hos 
kommunerna kring hur mycket samverkan ska omfatta. Kalmar kommun 
har meddelat att de är beredda på att vara värdkommun i länet.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 25/2019
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SN § 35/2019 Dnr 2019/34

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

Sammanfattning
Information om kommande förslag om bostadstillägg.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om kommande förslag om förändringar gällande 
bostadstillägg från och med 2020-01-01. Förslaget kommer komma på 
remiss längre fram.

Förslaget innebär i stort:
1. Höjning av garantipension för de pensionärer som har rätt till det 

med 200 kronor per månad
2. Taket i bostadstillägget höjs från 5 600 kronor till 7000 kronor.
3. Inkomstprövningen förändras och ett fribelopp för arbetsinkomster i 

äldreförsörjningsstödet införs.

Det finns en sammanfattning på förslaget på Regeringskansliets hemsida.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 23/2019
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SN § 36/2019 Dnr 2019/23

Sammanställning av Lex Sarah-rapporteringar 
under 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Sammanställningar för Lex Sarah-utredningar under 2018 inom vård och 
omsorg samt individ- och familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
Sammanlagt inom socialförvaltningen har 14 stycken utredningar och 
beslut utifrån rapportering enligt Lex Sarah gjorts under 2018. 

 Sex av rapporteringarna avsåg brister i omsorgen
 Fyra av rapporteringarna avsåg brister i bemötande
 Tre av rapporteringarna avsåg övergrepp
 En rapportering avsåg om barn far illa

En av rapporterna har bedömts allvarlig och anmälts till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). En av rapporterna föranledde en anmälan av 
personuppgiftsincident, men bedömdes inte vara så allvarlig att den 
anmäldes vidare till Datainspektionen.

Ett utvecklingsarbete kring Lex Sarah-ärendena sker för närvarande. 
Dokumentationen av uppföljningen bör fortsatt finnas skriftligt i ärendet på 
ett strukturerat sätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-13
Sammanställning av Lex Sarah 2018 inom vård och omsorg
Sammanställning av Lex Sarah 2018 inom individ- och familjeomsorgen
Socialnämndens arbetsutskott § 11/2019

Skickas till
Verksamhets- och sektionschefer
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SN § 37/2019 Dnr 2019/20

Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut helåret 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av verkställighet av socialnämndens beslut helåret 2018.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av verkställighet av beslut 
fattade av socialnämnden under 2018 enligt bilagt underlag.
Följande ärenden och aktuellt beslut finns med i sammanställningen:

Socialnämnden den 10 januari 2018
Yttrande motion om korttidsboende för personer psykiatrisk 
funktionsnedsättning, Dnr 2016/109

Socialnämnden den 7 februari 2018
Praktik och anpassade anställningar i kommunala verksamheter, Dnr 
2018/7
Utvärdering och nytt förslag om förskjuten semester, Dnr 2017/36
Förändring stödboende Granitvägen 14A och 14B, Dnr 2018/8

Socialnämnden den 14 mars 2018
Utbildningsinsatser suicidprevention, Dnr 2018/13

Socialnämnden den 11 april 2018
Förskjuten semester inom vård och omsorg, Dnr 2017/36
Ansökan om godkännande för valfrihetssystem: Silwer Bemanning AB, 
Dnr 2017/113

Socialnämnden den 18 april 2018
Budget 2019, Dnr 2017/129

Socialnämnden den 9 maj 2018
Skrivelse från Framsteget om habiliteringsersättning, Dnr 2018/40

Socialnämnden den 13 juni 2018
Kvalitetsplan vård och omsorg 2018
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Socialnämnden den 15 augusti 2018
Motion om att koppla trygghetslarm till brandvarnare, Dnr 2018/1
Ny- och ombyggnation särskilt boende, Dnr 2016/27

Socialnämnden den 12 september 2018
Remiss av SOU 2018:22 Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för 
snabb etablering eller återvändande, Dnr 2018/46
Prioriterade områden för att förbättra den psykiska hälsan, Dnr 2018/73

Socialnämnden den 10 oktober 2018
Samverkan kring familjerätt och familjehem, Dnr 2018/83
Förslag om hantering av ytterligare statsbidrag för habiliteringsersättning 
2018, Dnr 2018/40

Socialnämnden den 12 december 2018
Trygghetslägenheter vid särskilt boende Ekliden i Virserum, Dnr 2016/27
Kompetenskrav inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(OF), Dnr 2018/99
Handlingsplan psykiatri utifrån motion om korttidsboende, Dnr 2016/109
Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i 
Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
Dnr 2017/67

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-12
Sammanställning av uppföljning av verkställighet av beslut socialnämnden 
2018
Socialnämndens arbetsutskott § 12/2019
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SN § 38/2019 Dnr 2018/71

Rapport om inte verkställda beslut skickad till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Sammanställning av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) för perioden 2018-10-01 till 2018-12-31, kvartal fyra.

Ärendebeskrivning
Det är totalt nio beslut rapporterade som ej verkställda till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) under perioden 2018-10-01 till 2018-12-31.

Kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) 
Ett beslut som inte är verkställt. Beslutet är från 2017-01-13. Beslutet är vid 
dagens sammanträde verkställt.

Boende i form av gruppbostad enligt LSS
Ett beslut som inte är verkställt. Beslutet är från 2018-01-29.

Äldreomsorgen - Särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL)
Sju beslut om särskilt boende är inte verkställda. Fem av dessa har blivit 
erbjudna men själva 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) – SoL
Det finns vid rapporteringen inga beslut från IFO som inte är verkställda 
inom tre månader.

I samtliga ärenden görs uppföljning av handläggare.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 13/2019

Skickas till
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg
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SN § 39/2019 Dnr 2018/76

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

Sammanfattning
Sjukfrånvaro inom socialförvaltningen helår 2018.

Ärendebeskrivning
Frisknärvaron i hela Hultsfreds kommun ligger på 94,4 procent. 
Långtidsfrånvaron (60 dagar eller mer) ligger på 2 procent och 
korttidsfrånvaron på 3,6 procent. För socialförvaltningens del ligger 
frisknärvaron på 93,8 procent, långtidsfrånvaron på 2 procent samt 
korttidsfrånvaron 4,2 procent. Kommunen totalt ökar sin sjukfrånvaro 2018 
medan förvaltningen minskar sin sjukfrånvaro under 2018. Förvaltningen 
har en jämnare sjukfrånvaro i slutet av 2018 jämfört med föregående två år. 
Förvaltningen ligger högre än kommunen i snitt, men skillnaden under 
andra halvåret 2018 har inte varit så stor.

Jämförelsen av sjukfrånvaron mellan män och kvinnor inom kommunen 
visar på en ökning hos kvinnor och en minskning hos männen. 
Motsvarande statistik inom förvaltningen visar på en något minskad 
sjukfrånvaro bland kvinnor och en lite större minskning hos männen.

I kommunen i stort finns en ökad sjukfrånvaro hos anställda som är 50 år 
eller mer samt en någorlunda stabil frånvaro hos övriga ålderskategorier. 
Inom förvaltningen finns en minskning av sjukfrånvaron i alla kategorier 
sett över tre år. Det finns en liten ökning från föregående år för anställda 
som är 50 år eller mer. Antalet medarbetare som har sex sjuktillfällen eller 
mer under ett år har ökat både i kommunen som stort och i förvaltningen.

Arbetsutskottet gav 2019-02-20 (§ 16) HR-konsult i uppdrag att ta fram 
statistik på sjukfrånvaro vid heltidsarbete samt vid deltidsarbete. Statistiken 
visar att sjukfrånvaron för personer som arbetar deltid är 2 procent högre än 
för heltidsarbetande.

Ordförande ber förvaltningen se över möjligheten att jämföra 
sjukfrånvarostatistiken med andra kommuners socialförvaltning.

Beslutsunderlag
Statistikrapport om sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 2018
Socialnämndens arbetsutskott § 16/2019
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Skickas till
HR-konsult
Socialchef
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SN § 40/2019 Dnr 2017/36

Redovisning av förskjuten semester 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av sjukfrånvaro hos medarbetare som förskjutit sin semester.

Ärendebeskrivning
De personer som hade förskjuten semester 2017 har från 2017 till 2018 
ökat sin sjukfrånvarotillfällen – men frånvaron kan inte direkt kopplas med 
förskjuten semester.

Upplevelsen av förskjuten semester var att sommaren var lugnare och 
tryggare både för medarbetare och brukare. Erbjudandet behöver dock 
komma tidigare för planering av semester över hela året. De som förskjutit 
sin semester blev en sammanhållande länk som kunde redogöra mer för 
helheten.

Sjukfrånvaron inom vård och omsorg visar en jämnare kurva på 
sjukfrånvaro under året med en marginell ökning. De medarbetare som valt 
att förskjuta sin semester 2017 och 2018 har ökat sina sjukfrånvarotillfällen 
2018 jämfört med 2017. Statistiken hänger samman med hela förvaltningen 
och det går inte att göra en direkt koppling till förskjuten semester. 

Semesteruttaget följde under 2018 planeringen i stort, det var en del toppar 
i semesteruttag i maj och september. Uttaget av tjugo semesterdagar av de 
som förskjutit sin semester förbättras 2018.

Kostnaden för övertid och fyllnadstid ökar med drygt 113 tusen kronor från 
2017 till 2018. Korttidsfrånvaron som ökat i förvaltningen i stort kan vara 
en faktor bland flera. Kostnaden för timlöner juli-september minskar 2017 
till 2018 med ca 500 tusen kronor. Engångsbeloppet för förskjuten 
semester, vilket består av ersättning till 63 personer inklusive 
personalomkostnader, uppgår till knappt 2 292 130 kronor.

Beslutsunderlag
Presentation av uppföljning förskjuten semester 2018
Socialnämndens arbetsutskott § 17/2019
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 41/2019 Dnr 2017/36

Förskjuten semester 2019
Beslut

1. Socialnämnden utökar antalet platser till förskjuten semester för 
medarbetare inom vård och omsorg. De 50 platser som tidigare 
beslutats (SN § 9/2018) utökas till 63 platser 2019 till en kostnad på 
cirka 2,6 miljoner kronor.

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
tjänsteskrivelse med förslag ställd till personalutskottet om att 
ersättningen för förskjuten semester ska belasta 
kommunövergripande budget.

Sammanfattning
Ärende som lyfts på dagens sammanträde gällande antalet platser till 
förskjuten semester inom vård och omsorg 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tidigare beslutat (SN § 9/2018) att maximalt 50 
medarbetare per år inom vård och omsorg kan beviljas förskjuten semester 
mot en ersättning på som mest 30 000 kronor per medarbetare. Det har i år 
kommit in 82 ansökningar från personal inom vård och omsorg om att få 
förskjuta sin sommarsemester 2019. Om alla 82 medarbetare skulle beviljas 
förskjuten semester blir kostnaden omkring 3,4 miljoner kronor inklusive 
personalomkostnader. Beloppet för förskjuten semester 2018 blev knappt 
2,3 miljoner kronor inklusive personalomkostnader.

Verksamhetschef vård och omsorg lyfte frågan till arbetsutskottet 2019-02-
20 (§ 18) att ta ställning till om antalet platser för förskjuten semester ska 
utökas eller inte under sommaren 2019 då antalet ansökningar överstiget 
det maximala antalet på 50 plaster. 

Arbetsutskottet föreslår nämnden (§ 18/2019) att utöka antalet platser till 
förskjuten semester inom vård och omsorg från 50 till 63 platser 2019 till 
en kostnad på cirka 2,6 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 18/2019

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
HR-konsult
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 42/2019 Dnr 2017/21

Internkontrollplan för socialnämnden 2019
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för 
socialnämndens verksamhetsområden gällande 2019. Planen är framtagen 
utifrån de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som kommunstyrelsen 
beslutat om.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade i september 2018 beslut gällande riktlinjer för 
intern kontroll. Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir 
gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll ska fungera som en 
trygghet för alla som arbetar och verkar i organisationen. 

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp den interna 
kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta 
en särskild plan för den interna kontrollen. Planen ska följas upp årligen 
och resultatet ska rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i 
planen. I samband med årsredovisningen ska resultatet av uppföljningen av 
den interna kontrollen redovisas till kommunstyrelsen.

Förvaltningen har utifrån framtagna tillämpningsanvisningar gjort en risk- 
och väsentlighetsanalys och utifrån den analysen tagit fram ett förslag på 
internkontrollplan för socialnämndens verksamhetsområden gällande 2019. 
Uppföljningen av planen kommer att rapporteras till socialnämnden utifrån 
de tidsintervall som anges i internkontrollplanen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-20
Internkontrollplan socialförvaltningen 2019
Socialnämndens arbetsutskott § 20/2019

Skickas till
Verksamhetschefer
Controller
Avgiftshandläggare
Nämndsekreterare
Socialchef
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 43/2019 Dnr 2018/86

Motion från S om att skapa mer ljuv musik i 
hela Hultsfreds kommun på våra äldreboenden
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande på motionen som sitt eget och 
överlämnar det till kommunstyrelsen.

Reservation
Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Cajsa Runn, alla S, reserverar sig 
mot beslutet till förmån för det egna yrkandet om att bifalla motionen.

Sammanfattning
En motion om att skapa ljuv musik på kommunens äldreboenden har 
lämnats in. Socialnämnden har remitterats att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande över motionen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, har 
2018-08-17 lämnat in en motion om att skapa mer ljuv musik på 
kommunens äldreboenden. Motionen tar upp förslag som att olika 
”rockprofiler” kan skapas på rummet, väggarna kan kläs med skivor eller 
LP-fodral och att konsert/pubkvällar kan anordnas.

Motionsställarna föreslår att socialnämnden tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på hur 
intentionerna i motionen kan förverkligas. Kommunfullmäktige beslutade § 
92/2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 204/2018 att remittera 
motionen till socialnämnden att i samråd med kultur- och 
fritidsförvaltningen ta fram ett yttrande på motionen.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande på motionen. 
Förvaltningen anser inte att en lägenhet i ett äldreboende kan ha en speciell 
inriktning då det gäller inredningsdetaljer. Inredningen måste kunna 
accepteras av alla individer oavsett tidigare intressen, det är också relativt 
korta tider som den enskilde bor på ett äldreboende. Då det gäller 
aktiviteter med inriktning på musik finns det i stor utsträckning på 
kommunens äldreboende och varierar över tid beroende på de boendes 
intressen och önskemål. Förvaltningen kan se att dessa aktiviteter kan 
utvecklas och då gärna i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. 
Samråd har skett med berörda motionsställare och kultur- och 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

fritidsförvaltningen.

Socialnämndens arbetsutskott föreslog 2019-02-20 (§ 21) nämnden att anta 
förvaltningens yttrande på motionen som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jonny Bengtsson, S, yrkar att motionen återremitteras till förvaltningen för 
förtydligande om vad kultur- och fritidsförvaltningen framfört vid samråd 
om motionen. 

Per-Inge Pettersson, C, tillsammans med alliansgruppen yrkar att besluta 
om yttrandet idag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag som kan ställas emot varandra:

1. Att fatta beslut idag
2. Att återremittera motionen till förvaltningen

Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande finner att nämnden beslutat att fatta beslut idag varpå Jonny 
Bengtsson, S, begär votering.

Ordförande finner följande:
1. Att fatta beslut idag motsvarar en ja-röst
2. Att återremittera motionen till förvaltningen motsvarar en nej-röst

Votering
Med 6 ja-röster och 3 nej-röster, se särskild röstningslista, beslutar 
socialnämnden att ärendet ska beslutas om idag.

Yrkande
Jonny Bengtsson, S, yrkar bifall på motionen.

Per-Inge Pettersson, C, tillsammans med alliansgruppen yrkar att besluta 
enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag som kan ställas emot varandra:

1. Att besluta enligt arbetsutskottets förslag
2. Att bifalla motionen

Nämnden godkänner propositionsordningen.
Ordförande finner att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för det egna yrkandet om att 
bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Tomas Söreling och Tommy Rälg, båda S, 2018-08-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott § 204/2018
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-02-17
Socialnämndens arbetsutskott § 21/2019

Skickas till
                     Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 44/2019 Dnr 2018/85

Motion från KD om arbetskläder för 
vårdpersonal
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande på motionen som sitt eget och 
överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning
En motion angående arbetskläder till vårdpersonal har lämnats in. 
Socialnämnden har remitterats för att ta fram ett yttrande över motionen.

Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamöterna Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, har 
2018-09-05 lämnat in en motion angående arbetskläder för vårdpersonal. 
Motionsställarna vill att kommunen ser över systemet för arbetskläder för 
vårdpersonal samt räknar upp ersättningsbeloppet. Kommunfullmäktige 
beslutade § 94/2018 att remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 206/2018 att 
remittera motionen till socialnämnden för yttrande.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande på motionen. 
Förvaltningen har i början av året fått uppdraget att se över riktlinjer och 
rutiner för inköp av arbetskläder på grund av nya regler från Arbetsmiljö-
verket och nya föreskrifter från socialstyrelsen. De nya reglerna pekar på 
vikten av att kläder byts dagligen och att ombytet från privata kläder till 
arbetskläder sker på arbetsplatsen. De reglerna kommer att innebära ökade 
kostnader för arbetskläder inom vård och omsorg och kommer att bli en 
fråga inom ramen för budgetarbetet inför 2020. Förvaltningen anser att den 
översyn som nu inletts kommer att innebära förändrade rutiner och kan 
innebära en leasing av arbetskläder istället för de inköp var och en gör idag. 
Samråd har skett med berörda motionsställare.

Beslutsunderlag
Motion från Åke Nilsson och Lennart Davidsson, båda KD, 2018-09-05
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 206/2018
Tjänsteskrivelse med yttrande 2019-02-17
Socialnämndens arbetsutskott § 22/2019

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 45/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Per-Inge Pettersson, C, och Jonny Begtsson, S, rapporterar från kommunala 
pensionärsrådet 2019-02-13. Pensionärsrådets reglemente gicks igenom 
och ansågs dagsaktuellt. Frågan kan återkomma till socialnämnden.

Per-Inge Pettersson, C, och socialchef Ann-Gret Sillén lämnar rapport från 
länsgemensam ledning 2019-02-15 där bland annat barnkonventionen 
diskuterats.

Det var information om om- och nybyggnationen vid särskilt boende 
Ekliden i Virserum 2019-03-06.

Socialnämndens presidium hade presidiemöte tillsammans med Vimmerby 
kommun 2019-03-11. Där diskuterades arbetskläder, familjehem, 
familjerätt, höglandets socialjour med mera.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 46/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information från Migrationsverket (Handlingsid 2019/123)
Frågor från Kristdemokratiska kvinnoförbundet (KDK) om hur 
hedersförtryck och våld förebyggs och upptäcks 2019 samt 
sammanställning av svar 2018 (Handlingsid 2019/139)
Svar till Kristdemokratiska kvinnoförbundet (Handlingsnr. 2019/229)

Kommunfullmäktige § 20/2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 33/2019

Svar till Arbetsmiljöverket med bilagor, beslut SNAU § 15/2019, beslut SN 
§ 21/2019 (Dnr. 2018/52)

Familjerådgivningens verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 
2019 (Handlingsid. 2019/206)

Beslut av socialchef 2019-02-28 (Handlingsnr. 2019/224)
Beslut 2019-02-25, § 133, från kommunfullmäktige i Västerviks kommun – 
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (Handlingsid: 2019/237)

Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2018-12-03, 2019-01-
08 och 2019-02-06
Lex Sarah, 2 st (Dnr. 2019/25-26)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 8 st (Handlingsid. 2019/238, 138, 
218, 204, 207, 196, 134, 172)
Delegationsbeslut februari 2019: Omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning (OF), Äldreomsorgen (ÄO) och Individ- och 
familjeomsorgen (IFO)
Tecknade avtal (Handlingsid. 2019/233, 2019/192, 2019/106, 2019/117)
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SN § 47/2019 Dnr 2019/6

Information om särskilt boende och 
korttidsenheten
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef informerar nämnden om aktuellt läge på särskilt boende och 
korttidsenheten.

Ärendebeskrivning
Det är ett rätt stort tryck på särskilt boende samt korttid och avlastning för 
tillfället. Förvaltningen ser över lösningar för att kunna frigöra platser på 
korttiden. 

Efter föredragningarna ajourneras sammanträdet för 
gruppöverläggningar klockan 16:10-16:20 inför kommande 
beslutsronda.
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Närvaro-/röstningslista

Ledamot Tjänstgörande 
ersättare

Närvar-
ande

§ 
43 
Ja

§ 
43
Nej

§ 
Ja

§
Nej

§ 
Ja

§
Nej

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