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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-05

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 73/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg ger nämnden en lägesrapport om 
pågående arbete i Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Hultsfred Trygga Hems första årsstämma hölls den 3 juni 2019. Styrelsen 
förblir oförändrad, dock med Urban Lundin och oppositionsråd Tomas 
Söreling som nya ersättare.

Byggnationen vid Ekliden pågår och anbudet för entrén, vinterträdgården 
och renovering av restaurangen är klart. Inflyttningen beräknas bli i 
december 2019.

I december 2019 planeras även byggstarten av första etappen i till- och 
ombyggnationen av Hemgården.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-05

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 74/2019 Dnr 2019/54

Verksamhetsrapport budget- och 
skuldrådgivning 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Budget- och skuldrådgivare presenterar verksamhetsrapport för 2018.

Ärendebeskrivning
Verksamheten med budget- och skuldrådgivning i Hultsfreds kommun 
bedrivs av en tjänst om 40 procent och är placerad inom ekonomikontoret. 
Under delar av 2018 har tjänsten varit placerad inom socialkontoret. 
Budget- och skuldrådgivningen hjälper enskilda kommuninvånare med sin 
vardagsekonomi och sin skuldsituation. Budget- och skuldrådgivningen har 
följande skyldighet enligt 5 kap 12 § Socialtjänstlagen: ”Kommunen ska 
lämna budget- och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldighet 
gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad 
skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad”.

Verksamheten dokumenteras med hjälp av Konsumentverkets dataprogram 
Boss. Materialet ur dataprogrammet Boss visar på statistik gällande antalet 
ärenden i verksamheten under perioden 2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31. 
Denna rapport bygger till stor del på den statistiken.

Under 2018 har 66 nya ärenden kommit in. I december fanns 65 pågående 
ärenden. Den största andelen rådsökanden är i åldern 40-60. Under 2018 
har kommunen hjälpt 30 rådsökande att ta fram och skicka in en ansökan, 
vilket är något fler än året innan.
 
Rådgivningen rymmer allt från samtal per telefon där man hänvisar till 
andra samhällsresurser eller till långvariga kontakter inför exempelvis en 
skuldsanering. Kontakterna vid skuldsanering och frivilliga uppgörelser 
kan också bestå under flera år och omfattar både stödjande samtal och 
konkret praktisk hjälp i pressade ekonomiska situationer. Rådgivningen 
syftar till ekonomisk rehabilitering och till att förebygga ekonomiska 
problem i hushållen framöver. Den förebyggande verksamhet som ingår i 
arbetsuppgifterna har bestått av informationstillfälle på gymnasiet i 
Hultsfred.
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport budget- och skuldrådgivning 2018

Skickas till
Budget- och skuldrådgivare, för kännedom
Sektionschef IFO Vuxen, för kännedom
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-05

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 75/2019 Dnr 2017/129

Delårsrapport 2019-04-30
Beslut
Socialnämnden lägger rapporten för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämndens controller redovisar socialnämndens delårsrapport per 
2019-04-30.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten per 2019-04-30 för socialnämnden visar en prognos på ett 
totalt underskott på cirka 8,8 miljoner kronor.

Störst underskott får omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) 
och psykiatrin med en prognos som visar ett totalt underskott på cirka 6,5 
miljoner kronor. Verksamheter inom OF som får den bästa prognosen är 
daglig verksamhet och Opalen. Verksamheter som får sämst prognos är 
korttid/trapphusboendet, gruppbostäderna Solvändan och Berguven i 
Hultsfred, samt personliga assistenter.

Äldreomsorgen (ÄO) får enligt prognosen ett totalt underskott på cirka 3,3 
miljoner kronor. Verksamheter inom ÄO som visar på bäst prognos är 
sjuksköterskor och de särskilda boendena Klockargården i Vena, 
Lindgården i Hultsfred och Lundagården i Mörlunda. Sämst prognos får 
resursfördelning inom hemtjänsten, Nattpatrullen, hemtjänst Järnforsen och 
bemanningsenheten. Nettokostnadsutfallet är högre under april månad än 
resursfördelningen till hemtjänsten. Detta är en ökning av glappet sedan 
föregående månad.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) får enligt prognosen ett totalt 
underskott på cirka 1,1 miljoner kronor. Verksamheter inom IFO som får 
bäst prognos är ensamkommande barn, HVB barn och ungdom, 
socialkontoret barn och familj samt boende för ensamkommande barn och 
unga. De verksamheter som får sämst prognos är HVB missbruk, 
konsulentstödda familjehem, familjehem ensamkommande samt skyddat 
boende vuxen.

Beslutsunderlag
Presentation av ekonomirapport prognos per 2019-04-30
Socialnämndens arbetsutskott § 49/2019
Delårsrapport 2019-04-30
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Controller
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 76/2019 Dnr 2018/76

Sjukfrånvarostatistik jämförelse i länet
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämndens HR-konsult presenterar statistik på sjukfrånvaro inom 
socialförvaltningar i länet.

Ärendebeskrivning
Sjukfrånvarostatistik inom socialförvaltningen för helåret 2018 redovisades 
för socialnämnden 2019-03-13 (§ 39). Socialnämndens ordförande gav 
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att jämföra 
sjukfrånvarostatistiken med andra kommuners socialförvaltningar.

Socialnämndens HR-konsult har nu tagit fram den efterfrågade statistiken. 
Hultsfreds kommun har ett jämförelsevis bra resultat. En orsak är bra 
resultat i medarbetarenkäten med engagerade medarbetare. Kommunen är 
även generösa i rehabiliteringsarbetet och lyssnar på den sjukskrivna.

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 39/2019
Sjukfrånvarostatistik socialförvaltningen jämförelse i länet

Skickas till
HR-konsult
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Sammanträdesprotokoll
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 77/2019 Dnr 2019/52

Förslag om att upphäva kommunal 
bemötandeguide
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att bemötandeguiden 
upphör att gälla, då samma värdegrund och bemötande enligt styrmodellens 
mål och nyckeltal gäller alla kommunens invånare.

Sammanfattning
Socialnämnden anser med anledning av styrmodellens tydliga budskap inte 
att en särskild kommunal bemötandeguide behövs för att tydliggöra 
bemötande gentemot särskilda grupper av invånare.

Ärendebeskrivning
Bemötandeguiden antogs av kommunstyrelsen 2007. Därefter har en 
reviderings gjorts 2019-03-05. Det som har förändrats sedan 2007, men 
som inte fullt ut beaktades vid revideringen, är ett arbete gällande 
styrmodellen som tydligt anger anställdas och förtroendevaldas uppdrag 
och krav på bemötande då det gäller samtliga kommuninvånare.

Utifrån kommunfullmäktiges strategikarta beskrivs både kommunens 
vision och värdegrund på ett tydligt sätt och gäller alla kommunens 
invånare:

Vision
 Våra barn växer upp i en trygg miljö där förskolor och skolor 

fungerar bra och där det finns gott om spännande fritidsaktiviteter.
 Hultsfred är en kommun som erbjuder stora möjligheter för både 

små och stora företag. 
 Det är tryggt att bli äldre i Hultsfreds kommun.
 Det är enkelt och det går snabbt att ta sig till och från kommunen. 
 Spännande saker lockar besökare till vår kommun – året runt!

Värdegrund 
 Handlingskraft: Initiativtagande, aktivt bemötande, idéer blir 

verklighet. 
 Nyskapande: Kreativt nytänkande över gränserna, dialog, 

samverkan och modernt förhållningssätt. 
 Stolthet: Respekt och stolthet för den jag är. Alla är olika. 

Tillsammans är vi starka. Självkänsla byggs inifrån. 
 Jämställdhet och tolerans: Här respekterar vi varandra oavsett kön, 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

ålder och etniskt ursprung. Vi strävar efter jämställdhet på alla plan. 
Tolerans för alla är en självklarhet. 

Detta sammanfattar vi med: Du syns och hörs i Hultsfred!

Kommunfullmäktiges strategikarta beslutades i Kommunfullmäktige, § 
95/2014-06-23. Utöver vision och värdegrund finns mål och nyckeltal 
beskrivna inom fyra olika perspektiv: ekonomi, invånare och brukare, 
verksamhet och medarbetare samt utveckling.

Socialnämnden anser att kommunfullmäktiges strategikarta som antogs 
2014 mycket väl kan ersätta den bemötandeguide som nyligen reviderats 
men som beslutades 2007. Socialnämnden anser att det inte är förenat med 
dagens samhälle och människors lika värde att det finns en bemötandeguide 
riktad för särskilda grupper av invånare i kommunen. Socialnämnden anser 
därför att bemötandeguiden ska upphöra att gälla.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15
Socialnämndens arbetsutskott § 50/2019
Bemötandeguide reviderad av kommunstyrelsen 2019-03-05
Kommunfullmäktiges strategikarta

Skickas till
Kommunstyrelsen
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 78/2019 Dnr 2019/51

Personlig adress till boenden i äldreomsorgen 
och omsorgen
Beslut
Socialnämnden beslutar att

- den enskilde ges en egen adress till sin lägenhet inom 
omsorgen och äldreomsorgen i Hultsfreds kommun 

- adressen är i likhet med övriga bostadsmarknaden, adress, 
husnummer, ort samt lägenhetsnummer

Sammanfattning
De särskilda boendena samt olika former av boende inom omsorgen i 
Hultsfred Kommun heter idag exempelvis Ekliden, Hemgården, Lejonet 
och Korsnäbben. De som bor på dessa boenden hyr sin egen lägenhet. 
Utifrån det Salutogena synsättet så flyttar den enskilde till en lägenhet med 
en egen adress. Den enskilde flyttar exempelvis till Vetlandavägen 55 
lägenhet B1 inte till Hemgården.

Ärendebeskrivning
Inom socialnämndens verksamhet i Hultsfreds kommun finns en tydlig 
inriktning att all verksamhet ska utgå från socialnämndens värdegrund. Det 
ska finnas förutsättningar för salutogen verksamhet som kan ge möjligheter 
till människors olika behov av stimulans. Utifrån socialtjänstlagen ska äldre 
och personer med en funktionsnedsättning leva och bo självständigt. Ha ett 
värdigt liv och känns välbefinnande samt behålla sitt självbestämmande 
och sin integritet.

Att flytta till ett äldreboende eller till en bostad med särskild service är en 
stor omställning i livet och det är då viktigt med känslan att jag flyttar till 
min egna lägenhet där jag får behålla min självständighet och min 
integritet. Av den anledningen kan det vara viktigt att våra äldreboenden 
samt bostäder med särskild service i Hultsfred kommun heter en 
gatuadress.

Äldreboenden
Ekliden ändras till Ringvägen 13 Virserum
Hemgården ändras till Vetlandavägen 55 Målilla
Lundagården ändras till Doktorsvägen 8 Mörlunda
Lindgården ändras till Aspedalsgatan 24 Hultsfred
Klockargården ändras till Skördevägen 6 Vena
Knektagården ändras till Östra Långgatan 10, Hultsfred.

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-05

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bostad med särskild service 
Lejonet ändras till Tjädervägen 3 Virserum
Korsnäbben ändras till Orrgränd 1C Virserum
Haga ändras till Rödmossavägen 37 Virserum
Berguven ändras till Gränsgatan 9 Hultsfred
Solvändan ändras till Lindvägen 7 Hultsfred
Oredan ändras till Nygatan 5 Hultsfred

Yrkanden
Jonny Bengtsson, S, yrkar återremittering av ärendet.

John Hoffbrink, SD, yrkar enligt Jonny Bengtssons, S, yrkande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av nämnden.

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras. Ordförande finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska 
avgöras idag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott § 51/2019
Tjänsteskrivelse 2019-05-15, justerad enligt arbetsutskottet 2019-05-22 (§ 
51)

Skickas till
Ledningsgrupp vård och omsorg
Enhetschefer vård och omsorg
Biståndshandläggare
Socialkontorets stab
Controller
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 79/2019 Dnr 2019/50

Verksamhetsbesök och utbildningsdag för 
ledamöter 2019
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera utbildningsdag för 
nämndens ledamöter och ersättare någon gång under hösten.

Sammanfattning
Med anledning av en ny mandatperiod ska vissa verksamhetsbesök 
genomföras utifrån de prioriteringar politiken gör. Dessutom ska en 
utbildningsdag genomföras under hösten och med ett innehåll som 
politiken föreslår utifrån de behov som finns i socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet beslutade 2019-05-22 (§ 52) att

- verksamhetsbesök ska genomföras under hösten 2019 på 
tre prioriterade verksamheter

- en utbildningsdag genomförs under hösten 2019 med det 
innehåll som nämndens ledamöter föreslår

- både ordinarie ledamöter och ersättare i nämnden ska 
involveras i utbildningsdagen och verksamhetsbesök

En sammanställning av respektive enhetschefsområde finns som en bilaga i 
handlingarna till sammanträdet. Respektive socialnämndsledamot ska 
prioritera tre olika verksamheter som man skulle vilja besöka. Utifrån dessa 
prioriteringar kommer förvaltningen att föreslå att de tre mest valda 
verksamheterna besöks under hösten 2019.

Dessutom kommer en utbildningsdag genomföras under hösten 2019. 
Nämndsledamöterna diskuterar vilka områden som är viktiga att diskutera 
och informera om under denna utbildningsdag. Därefter tar förvaltningen 
fram ett förslag på utbildningsdag.

Förslag på teman under dagens sammanträde är: sekretessärenden, barn och 
familj, socialpsykiatrin, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) där föreläsare eventuellt bjuds in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-15
Adresslista till verksamheterna
Socialnämndens arbetsutskott § 52/2019
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Skickas till
Socialchef
Administrativ handläggare
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 80/2019 Dnr 2019/49

Analys av brukarundersökning inom individ- 
och familjeomsorgen (IFO) 2018
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
De tre sektionerna inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har analyserat 
varje sektions egna resultat på 2018 års brukarundersökning. Analyserna 
och sammanställningen totalt och per sektion delges nu socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 genomfördes individ- och familjeomsorgens (IFO) 
årliga brukarenkät. Totalt skickades 688 enkäter ut. Svarsfrekvensen 
landade på 210 svar vilket motsvarar 30,5 % totalt för IFO. Föregående år 
var svarsfrekvensen lägre med 146 svar totalt. 
Enkäterna var uppdelade mellan Arbetsmarknadsenheten, Plattformen, 
Integration, Stegen (IFO Arbete och integration), IFO Barn och familj och 
IFO Vuxen med samma frågeställningar. Detta för att kunna lyfta ur 
resultat för de olika sektionerna. Varje sektion har nu gjort en analys av det 
egna totala resultatet som nu visas för nämnden, se bilagor. 
Sektionscheferna har även tagit del av de kommentarer som de svarande 
kunde lämna under varje fråga.
IFO:s totala sammanställning av resultatet finns också med i underlaget, se 
bilaga. Det är flest män bland de svarande. Åldersfördelningen bland de 
svarande är spridd från 5 år och uppåt. De svarande fördelar sig jämt 
mellan 15 år och äldre än 46 år. 
Bäst resultat (svar 4-6 på skalan 1-6) för IFO totalt är:
Andelen som anser sig bli mottagna på överenskommen tid = 92,5 %
Andelen som är nöjda med personalens bemötande = 90,7 % 
Andelen som anser att personalen lyssnar = 87,3 %

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-16, Total sammanställning IFO Brukarenkät 2018
Analys brukarundersökning IFO Vuxen 2018
Analys brukarundersökning IFO Arbete och integration 2018
Analys brukarundersökning IFO Barn och familj 2018
Socialnämndens arbetsutskott § 53/2019

Skickas till
                     Sektionschefer
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Socialnämnden
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SN § 81/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från

- Presidieträff med barn- och utbildningsnämnden 2019-05-15
- Socialchefs- och ordförandeträff i Oskarshamn 2019-05-17, där 

bland annat samverkan kring familjehem diskuterades
- Kommunala pensionärsrådet 2019-05-22 där bland annat budget 

2020 och information från Framsteget om hemmafixaren föredrogs. 
Pensionärsrådet fick även information om nämndens beslut om att 
verksamhetsråd upphör.

- Lundagårdens väntjänstcafé 2019-05-24
- Möte 2019-05-29 tillsammans med kommunstyrelsen och AB 

Hultsfreds Bostäder, bland annat gällande tillgängligt 
fastighetsbestånd med bland annat hissar inom vissa fastigheter

- Boendestödets 11-årsjubileum dit presidiet var inbjudna

Monica Bergh, KD, rapporterar från Anhörigriksdagen som upplevdes som 
mycket positiva dagar.

Conny Daag, M, rapporterar från Hjälpmedelsnämnden.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 82/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Hållbarhetsredovisning från Riksbyggen (Handlingsid. 2019/476-477)
Kommunfullmäktige §§ 62, 65-66
Avslutsbrev från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsid. 
2019/550)
Informationsbrev och missiv från Migrationsverket (Handlingsid. 
2019/552, 2019/580)
Protokoll Lokala Hälsorådet 2019-05-09 (Handlingsid. 2019/572)
Information och rapport från IOGT-NTO:s Juniorförbund (Handlingsid. 
2019/575-576)
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, 4 st (Handlingsid. 2019/556-559)
Beslut från Kammarrätten i Jönköping (Handslingsid. 2019/474)
Beslut från Kalmar Tingsrätt (Handlingsid. 2019/549)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsid. 2019/571)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st (Handlingsid. 2019/498, 
2019/475, 2019/465)
Lex Sarah (Dnr. 2019/53, Handlingsid. 2019/584)
Lex Maria (Dnr. 2019/42, Handlingsid. 2019/496)
Delegationsbeslut maj 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-06-05

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 Jörgen Nilsson, 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 Gun-Britt Axelsson, KD X
8 Cajsa Runn, S X
9 John Hoffbrink, SD X
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