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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 93/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Verksamhetschef och projektsamordnare lämnar information och 
lägesrapport om kooperativ hyresrättsförening Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Hultsfred Trygga Hem är en kooperativ hyresrättsförening mellan 
Hultsfreds kommun och Riksbyggen. Det är en fristående 
hyresrättsförening med en egen styrelse. Verksamhetschef och 
projektsamordnare sitter med i styrgruppen. Riksbyggens roll i föreningen 
är bland annat kunskap om byggnation, ekonomi, skötsel och köhantering.

De särskilda boendena på kommunens olika orter ingår i projektet. Dessa 
kommer genomgå ny- och/eller ombyggnation under kommande år. 
Tidplanen som den ser ut idag sträcker sig fram till år 2026. För närvarande 
pågår arbete med trygghetslägenheter och särskilt boende i Virserum, och 
förberedelser med anbud för ny- och ombyggnation av särskilt boende i 
Målilla. Målet är att skapa 163 lägenheter totalt för särskilt boende i 
kommunen, 18 rum för korttidsboende samt 49 trygghetslägenheter.

Socialnämnden får ta del av ritningar över ny- och ombyggnation av 
särskilt boende i Målilla. Verksamhetschef och projektsamordnare 
genomför mycket informationsträffar.

I arbetet ser man till olika typer av boenden:
Personligt boende – lägenhet, dygnsvila, där man själv väljer hur man vill 
möblera med mera.
Allmänna boendet – gemensamma utrymmen bemannat med personal, 
tryggar upp och får hjälp, den enskilde kommer alltid till ett mål.
Kollektiva boendet – boendet som utgångspunkt, möjlighet att gå till 
restaurangen, umgås med vänner och familj som inte bor på boendet, 
aktiviteter på träffpunkt med mera.

Beslutsunderlag
Presentation Hultsfred Trygga Hem
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-11

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 94/2019 Dnr 2019/66

Synpunkter under första halvåret 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingar.

Sammanfattning
Statistik av inkomna synpunkter under första halvåret 2019.

Ärendebeskrivning
Som en del i kommunens kvalitetsarbete ska synpunkter tas emot och 
hanteras. Till socialförvaltningen har det registrerats 15 synpunkter under 
det första halvåret 2019, vilket är två färre än förra året under samma 
period.

Av de inkomna synpunkterna var 13 stycken klagomål, en innehöll beröm 
och en inkommen synpunkt var en fråga. 

Vid kategorisering handlade åtta stycken om bemötande/kompetens och sex 
stycken om service/tjänster. De andra kategoriserades som bland annat ej 
verkställda beslut, delaktighet/inflytande samt övrigt.
 
För de inkomna synpunkterna har de åtgärder som vidtagits mestadels lett 
till förbättring.

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

Enligt uppdrag från socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 70, har tre 
stickprov från de synpunkter som handlat om bemötande tagits fram till 
dagens sammanträde. Utifrån stickprovet kan man se att det är väldigt olika 
typer av synpunkter som kommer in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-05, synpunkter under första halvåret 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 70

4



Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 95/2019 Dnr 2019/62

Begäran om yttrande efter anmälan om 
klagomål till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO)
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens yttrande till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) med diarienummer 8.5-29277/2019-1 som sitt eget.

Sammanfattning
En begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om handlingar 
och yttrande har kommit in till förvaltningen. 

Ärendebeskrivning
En anmälan om klagomål på den kommunala hemtjänsten och 
hemsjukvården i Hultsfred har kommit in till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). IVO har med anledning av klagomålet skickat en begäran 
om handlingar och yttrande till förvaltningen. Handlingarna och nämndens 
yttrande ska vara inne senast den 16 september.

Förvaltningen har till dagens sammanträde tagit fram ett förslag till 
yttrande, se bilaga.

Beslutsunderlag
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2019-08-14
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 65
Bilagor till begäran 2019-08-14
Förslag till yttrande 2019-09-04

Skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 96/2019 Dnr 2019/67

Sjukfrånvaro socialförvaltningen första halvåret 
2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av sjukfrånvarostatistik för socialförvaltningen första halvåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Under det första halvåret ökar socialförvaltningens frisknärvaro vilket är 
positivt. Det har genomförts flera åtgärder för att öka frisknärvaron de 
senaste åren.

Frisknärvaron hos socialförvaltningen totalt är 93,4 procent. Andelen 
långtidssjukskrivningar (60 dagar eller med) ligger på 2,2 procent, medan 
korttidsfrånvaro ligger på 4,4 procent. Sjukfrånvaron i procent av arbetad 
tid har minskat stadigt 2017-2019 för socialförvaltningen totalt sett. 

Sjukfrånvaron mellan män och kvinnor skiljer sig, då mäns sjukfrånvaro 
har minskat och kvinnors sjukfrånvaro ligger i stort sett på samma nivå som 
tidigare. Det är svårt att veta orsakerna till detta, kanske har 
socialnämndens avveckling av HVB och stödboende med flera manliga 
anställda påverkat. I övrigt är det få män anställda inom socialförvaltningen 
jämfört med antalet anställda kvinnor.

Mellan åldersgrupperna sjunker sjukfrånvaron hos socialförvaltningen mest 
bland de yngsta, samt lite hos de äldsta. Sjukfrånvaron ökar något i den 
mellersta åldersgruppen. I kommunen som helhet har sjukfrånvaron bland 
yngre ökat. 

Beslutsunderlag
Redovisning av sjukfrånvaro socialförvaltningen jan-jun 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 71

Skickas till
Verksamhets-, sektions- och enhetschefer, för kännedom
HR-konsult
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Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 97/2019 Dnr 2017/36

Redovisning av förskjuten semester 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Statistik av förskjuten semester inom vård och omsorg sommaren 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-03-13, § 41, att utöka 2019 års platser för 
förskjuten semester till 63 stycken.

Planeringen och uttaget av semester utanför semesterperioden har fungerat 
bra 2019. Alla medarbetare som beviljats förskjuten semester har planerat 
uttaget av sin semester, vilket facklig organisation gett positiv respons på. 
Fördelningen mellan arbetsplatser har också varit jämn.

En större presentation kommer efter årsskiftet 2019/2020.

Beslutsunderlag
Redovisning av förskjuten semester 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 72

Skickas till
Verksamhets- och enhetschefer vård och omsorg
HR-konsult
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-09-11

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 98/2019 Dnr 2017/33

Uppsägning av LOV-avtal för utförande av 
hemtjänst med Pauliström vård och omsorg AB
Beslut
Socialnämnden säger upp kommunens avtal utifrån lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst med Pauliström vård 
och omsorg AB från och med 2019-10-01.

Sammanfattning
Företaget Pauliström vård och omsorg AB har fått beslut om avslag på 
ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Socialnämnden föreslås därför säga upp kommunens avtal 
med företaget utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av 
hemtjänst.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har sedan 2018-01-01 avtal utifrån lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst med företaget 
Pauliström vård och omsorg AB. Företaget ansökte om tillstånd att bedriva 
hemtjänst hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter det att nya 
tillståndsplikter införts från och med 2019-01-01. IVO har nu gett företaget 
avslag på bland annat deras ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst. 
Socialnämndens avtal med företaget blir därmed ogiltigt. 

I kommunens avtal med företaget står följande, sida 15, sista stycket under 
rubriken Hävning: ”Om tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot 
leverantörens verksamhet och kritiken inte föranleder erforderlig rättelse 
kan avtalet hävas med omedelbar verkan.”

Förvaltningen föreslår att socialnämnden säger upp kommunens avtal med 
Pauliström vård och omsorg från och med 2019-10-01. Pauliström vård och 
omsorg AB får inkomma med en ny ansökan om att få bedriva hemtjänst i 
Hultsfreds kommun i det fall att IVO:s beslut om tillstånd att bedriva 
hemtjänst skulle ändras till företagets fördel efter en eventuell överklagan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-22
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2019-08-02
Avtal med Pauliström vård och omsorg AB from 2018-01-01
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 64
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Pauliström vård och omsorg AB
Myndighet vård och omsorg
Socialkontorets stab
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 99/2019 Dnr 2018/40

Fördelning av ytterligare statsbidrag för 
habiliteringsersättning 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunen har fått ytterligare statsbidrag för habiliteringsersättning 2019.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har efter rekvisition av statsbidrag till 
habiliteringsersättning 2019 fått ytterligare statsbidrag som andra 
kommuner inte rekvirerat. Den totala summan för året blir 986 979 kronor.

Förvaltningens hantering av det extra statsbidraget är samma som 
beslutades om föregående år (SN § 104/2018). 

Beslutsunderlag
Fördelning av statsbidrag habiliteringsersättning för 2019, 2019-06-27
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 67

Skickas till
Framsteget
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 100/2019 Dnr 2019/65

Statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen 
2019
Beslut
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att använda statsbidraget för 
förstärkning av äldreomsorgen 2019 till hemtjänstens verksamhet.

Sammanfattning
Kommunerna i Sverige kan rekvirera om statsbidrag för förstärkning av 
äldreomsorgen 2019 senast 2019-10-31.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen skickade 2019-07-03 ut information till kommunerna om 
möjligheten att rekvirera statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen 
2019. Totalt är stimulansmedlen på 500 miljoner kronor. För Hultsfreds 
kommuns del är statsbidraget på 999 001 kronor.

Statsbidraget går att använda till verksamhetens delar inom äldreomsorgen 
som respektive kommun ser att behoven är som störst. För Hultsfreds 
kommun gör förvaltningen bedömningen att statsbidraget bör läggas på 
hemtjänstens verksamhet med anledning av den ekonomiska situationen. 

Återkoppling av hur bidraget har använts ska redovisas till 2020-02-28.

Beslutsunderlag
Information och rekvisition av statsbidrag för förstärkning av 
äldreomsorgen 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 68

Skickas till
Verksamhetschef och enhetschefer hemtjänst
Controller
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 101/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Monica Bergh, KD, lämnar rapport från webbsändning om Nära Vård i 
Västervik den 5 september. Det som diskuterades mest var samverkan och 
digitalisering.

Socialchef Ann-Gret Sillén informerar nämnden om att en upphandling av 
tvättservice har skett och förvaltningen kommer byta leverantör. 

Vad gäller arbetskläder inom vård och omsorg kommer kommunen ställa 
frågan till Vimmerby kommun om gemensam upphandling för leasing av 
arbetskläder.

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från:
- Jubileum Hjärt- och lungföreningen
- Hjälpmedelsnämnden den 4 september. Frågor som diskuterades var 

likvärdiga förskrivningar och avgifter av hjälpmedel i kommunerna 
emellan. En ny enhetschef har tillsatts inom befintlig budget i 
Västervik.

- Sedan föregående nämnd har ordförande fattat tre ordförandebeslut 
hos IFO Barn o familj, varav ett var på natten som socialjour 
Höglandet aktualiserade.

Andre vice ordförande Jonny Bengtsson, S, rapporterar från presidieträff 
mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden den 9 september. 
Upplägg inför budgetberedningen den 17 september diskuterades samt 
oroligheter i samhället och resursteamets arbete som visat sig redan gett 
kortsiktigt resultat.
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 102/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information från Migrationsverket om reviderad årsplanering för 
mottagande av nyanlända (Handlingsid. 2019/876)
Årsrapport BPSD-registret 2018 (Handlingsid. 2019/875)
Cirkulär 19:30 Socialnämndens och kommunens rätt till ersättning för 
kostnader för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning (Handlingsid. 
2019/868)
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 69
Återkoppling från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) efter svar om 
rekommendation (Handlingsid. 2019/831)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27, § 166
Yttrande ersättning förskjuten semester som en förmån (Handlingsid. 
2019/872)
Beslut från JO, Riksdagens ombudsmän 2019-09-03 (Dnr. 2018/56, 
Handlingsid. 2019/874)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsid. 2019/823, 
2019/862)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsid. 2019/732)
Delegationsbeslut augusti 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 103/2019 Dnr 2019/69

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
granskar kontroll av tillstånd för 
konsulentverksamheter
Beslut
Socialnämnden uppdrar åt socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18 att 
lämna svar på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) begäran med 
diarienummer 8.5-30881/2019-1.

Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skickat ut en begäran om svar 
på frågor med anledning av granskning av socialnämndernas kontroll av 
tillstånd för konsulentverksamheter.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun är en av tolv kommuner i Jönköpings, Östergötlands 
och Kalmar län som ingår i IVO:s granskning av socialnämndernas kontroll 
av tillstånd för konsulentverksamheter. Med konsulentverksamheter menar 
IVO ”verksamheter som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning 
till sådana hem”.

Med anledning av granskningen önskar IVO få in svar från socialnämnden 
på ett antal frågor. Svaren ska vara IVO tillhanda senast 2019-10-04. 

Då begäran kom in till kommunen 2019-09-05 finns inget förslag om svar 
från förvaltningen till dagens sammanträde. Socialnämndens arbetsutskott 
sammanträder nästa gång 2019-09-18 och socialnämnden sammanträder 
nästa gång 2019-10-09.

Beslutsunderlag
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg 2019-09-02

Skickas till
Sektionschefer IFO Barn och familj
Socialnämndens arbetsutskott
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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 Eva Svedberg, S X
9 John Hoffbrink, SD X
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