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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 104/2019 Dnr 2016/99

Lägesrapport Heltidsarbete som norm
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet med införandet av om heltidsarbete som norm 
inom vård och omsorg. 

Ärendebeskrivning
Som ett fortsatt led i överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Kommunal om Heltidsarbete som norm pågår arbetet 
med att införa heltidsarbete inom vård och omsorg i Hultsfreds kommun. 
Arbetet går framåt men kräver en fortsatt långsiktig planering och olika 
strategier för att så många som möjligt ska arbeta heltid.

Parterna är överens om:
 Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid
 Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete
 Flera av dem som redan har en heltidsanställning, men av olika 

anledningar arbetar deltid idag, ska eftersträva heltidsarbete.

Samtliga inom vård och omsorg, med några få undantag, blev anställda på 
heltid 2018-10-01. Samtidigt erbjöds alla som inte önskade att arbeta heltid 
en partiell ledighet på önskad sysselsättningsgrad. Alla anställda ska ha 
möjlighet att arbeta heltid. När det gäller vikarier så har det inte fullt ut 
erbjudits heltidsarbete. Det har märkts som mest när det gäller 
semestervikariat. Att alla vikarier inte erbjudits heltid har säkert flera 
orsaker så som svårigheter att få ihop scheman och att det kan innebära en 
kostnad.

Enligt SKL:s redovisning 2016, så var 29,65 % inom vård och omsorg i 
Hultsfreds kommun heltidsarbetande. I Kolada (databas för jämförelser 
mellan kommuner) uppges att 31 % arbetade heltid 2016 och andelen höjts 
till 51 % 2018. Efter en översyn av förvaltningens controller, i maj 2019, så 
ligger andelen heltidsarbetande på 59 %. Det visar på att det har varit svårt 
att få fram exakta siffror. Fortsättningsvis kommer jämförelsen att ske med 
hjälp av förvaltningens egna siffror. Trenden är ju tydlig, andelen 
heltidsarbetande har ökat betydligt.   

Utmaningar är att anpassa till en heltidsorganisation, genomföra ett 
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kulturskifte, få med hela kommunen och tänka långsiktighet. Diskussion 
först på sammanträdet kring delade turer och kring ekonomi.

Beslutsunderlag
Lägesrapport heltidsarbete som norm 2019-07-17

4
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 105/2019 Dnr 2017/129

Ekonomisk prognos 2019-08-31
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Controller redovisar socialnämndens ekonomiska prognos 2019-08-31.

Ärendebeskrivning
Den totala prognosen för socialförvaltningen blir ett underskott på ca 11,9 
miljoner kronor. Störst underskott totalt per verksamhetsområde har 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) följt av individ- och 
familjeomsorgen (IFO).

IFO får ett totalt underskott på 5,6 miljoner kronor, där IFO Vuxen står för 
det största underskottet på 8,4 miljoner kronor. Det finns ett ökat behov av 
skyddat boende och HVB missbruk.

Äldreomsorgen (ÄO) får ett totalt underskott med ca 1,2 miljoner kronor. 
Underskott finns främst inom hemtjänsten på 4,4 miljoner kronor samt 
övrig äldreomsorg på 1,8 miljoner kronor. Negativa avvikelser är konto för 
resursfördelning för hemtjänst, nattpatrullen, bemanningsenheten samt 
korttidsenheten i Hultsfred. Hemtjänstområdena har totalt sett ett överskott, 
medan resursfördelningskontot och nattpatrullen går med underskott. 
Resursfördelningen/nettokostnadsutfall ligger nästan jämt i augusti. 

OF och psykiatrin får enligt prognosen ett totalt underskott på 7,3 miljoner 
kronor. Störst underskott ligger på gruppbostäder på 3,9 miljoner kronor, 
följt av personliga assistenter, psykiatri och övrig OF. Negativa avvikelser 
är två gruppboenden i Hultsfred, korttiden/trapphusboendet och personliga 
assistenter.

Beslutsunderlag
Ekonomisk prognos 2019-08-31
Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18, § 77
Delårsrapport 2019-08-31

Skickas till
Controller
Kommunstyrelsen
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SN § 106/2019 Dnr 2019/71

Redovisning statistik kvalitetsregister första 
halvåret 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har sammanställt förvaltningens statistik 
från olika kvalitetsregister samt avvikelser inom vård och omsorg under 
första halvåret 2019.

Ärendebeskrivning
Det är viktigt att ha nöjda och trygga brukare och att verksamheten bedrivs 
med insatser av god kvalitet. Rapportering av avvikande händelser är en av 
hörnpelarna i arbetet att förbättra kvalitet och säkerhet i vården. Likaså att 
arbeta förebyggande.

Verksamheten ska bland annat arbeta med att bedriva en god vård och 
omsorg i form av god vård i livets slut, arbeta förebyggande samt att ta 
tillvara på olika avvikelser för att kunna förbättra kvalitén i verksamheten. 
I länet finns även en ”Strategi och handlingsplan för Bättre liv för sjuka 
äldre i Kalmar län” där olika målnivåer finns beskrivna.

Antalet fallolyckor har minskat, medan avvikelser vad gäller läkemedel har 
ökat. Avvikelser kan bero på den enskildes kapacitet, riktlinjer som inte har 
följts eller bristande kommunikation/information. Åtgärder kan vara ett 
enskilt samtal med berörd personal, teamdiskussion samt förändring av 
miljön/rutiner. 

Statistik från registret BPSD vid demenssjukdom visar att andelen personer 
som har en onödig medicinering har minskat. I registret Senior Alert som 
handlar om det förebyggande arbetet kan man se att fler brukare är 
registrerade än tidigare år vilket är positivt. 
Kvalitetsindikatorerna vid vård vid livets slut har förbättrats sedan 
föregående år. Det som fortsatt behöver arbetas med är dokumentation av 
brytpunktssamtal.

Beslutsunderlag
Halvårsredovisning statistik av kvalitetsregister och avvikelser 2019-09-12
Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18, § 81
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 107/2019 Dnr 2019/77

Revidering av socialnämndens 
delegationsordning
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på ändring i nämndens 
delegationsordning.

Sammanfattning
Ändring i socialnämndens delegationsordning utifrån anställning av 1:e 
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Sedan 2019-08-26 är en 1.e socialsekreterare anställd inom ekonomiskt 
bistånd. Då detta är första anställningen avseende tjänsten som 1:e 
socialsekreterare finns inte tjänsten med i delegationsordningen. I tjänsten 
ingår bland annat att ansvara för det dagliga arbetet och ärendehandleda 
socialsekreterare. Detta arbete har sektionschef tidigare ansvarat för. För att 
1:e socialsekreterare ska kunna utföra sitt uppdrag behöver delegat i 
följande punkter ändras från sektionschef till 1:e socialsekreterare:

Punkt 5.1.b
Beslut om bistånd enligt livsföring i övrigt upp till 35 % av 
prisbasbeloppet.
Lagrum 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Punkt 5.5
Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till hyreskostnad för ungdomar under 
25 år.
Lagrum 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-26

Skickas till
Sektionschef
1:e socialsekreterare
Administrativ handläggare
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 108/2019 Dnr 2019/70

Resebidrag vid visning av enkla hjälpmedel
Beslut
Socialnämnden beslutar att

1) göra ett tillägg till tidigare riktlinjer för utbetalning av 
Frivilligverksamhetens aktivitetsbidrag.

2) bidrag för resekostnader betalas ut till de personer som tillhör den 
arbetsgrupp som jobbar ideellt med att demonstrera Enkla 
hjälpmedel på olika orter i Hultsfreds kommun. Resebidraget 
utbetalas, utifrån Skatteverkets rekommenderade belopp, som för 
närvarande är 18.50 kr per mil. Beloppets storlek följer 
Skatteverkets rekommendationer.

3) sammanställning av utlägg för resor lämnas till förvaltningens 
Frivilligverksamhet för utbetalning av resebidrag.

Sammanfattning
Enkla hjälpmedel är egenvårdsprodukter som man själv kan köpa på den 
öppna marknaden. Arbetsgruppen för Enkla hjälpmedel i Hultsfreds 
kommun jobbar ideellt med att sprida information. Det innebär egna 
omkostnader för resor till olika delar av kommunen. Dessa resekostnader 
skulle kunna finansieras som en del av Frivilligverksamhetens 
aktivitetsbidrag.

Ärendebeskrivning
Enkla hjälpmedel är egenvårdsprodukter som man själv kan köpa på den 
öppna marknaden. Vissa hjälpmedel finns att köpa på apoteket och på 
internet. Det finns även flera webbutiker som säljer dessa hjälpmedel.

Exempel på Enkla hjälpmedel:

 Förhöjningsdyna till fåtölj/stol
 Griptång
 Enkel duschpall (utan armstöd)
 Korgar eller brickor till rollatorer
 Stödhandtag
 Åkpåse till rullstol
 Strump-påtagare
 Hushållshjälpmedel
 Fritidshjälpmedel

Aktivitetsbidrag till Enkla hjälpmedel
Föreningen Tillgänglighet.nu hjälper till med tips och stöd för att beställa 
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Enkla hjälpmedel. Kopplat till föreningen finns en arbetsgrupp som åker ut 
på demonstration vid olika aktiviteter och sammankomster i kommunen, 
som vid möte med pensionärsföreningar. Det finns även visningsmontrar på 
särskilt boende och det planeras även för monter på Nya biblioteket i 
Hultsfred. Arbetsgruppen för Enkla hjälpmedel jobbar helt ideellt. Det 
innebär även egna utlägg för kostnader för resor till olika delar av 
kommunen. Dessa resekostnader skulle kunna finansieras som en del av 
Frivilligverksamhetens aktivitetsbidrag.

Frivillverksamhetens aktivitetsbidrag delas ut till kommunens sju olika 
Väntjänst-områden varje år. Bidraget grundar sig på anordnade caféer och 
aktiviteter under föregående år och betalas ut i början av året. Syftet med 
bidraget är att det ska täcka kostnaderna för genomförda studiecirklar och 
kulturarrangemang. Bidragen utbetalas enligt riktlinjer fastställda av 
socialnämnden.

Förslaget är att bidrag för resekostnader till de personer som jobbar ideellt 
med Enkla hjälpmedel skulle kunna utbetalas med det belopp som 
Skatteverket fastställer och som för närvarande är 18.50 kr per mil. 
Beloppets storlek ska följa Skatteverkets rekommendationer. Resebidraget 
ska utbetalas till de personer i arbetsgruppen som har demonstration av 
enkla hjälpmedel. Syftet är inte att bidraget ska finansiera leveranser av 
Enkla hjälpmedel. En sammanställning av utlägg för resor ska förslagsvis 
lämnas in till förvaltningens Frivilligverksamhet för utbetalning av 
resebidraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-02
Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18, § 79

Skickas till
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg
Frivilligsamordnare
Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 109/2019 Dnr 2019/68

Utredning om flytt och eventuell nybyggnation 
av gruppbostad på Gränsgatan 9 i Hultsfred
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott

1) utreda kostnaden och möjliga geografiska placeringar för 
en nybyggnation av gruppboende på Gränsgatan 9, 
Hultsfred, med fem respektive sju lägenheter 

2) inkludera en intäkt för två externa placeringar av andra 
kommuner i utredningen som gäller sju lägenheter

Sammanfattning
Gränsgatan 9 i Hultsfred är en gruppbostad inom omsorgen för personer 
med funktionsnedsättning (OF), främst för personer med autism. En 
nybyggnation skulle innebära att den enskildes behov i högre grad skulle 
tillgodoses samt minska kostnader.

Ärendebeskrivning
Gruppbostad Gränsgatan 9 i Hultsfred har delvis en inriktning för personer 
med funktionsnedsättning inom området autism. Gruppbostaden har en hög 
bemanning per boende, dels utifrån den enskildes behov men i hög grad 
även utifrån arbetsmiljöaspekter som påverkas av hur byggnaden är 
utformad. En annan utformning av gruppboendet skulle innebära en lägre 
bemanning utifrån att den enskildes behov skulle kunna tillgodoses med en 
högre grad av integritet och självbestämmande för den enskilde. 
Hjälpmedel såsom ljussättning, digitala lösningar, egna ingångar med mera 
skulle innebära en möjlighet till ökad självständighet för den enskilde. Det 
skulle även innebära en lägre bemanning och lägre driftskostnader än idag.

Socialförvaltning har diskuterat möjligheten till en nybyggnation med Östra 
Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), Miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt AB Hultsfreds Bostäder under det senaste året. 

Ett alternativ till att bygga ett funktionellt boende för målgruppen är 
externa placeringar i andra kommuner. Det skulle innebära en kostnad som 
är betydligt högre än ett kommunalt boende i hemkommunen. 

Socialnämnden vill utreda kostnaden för att genomföra en nybyggnation av 
gruppboendet på Gränsgatan 9 i Hultsfred som i högre grad uppfyller den 
enskildes behov då det gäller boendemiljö. Boendet skulle kunna ha upp till 
sju lägenheter, som skulle innebära att nämnden öppnar upp för att kunna ta 
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emot externa placeringar från andra kommuner.

Nämnden vill även göra en utredning om möjliga geografiska platser för 
byggnation samt kostnaden för en byggnation utifrån olika antal platser i 
boendet. Idag finns fem lägenheter i boendet och nämnden vill att en 
utredning belyser kostnaderna för byggnation både på fem lägenheter och 
sju lägenheter och då inkluderar intäkter för en eventuell placering från 
annan kommun i prisbilden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-15
Socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18, § 83

Skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

11



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-09

1(1)

Socialnämnden
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SN § 110/2019 Dnr 2019/50

Utvärdering utbildningsdag för socialnämnden 
2019-09-27
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Utvärdering av nämndens utbildningsdag 2019-09-27.

Ärendebeskrivning
Nämndens ledamöter och ersättare får lämna sina synpunkter på dagen. 
Sammantaget upplevdes dagen givande och som en bra utbildningsdag. 
Presentationerna upplevdes tydliga trots krångliga ämnen.

De ledamöter och ersättare som inte var med på dagen men som skulle vilja 
få en dragning av ekonomin kan skicka ett mail till socialchef som i så fall 
kan samla ihop gruppen för en genomgång med förvaltningens controller.
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SN § 111/2019 Dnr 2019/78

Resultat av Socialstyrelsens undersökning 
"vad tycker äldre om äldreomsorgen" 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Sammanfattning
Årlig brukarundersökning inom äldreomsorgen.

Ärendebeskrivning
Nämnden får ta del av presentation av Hultsfreds kommuns totala resultat 
av Socialstyrelsens undersökning ”vad tycker äldre om äldreomsorgen” 
2019, vad gäller hemtjänst och särskilt boende.

Bäst resultat får bemötandet och tryggheten har ökat sedan föregående år. 
Inom både särskilt boende och hemtjänst får upplevelsen av ensamhet 
sämst resultat. Hultsfreds kommuns resultat ligger generellt sätt bra till i 
jämförelse med länet och riket.

Beslutsunderlag
Resultat av brukarundersökning särskilt boende 2019
Resultat av brukarundersökning hemtjänst 2019
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SN § 112/2019

Presidiemöte den 15 oktober
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef lämnar muntlig information till socialnämndens presidium.

Ärendebeskrivning
Socialchef meddelar socialnämndens presidium att presidiemöte i länet 
kommer hållas 2019-10-15 mellan klockan 8:30-10.
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SN § 113/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Jonny Bengtsson, S, och Monica Bergh, KD, har varit på 
verksamhetsdialog för omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
(OF) och hänvisar till mötesanteckningar som finns med bland 
anmälningsärendena till dagens nämnd. Antje Rohde, C, har varit på 
verksamhetsdialog för hemtjänsten och hänvisar också till 
mötesanteckningarna.

Jonny Bengtsson, S, rapporterar att den nya entrén till särskilt boende i 
Virserum nu är monterad.

Ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från:
- Tillgänglighetsrådet 12 september. Länsstyrelsen deltog.
- Presidieträff med Vimmerby 16 september. Diskussion fördes bland 

annat om familjerådgivning, bemanning, samt ersättning 
familjehem. 

- Redovisning av projektet vidarebosättning den 25 september. De 
deltagande kommunerna fick tydlig och tidig information från 
Hultsfreds kommun.

- LUPP-redovisning den 1 oktober
- Kommunala Pensionärsrådet den 2 oktober. Redovisning av 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 samt av läget kring arbetet med 
Hultsfred Trygga Hem.

- Möte med AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) och KSO den 2 oktober

15



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 114/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Cirkulär 19:26: Ny lag om tobak och liknande produkter (Handlingsid. 
2019/888)
Cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 
2019 (Handlingsid. 2019/951)
Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (Handlingsid. 
2019/949)
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2019-09-04 (Handlingsid. 2019/929)
Beslut från Högsby kommun § 130 (Handlingsid. 2019/886)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Dnr. 2017/12, 
handlingsid. 2019/946)
Kommunstyrelsen 2019-09-10, §§ 83-84, 86
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-26, § 190
Protokoll från verksamhetsdialog omsorgen om personer 
funktionsnedsättning (OF) 2019-09-17 och verksamhetsdialog hemtjänst 
2019-09-19
Delegationsbeslut attesträtt 2019-08-28 och 2019-09-30 (Handlingsid. 
2019/980)
Beslut och svar från socialnämndens arbetsutskott 2019-09-18, § 80
Lex Sarah, 3 st (Dnr. 2019/63, handlingsid. 2019/881, Dnr. 2019/64, 
handlingsid. 2019/883 och Dnr. 2019/76, handlingsid. 2019/960)
Lex Maria (Dnr. 2019/75, handlingsid. 2019/955)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2019-09-20
Dom från Kalmar tingsrätt (Handlingsid. 2019/957)
Dom från Linköpings tingsrätt (Handlingsid. 2019/877)
Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad (Handlingsid. 2019/891)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 7 st (Handlingsid. 2019/879, 
2019/885, 2019/938, 2019/944, 2019/947, 2019/962, 2019/965)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö, 2 st (Handlingsid. 2019/937, 
2019/954)
Delegationsbeslut september 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-09

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 115/2019

Överklagan assistansärende
Beslut
Socialnämnden ger socialnämndens arbetsutskott 2019-10-23 i uppdrag att 
fatta beslut om ett eventuellt överklagande.

Sammanfattning
Förvaltningen planerar att överklaga ett beslut från Försäkringskassan till 
Förvaltningsrätten.

Ärendebeskrivning
Kommunen har till största delen fått avslag på en ansökan om ersättning 
från Försäkringskassan i ett ärende gällande assistans. Försäkringskassan 
har i beslutet hänvisat till en ny rutin som infördes i april 2019. 
Återsökningen gäller dock tid innan dess. Därmed önskar kommunen 
överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätten.

Skickas till
Socialnämndens arbetsutskott
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-10-09

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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