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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2019-11-13

§ 116 Gemensamt sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden i Sessionssalen kl. 10-
12

Lunch kl. 12-13

§ 117 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27

§ 118 Sammanfattning av telefonintervjuer med 
brukare med hemtjänst

2019/78

§ 119 Utvärdering verksamhetsbesök för 
socialnämnden 2019-10-16

2019/50

§ 120 Statistik från Höglandets socialjour 2019 2019/88

§ 121 Förfrågan om LOV för utförande av daglig 
verksamhet

2019/83

§ 122 Sammanträdestider 2020 2019/85

§ 123 Habiliteringsersättning 2019 2018/40

§ 124 Rapporter 2019/3

§ 125 Anmälningsärenden

Närvarolista

2019/4

Sekretessärenden kl. 15:30-15:40 Separat 
protokoll

2



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 116/2019

Information om kommunens Folkhälsoplan och 
arbetet i övergripande samverkan (ÖSAM)
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Gemensamt sammanträde med barn- och utbildningsnämnden (BUN) som 
hålls i kommunhusets Sessionssal mellan klockan 10-12.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefer för socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen presenterar kommande förslag på handlingsplan 
utifrån kommunens folkhälsoplan. Förslaget kommer lyftas på kommande 
respektive arbetsutskott. 

I förslaget framgår vilka aktiviteter förvaltningen kan göra under varje 
prioriterat målområde. De prioriterade målområdena är:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Fysisk aktivitet
- Matvanor och livsmedel
- Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Folkhälsosamordnare Lena Borgstrand informerar om sitt arbete i 
kommunen. Numera har Folkhälsomyndigheten åtta mål. 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en ny kommunal 
folkhälsoplan ska tas fram utifrån den nya nationella planen. 

ÖSAM-gruppen (Christina Rendahl Tuvesson, sektionschef individ- och 
familjeomsorgen sektion Barn och familj, Anna Källåker, rektor på 
Albäckskolan, Johanna Nilsson, enhetschef ungdomsenheten, Elisabeth 
Kling, rektor Hultsfreds gymnasium och Robert Andersson, sektionschef 
individ- och familjeomsorgen sektion Arbete och integration) informerar 
om strategiska mål som gruppen ska arbeta med under 2020 samt 
aktiviteter kopplade till målen.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 117/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar lägesrapport om arbetet inom 
Hultsfred Trygga Hem.

Ärendebeskrivning
Ny- och ombyggnationen av trygghetslägenheter och särskilt boende i 
Virserum beräknas vara klart enligt plan den 29 november 2019. Invigning 
kommer hållas den 12 december klockan 14:00. 

Styrelsen för Hultsfred Trygga Hem ser just nu över de anbud som kommit 
in gällande om- och tillbyggnationen av särskilt boende i Målilla. Enligt 
planeringen kommer ett tilldelningsbeslut fattas på styrelsemötet den 6 
december. Det kommer behövas ett politiskt beslut om hur hög 
ambitionsnivån ska vara gällande tillägg med mera då det kommer påverka 
den slutliga kostnaden. Frågan kommer att komma upp på 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Projekteringen av särskilt boende i Hultsfred kommer påbörjas efter 
årsskiftet. Byggnads- och markförhållanden ses nu över.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 118/2019 Dnr 2019/78

Sammanfattning av telefonintervjuer med 
brukare med hemtjänst
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Sammanfattning
Sammanfattning av telefonintervjuer med brukare med insatser i 
hemtjänsten i Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har genomfört en undersökning hos brukare i kommunen 
med insatsen hemtjänst. Var tredje person i samtliga områden som är 
beviljad insatser i hemtjänsten är tillfrågad. En oberoende person har ringt 
till brukarna för att ställa frågor om hemtjänsten. Det kom in svar från 53 
personer.

Syftet med undersökningen var att få en uppfattning/riktning om hur 
brukarna upplever hemtjänsten.

Frågeställningar
 Hur tycker du att du blir bemött av hemtjänstpersonalen
 Känner du dig trygg hemma med stöd av hemtjänsten
 Vet du vem som är din/a kontaktperson/er
 Vad är det viktigaste du tycker att hemtjänsten behöver förbättra

Beslutsunderlag
Sammanfattning av telefonintervjuer brukare med hemtjänst 2019-09-16
Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-23, § 88
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 119/2019 Dnr 2019/50

Utvärdering verksamhetsbesök för 
socialnämnden 2019-10-16
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Utvärdering av nämndens verksamhetsbesök på särskilt boende och 
gruppbostad i Virserum samt korttidsenhet och tillfälligt särskilt boende i 
Hultsfred 2019-10-16.

Ärendebeskrivning
Nämnden upplevde det positivt och intressant att besöka en gruppbostad. 
Det upplevdes också som väldigt fint på särskilt boende i Virserum. 

Diskussion förs kring möjligheten för de boende att göra spontanbesök eller 
utflykter som kräver färdmedel. Diskussion förs kring beställningstrafiken. 

Nämndens ledamöter har möjlighet att kontakta enhetschefer för de olika 
arbetsplatserna för egna besök.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 120/2019 Dnr 2019/88

Statistik från Höglandets socialjour 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Statistik från Höglandets socialjour första halvåret 2019.

Ärendebeskrivning
Antalet ärenden har totalt sett minskat. Hultsfreds kommun har den största 
ökningen bland kommunerna av ärenden jämfört med föregående år.

Liksom tidigare kommer flest ärenden in under aktiv tid, och färre under 
beredskapstiden. Det är främst privatpersoner som kontaktar jouren, följt av 
polisen och andra myndigheter med flera. 

Behovet är till största delen råd och stöd och det har under första halvåret 
2019 varit få placeringar enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU). Tidsåtgången generellt under insatstiden är kortare än en 
timme. Ett fåtal ärenden kan ta ett helt arbetspass. 

De flesta kontakter sker över telefon, och de fysiska besöken på och utanför 
stationen är få.

Sammanfattningsvis visar statistiken att det är fortsatt stabilt. Höglandets 
socialjour kan se att det sannolikt kommer bli ett överskott ekonomiskt. En 
återbetalning kommer då ske procentuellt till kommunerna.

Beslutsunderlag
Statistik från Höglandets socialjour första halvåret 2019
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 121/2019 Dnr 2019/83

Förfrågan om LOV för utförande av daglig 
verksamhet
Beslut
Socialnämnden svarar Medborgarskolan Region Öst att nuvarande 
intraprenad tills vidare får driva daglig verksamhet i Hultsfreds kommun 
och att nämnden inte avser utöka LOV att gälla daglig verksamhet.

Sammanfattning
Medborgarskolan Region Öst har skickat en förfrågan till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun beslutade 2014 att införa möjligheten för företag att 
ansöka om utförande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). 
Valfrihetssystemet innebär att du ges rätt att välja vem som ska utföra din 
hemtjänst bland de leverantörer som kommunen har godkänt och tecknat 
avtal med. Beslut om hemtjänst omfattar både personlig omvårdnad och 
serviceinsatser.

Medborgarskolan Region Öst har 2019-10-11 skickat in en förfrågan till 
socialnämnden om kommunen kan tänka sig att öppna upp möjligheten att 
ansöka om utförande enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) att gälla även 
daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Medborgarskolan om utförande av daglig verksamhet enligt 
Lagen om valfrihet (LOV) 2019-10-11
Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-23, § 89

Skickas till
Medborgarskolan Region Öst
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 122/2019 Dnr 2019/85

Sammanträdestider 2020
Beslut
Socialnämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2020 för 
socialnämnden och dess arbetsutskott, det kommunala pensionärsrådet och 
dess arbetsutskott samt tider för utvärderingsdagar och 
förvaltningsövergripande samverkan enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Sammanträdestider år 2020 för socialnämnden och dess arbetsutskott, 
kommunala pensionärsrådet och dess arbetsutskott samt tider för 
utvärderingsdagar och förvaltningsövergripande samverkan.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden och dess ordinarie arbetsutskott sammanträder normalt 
varje månad utom juli. Utgångsläget är att arbetsutskottet äger rum i slutet 
på månaden och nämnden en eller ett par veckor senare. Socialnämnden 
äger normalt sett rum onsdagar klockan 13 och dess arbetsutskott på 
onsdagar klockan 08:30. Socialnämnderna i mars och i november är 
gemensamma med barn- och utbildningsnämnden, och viss variation på dag 
och tid kan därför förekomma dessa dagar. På grund av helgdagar, 
semestrar eller annat kan sammanträdesdagarna ibland behöva läggas på 
annan dag. 

I förslaget finns också tider för förvaltningsövergripande samverkan, 
utvärderingsdagar samt det kommunala pensionärsrådet. Preliminära (ej 
beslutade) tider för kommunstyrelsen finns utskrivet för kännedom.

Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdestider 2020
Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-23, § 91

Skickas till
Individ- och familjeomsorgen
Myndighet vård och omsorg
Socialkontorets stab
Verksamhets-, sektions- och enhetschefer
Kommunala Pensionärsrådet
Förvaltningsövergripande facklig samverkan
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 123/2019 Dnr 2018/40

Habiliteringsersättning 2019
Beslut
Socialnämnden beslutar att det extra stimulansmedlet för 
habiliteringsersättning 2019 utbetalas i december månad

a) som en bonus på 4 800 kronor för de som varit på daglig 
verksamhet på heltid

b) som en bonus på 2 400 kronor för de som är på daglig verksamhet 
färre än 10 timmar per vecka.

Sammanfattning
Precis som föregående år har ett statligt stimulansbidrag betalats ut 
gällande habiliteringsersättning. Förvaltningen föreslår samma hantering av 
bidraget som 2018.

Ärendebeskrivning
Staten har för andra året betalat ut ett stimulansbidrag för att ge 
kommunerna möjlighet att höja ersättningsnivån för 
habiliteringsersättningen. Förvaltningen har förändrat ersättningen till en 
timersättning tack vare det stimulansbidrag som utbetalas.

Vid rekvirering av stimulansbidraget ges kommunerna en möjlighet att 
tacka ja till att dela på det som blir kvar totalt sett av årets stimulansmedel. 
Att det blir stimulansmedel kvar beror på att alla kommuner inte ansöker 
om det totala beloppet som ges möjlighet till.

Hultsfreds kommun fick i år en extra utbetalning av stimulansmedel på 
333 672 kronor. Förvaltningen föreslår att denna del av stimulansbidraget 
precis som föregående år betalas ut som en bonus i december månad.

Årets extra utbetalning ger en bonus på 4 800 kronor till de som varit på 
daglig verksamhet på heltid. Hälften, 2 400 kronor, betalas till de som är på 
daglig verksamhet mindre än 10 timmar per vecka.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-03

Skickas till
Framsteget
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 124/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter till nämnden.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapport från

- LUPP styrgrupp tillsammans med Thomas Lockström, S. 
Hanteringen av resultatet av årets LUPP-enkät diskuterades.

- Länsgemensam ledning där äldreområdet, missbruk/beroende, 
psykisk hälsa och barn och unga diskuterades. 

- Redovisning av delårsrapport den 31 augusti 2019 för revisorerna.
- Möte med kyrkoherde tillsammans med Lars Rosander, 

kommunalråd
- Ordförandemöte med bland annat Högsby och Oskarshamns 

kommuner. Idén kring Arbetsgrupp Enkla Hjälpmedel intresserade 
övriga ordföranden.

- Hälsomässan i Hultsfred

Conny Daag, M, och Thomas Lockström, S, rapporterar från 
verksamhetsdialog med enhetschefer inom särskilt boende. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 125/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 113
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 4 st (Handlingsnr. 
2019/986, 2019/1040, 2019/1047, 2019/1064)
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2019/988)
Delegationsbeslut avslag på begäran, 2 st (Handlingsnr. 2019/990, 
2019/1032)
Information från Migrationsverket (Handlingsnr. 2019/991)
Information från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2 st 
(Handlingsnr. 2019/1030, 2019/949)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15 § 210
Protokoll från verksamhetsdialog Framsteget 2019-10-18
Hjälpmedelsnämndens protokoll 2019-10-23
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2019-10-02
Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-23 §§ 86, 92
Överklagan till Försäkringskassan (Handlingsnr. 2019/1062)
Fullmakt till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (Handlingsnr. 
2019/983)
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2019-05-28, 2019-08-
13, 2019-09-10 och 2019-10-02
Lex Sarah, 2 st (Handlingsnr. 2019/1067, 2019/989)
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, 3 st (Handlingsnr. 2019/981, 
2019/1037, 2019/1050)
Delegationsbeslut oktober 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-11-13

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

*§§ 117-125
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