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Socialnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 126/2019 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Information om fortlöpande arbete med ny- och ombyggnation av 
äldreboenden i kommunen.

Ärendebeskrivning
Trygghetslägenheterna i nära anslutning till särskilt boende i Virserum är 
nu alla inflyttade.

Nästa stora projekt är om- och tillbyggnationen av det särskilda boendet i 
Målilla. Fyra anbud har lämnats in och tilldelning kommer ske inom de 
närmaste dagarna. 

Frågor om nivå på standard, kvalitét, tillval och därmed kostnad kommer 
behöva behandlas politiskt inför kommande byggnationer. Detta för att ha 
en tydlig riktlinje när styrelsen ställs inför beslut kring tillval med mera.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 127/2019 Dnr 2019/94

Taxor och avgifter 2021
Beslut
Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag på taxor och avgifter för 
socialnämndens verksamheter år 2021 med följande justeringar:

- under hälso- sjukvård- och rehabilitering ändras benämningen 
”landstinget” till ”Region Kalmar län”.

- under Stegen justeras meningen ”Hämtning av varor” till 
”Hämtning av varor per resa”.

Förvaltningen får i uppdrag att under våren 2020 ta fram ett förslag på hur 
uppräkningen av Stegens avgifter för tjänster från och med 2022 skulle 
kunna se ut för att underlätta kontanthanteringen. 

Sammanfattning
Ekonomikontorets controller har tagit fram ett förslag på taxor och avgifter 
för socialnämndens verksamheter att gälla 2021.

Ärendebeskrivning
Varje år fattar socialnämnden beslut om taxor och avgifter inom 
socialnämndens verksamheter för det år som följer efter nästkommande år. 
Ekonomikontoret har tagit fram ett förslag på taxor att gälla från och med 
2021.

Taxor inom socialnämndens verksamheter innefattar bland annat hemtjänst, 
äldreomsorg, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 
hälso- sjukvård- och rehabilitering, trygghetslarm och avgifter för tjänster 
från Stegen.

Beslutsunderlag
Förslag taxor socialnämnden 2021
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 98

Skickas till
Controller
Verksamhets- och enhetschefer
Sektionschefer
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 128/2019 Dnr 2018/94

Utökning av tjänster i hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden utökar verksamheten resursfördelning hemtjänst med 6,0 
tjänst från och med 2020, vilket motsvarar budgettillskottet på 2 770,2 tkr 
för hemtjänsten 2020.

Sammanfattning
Socialnämnden beslutade i april 2019 (SN § 50/2019) att öka budgeten för 
hemtjänsten 2020 med 2770,2 tkr genom interna anpassningar. Beloppet 
motsvarar 6,0 årsarbetare som bör läggas in i personalbudgeten. 

Ärendebeskrivning
Verksamheten resursfördelning hemtjänst fick en utökad budget inför 2020 
med 2770,2 tkr (SN § 50/2019). 

270,2 tkr lades in ifrån de ökade anpassningarna genom 
demografimodellen. 1943 tkr flyttades från ofördelade medel till 
hemtjänsten och sedan gjordes anpassningar av intäktsbudget för både 
särskilt boende Lindgården (100tkr) och resursfördelning hemtjänst 
(200tkr) samt kostnadsbudget för tvättservice (257tkr). 

Totalt ökade då hemtjänstens budget med 2770,2 tkr och denna ökning 
motsvarar 6,0 årsarbetare med ett antagande om en snittlön på 27 500 kr 
samt personalkostnader uppgående till 39,15 %.

Den ökade budgeten om 2770,2 tkr kommer att användas till täcka de 
underskott man haft för lönekostnader inom hemtjänsten och därav är det 
rimligt att utöka antalet befattningar (årsarbetare) i personalbudgeten. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-25
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 99

Skickas till
Controller
Verksamhets- och enhetschefer hemtjänst
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 129/2019 Dnr 2019/92

Beslutsattester 2020
Beslut
Socialnämnden antar förslag om beslutsattestlista att gälla från och med 
2020-01-01 med justeringen att lägga till tre rader där verksamheterna 
7210, 7221 och 7222 hade fallit bort ur underlaget till beslut.

Sammanfattning
Ekonomikontorets controller har tagit fram ett förslag till beslutsattestlista 
för socialförvaltningen att gälla från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
Varje år tar ekonomikontoret fram en beslutsattestlista för respektive 
förvaltning. Där framgår vilka av förvaltningens tjänstemän som har rätt att 
beslutsattestera på respektive ansvarskod. Till dagens sammanträde har 
controller tagit fram ett förslag på beslutsattestlitsa för socialförvaltningen 
att gälla från och med 2020-01-01.

Då controller har delegation på att utse beslutsattestanter kommer 
eventuella revideringar under 2020 anmälas som delegationsbeslut på 
kommande nämnd.

Beslutsunderlag
Beslutsattestlista 2020-01-01
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 97

Skickas till
Controller
Beslutsattestanter
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 130/2019 Dnr 2019/93

Riksnorm 2020
Beslut
Socialnämnden antar riksnorm för 2020 för att användas som underlag vid 
beräkning av ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning
Riksnorm 2020 som underlag vid beräkning av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning
Regeringen har fastställt riksnorm för 2020 enligt nedanstående tabell.
Ändringarna för 2020 är att regeringen räknat upp samtliga poster med 1,9 % 
jämfört med riksnorm för 2019. Information finns hos Socialstyrelsen och 
riksnorm för 2020 börjar gälla 1 januari.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor
Ålder 0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år

Summa 
personliga 
kostnader 2 170 2 430 2 160 2 430 3 050 3 510 3 950 3 980
Utan lunch 
5 dagar per 
vecka 2 040 2 230 1 980 2 160 - - - -

Personliga kostnader vuxna, kronor
Ensamstående Sambor

Summa personliga kostnader 3 150 5 680

Gemensamma hushållskostnader, kronor
Antal personer 1 2 3 4 5 6 7
Summa 
gemensamma 
kostnader

1010 1 120 1 410 1 600 1 850 2 090 2 260

För att beräkna den gemensamma hushållskostnaden för hushåll med fler än 7 
personer lägger man till 170 kr för varje ytterligare hushållsmedlem. Det 
motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-15
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 100

Skickas till
                     Sektion IFO Vuxen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 131/2019 Dnr 2019/77

Revidering av socialnämndens 
delegationsordning
Beslut
Socialnämnden reviderar delegationsordningen enligt arbetsutskottets 
förslag med tillägget ”Befattningar som är överordnade den roll som står 
angiven som delegaten har per automatik också rätt att fatta beslut i 
samma ärendetyp” i delegationsordningens inledning. 
Delegationsordningen ska gälla från och med 2020-01-01. 
Delegationsordningen ska följas upp årligen.

Förvaltningen får i uppdrag att på nämndens sammanträde den 15 januari 
2020 informera om och gå igenom den nya delegationsordningen.

Sammanfattning
Genomgående revidering av nämndens delegationsordning enligt de 
ändringar som förvaltningen markerar i förslaget. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutanderätt vad gäller frågor som direkt rör 
nämndens verksamhetsområden. Nämnden kan i sin tur flytta över sin 
beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och anställda. Socialnämndens 
delegationsordning visar vem eller vilka som i nämndens ställe får fatta 
beslut i olika ärendetyper. Om en ärendetyp inte finns med i förteckningen 
är socialnämnden beslutsfattare.

Nämndens delegationsordning har reviderats vad gäller enskilda punkter ett 
flertal gånger de senaste åren. Framförallt då det har gällt vem eller vilka 
som ska ha delegation. En mer genomgående revidering med anledning av 
nya uppdaterade lagar med mera har dock inte gjorts. Förvaltningen har 
med anledning av detta gått igenom delegationsordningen i sin helhet och 
tagit fram ett förslag på reviderad delegationsordning. 

Tidigare text såsom inaktuella laghänvisningar, kommentarer, titlar med 
mera föreslås plockas bort och är rödmarkerade i förslaget. Förslag till ny 
text med aktuella laghänvisningar, nya punkter, delegat och kommentarer 
med mera är markerat med grön text.

Förvaltningen har i samband med genomgången lagt till en kortare 
inledning i dokumentet. Redaktionella ändringar såsom numrering och 
layout har fixats för att skapa ett mer lättöverskådligt och enhetligt 
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

dokument.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-11
Förslag till reviderad delegationsordning
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 101

Skickas till
Socialnämndens presidium
Verksamhets- sektions- och enhetschefer
Individ- och familjeomsorgen
Myndighet vård och omsorg
Socialkontorets stab
Controller
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2019-12-04

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 132/2019 Dnr 2017/41

Handlingsplan utifrån kommunens 
folkhälsoplan
Beslut
Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag på handlingsplan med 
aktiviteter utifrån kommunens folkhälsoplan.

Socialnämndens beslut lämnas till kommunstyrelsen för kännedom med 
anledning av kommunfullmäktiges beslut (KF § 102/2018) som gav 
uppdrag till varje nämnd med flera att ta fram en handlingsplan med 
aktiviteter utifrån kommunens mål- och nyckeltal.

Sammanfattning
Förslag på handlingsplan utifrån kommunens folkhälsoplan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-24 (KF § 102/2018) bland annat 
att anta den reviderade folkhälsoplanen och att respektive nämnd, styrelse, 
förbundsdirektion och dess förvaltningar själva tar fram en handlingsplan 
med aktiviteter utifrån kommunens mål och nyckeltal.
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2019-03-22, § 27, att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för socialnämnden i 
samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen.

Socialförvaltning har i samarbete med barn-och utbildningsförvaltningen 
tagit fram ett förslag på en gemensam handlingsplan. Förslaget 
presenterades på den gemensamma nämnden 2019-11-13. Nu ska 
respektive nämnd fatta beslut.

Förslaget på handlingsplan grundar sig mycket i aktiviteter som redan 
pågår i de båda förvaltningar och som nu blir en tydlig del i kommunens 
folkhälsoplan.

Beslutsunderlag
Förslag på handlingsplan
Tjänsteskrivelse 2019-11-19
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 102

Skickas till
Ledningsgrupper

                    Kommunstyrelsen, för kännedom
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Sammanträdesprotokoll
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 133/2019 Dnr 2017/120

Uppdrag om måltidsvän för äldre
Beslut
Socialnämnden inför inte måltidsvän för äldre i kommunen med hänvisning 
till det arbete som pågår, de framtidsplaner som finns, samt att nämnden 
avser att följa resultatet av de fokusgrupper som har fokus på mat och 
ofrivillig ensamhet. 

Sammanfattning
Förvaltningens förslag är att verksamheterna ska arbeta mer aktivt och 
motiverande för att få till måltider och aktiviteter för äldre på samtliga 
särskilda boenden och träffpunkter i kommunen. Behovet av att införa 
måltidsvän för äldre anses inte finnas.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott i januari 2019 (SNAU § 5/2019) gav 
förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande situation inom 
äldreomsorgen gällande måltider och eventuellt behov av måltidsvän för 
äldre. Redan idag finns möjlighet för pensionärer att äta lunch tillsammans 
på våra särskilda boenden som har restaurang, vilket finns idag på 
boendena i Virserum, Mörlunda och Vena.
Verksamheterna ordnar också så att de äldre som har behov att äta 
tillsammans med andra kan komma till alla våra särskilda boenden och äta 
om de så önskar. Den enskilde kan även själv hämta en matportion på alla 
särskilda boenden i kommunen. På de särskilda boendena äter idag cirka 65 
personer dagligen i restaurangen eller på det särskilda boendet.
Kommunen har en stor och aktiv frivilligverksamhet som ordnar många 
aktiviteter på våra särskilda boenden och träffpunkter i kommunen. 
Förutom träffpunkter på särskilda boenden finns även träffpunkter i 
Silverdalen, Järnforsen samt på flera ställen centralt i Hultsfred. Idag har 
cirka 119 personer matleverans av kyld mat. Cirka 109 personer har stöd av 
hemtjänsten i samband med måltiden. Den enskilde väljer själv om det är 
kyld mat eller andra matportioner som hemtjänsten är dig behjälplig med.

Framtid
I samband med renovering/utbyggnad av kommunens särskilda boenden 
tillsammans med Hultsfred Trygga Hem, kommer det att finnas 
tillagningskök med restaurangdel på samtliga särskilda boenden i 
kommunen. Det kommer också att finnas så kallade träffpunkter på alla 
särskilda boenden där det kommer att finnas olika aktiviteter att delta i. 
Värdar kommer att finnas i anslutning till lunch som också erbjuder någon 
aktivitet. Fortsatt aktivt arbete tillsamman med väntjänsten i kommunen 
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

och aktiviteter på de träffpunkter som finns på andra platser än särskilt 
boende. 
Verksamheten arbetar aktivt för att äldre ska komma till restauranger och 
träffpunkter. Ett motivationsarbete pågår för att få fler äldre att komma till 
våra restauranger och äta samt till träffpunkterna för att umgås. Bjuda in till 
prova-på-luncher på våra restauranger, då verksamheten bjuder på lunchen

Förvaltningen anser inte att det finns ett behov av att införa måltidsvän för 
äldre i kommunen med hänvisning till det arbetet som pågår idag 
tillsammans med de framtidsplaner som finns.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 130
Socialnämndens arbetsutskott 2019-01-16, § 5
Tjänsteskrivelse 2019-11-07
Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-25, § 103

Skickas till
Verksamhetschefer vård och omsorg
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 134/2019 Dnr 2019/56

Hemställan om syn/hörselinstruktör i 
kommunen
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar till SRF Kalmar län 
om att inte inrätta någon tjänst som syn-och hörselinstruktör.

Sammanfattning
Synskadades Riksförbund (SRF) Kalmar län hemställer hos socialnämnden 
i Hultsfreds kommun att en tjänst som syn- och hörselinstruktör ska inrättas 
alternativt bör kommunen se till att rehabiliteringen av synskadade i 
hemmet ordnas på annat sätt. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har tidigare haft en inrättad del av tjänst, men den 
avvecklades för drygt 10 år sedan. Socialförvaltningen har genomfört en 
omvärldsanalys. Uppfattningen är att cirka en tredjedel av landets 
kommuner erbjuder tjänsten syn- och hörselinstruktör. Omvärldsanalysen 
visar också att det tidigare var mer vanligt att kommunerna tillhandahöll 
motsvarande tjänst. 

Det finns idag inget lagkrav på att kommunerna ska tillhandahålla syn- och 
hörselinstruktörer. Personer med syn- och/eller hörselnedsättning har 
möjlighet att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen hos 
socialförvaltningen för att få sin vardag att fungera. Region Kalmar 
föreskriver hjälpmedel för personer med syn- och/eller hörselnedsättning.

Socialförvaltningen bedömer att den enskildes behov av stöd och hjälp i 
vardagen kan tillgodoses genom hemtjänsten i de olika orterna samt genom 
stöd av kommunens hälso- och sjukvård och rehabilitering. 
Socialförvaltningen anser därför inte att en tjänst som syn-och 
hörselinstruktör ska inrättas.

Beslutsunderlag
Skrivelse till kommunen om syn- och hörselinstruktör 
Socialnämndens arbetsutskott 2019-08-28, § 66
Tjänsteskrivelse 2019-11-29

Skickas till
SRF Kalmar län

13



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 135/2019 Dnr 2019/3

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till protokollet.

Sammanfattning
Deltagare får möjlighet att lämna aktuella rapporter till socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Ann-Charlott Andersson, C, informerar om anhörigföreningens och 
anhörigstödets julfest fredagen den 29 november 2019.

Per-Inge Pettersson, C, informerar om LUPP styrgrupp där implementering 
av barnkonventionen som lag i kommunen diskuterades. 
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 136/2019 Dnr 2019/4

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Godkännande av forskningsförfrågan (Handlingsnr. 2019/1081)
Information från Migrationsverket (Handlingsnr. 2019/1092)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12, § 228
Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2020 
(Handlingsnr. 2019/1105)
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13, § 86
Delegationsbeslut 2019-11-15 om beslutsattest 7242 (Handlingsnr. 
2019/1117)
Resultat från enkätundersökning om Universell utformning 
(Handlingsnr. 2019/1149)
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2019-11-05
Lex Sarah, 4 st (Handlingsnr. 2019/1086, 2019/1087, 2019/1089, 
2019/1119)
Lex Maria, 1 st (Handlingsnr. 2019/1141)
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 st (Handlingsnr. 2019/1096, 
2019/1097, 2019/1112, 2019/1116, 2019/1143)
Delegationsbeslut november 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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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 Verona Frings-Arns, 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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