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Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 1/2020 Dnr 2016/27

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

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

Ärendebeskrivning
De nybyggda trygghetslägenheterna på Ringvägen 15 och 17 utanför 
särskilt boende på Ringvägen 13 i Virserum är invigda.

Styrelsen i Hultsfred Trygga Hem har fattat ett tilldelningsbeslut för till- 
och ombyggnationen av särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla. 
Företaget som tilldelades byggnationen heter PJ Bygg, vilket är samma 
företag som anlitades vid byggnationen av trygghetslägenheterna i 
Virserum. 

Det särskilda boendet i Målilla kommer sammanlagt ha 50 boendeplatser 
när till- och ombyggnationen är klar. Det första som kommer byggas på 
boendet är tillbyggnaden. Tillbyggnaden kommer bestå av en utbyggnad av 
befintligt boende, allt i ett plan. Tillagningskök, soprum och förråd kommer 
också att byggas till. 

De flesta lägenheter kommer finnas i tillbyggnaden, då restaurang, 
personalutrymmen med mera främst kommer finnas i den befintliga delen. 
De befintliga lägenheterna kommer byggas ut till minst 32 kvadratmeter. 
Boendet kommer i utemiljön ha två inbyggda trädgårdar, samt flera olika 
entréer. Passersystemet kommer för personalen vara behörighetsstyrt 
medan de boende har ett separat passersystem. Vissa av boendets 
huvuddörrar kommer vara öppna mellan vissa tider.
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 2/2020 Dnr 2016/27

Förfrågan om tillval vid ombyggnation av 
särskilt boende i Målilla
Beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige prioritera nedan investeringskostnader 
(tkr) vid ombyggnation av särskilt boende i Målilla:

a) Bano till samtliga 50 lägenheter - ett utvecklat koncept vad gäller 
inredning för dusch, wc, tvättställ med mera som ger ökad möjlighet 
för den enskilde att klara sig själv. Kostnad: 1 950 tkr.         

b) Svalare inneklimat genom frikyla. Kostnad: 2 200 tkr.           
c) Utbyte av fönsterkassetter till solglas i söder och väster i befintlig 

byggnad. Kostnad: 200 tkr.
d) Utöver planerad utemiljö föreslås alternativ B) Pergola med 

perennplantering och gångslinga. Kostnad: 230 tkr.

Socialnämnden ställer sig positiv till miljövänlig energi med solpanel men 
ser denna investering och satsning som kommunövergripande. Nämnden 
avstår denna investering om det innebär högre driftskostnader för nämnden 
eller boende på det särskilda boendet i Målilla. Socialnämnden avstår från 
övriga tillval, som kan ge ökade driftskostnader för socialnämnden eller de 
boendes hyra. 

Socialnämnden påtalar till kommunstyrelsen behovet av en ny översyn i 
frågan om kommande behov av tillval och ökade kostnader under till- och 
ombyggnation av de särskilda boendena i kommunen.

Sammanfattning
Styrelsen i Hultsfreds Trygga Hem har skickat en förfrågan till 
socialnämnden om tillval på särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla. 

Ärendebeskrivning
I samband med om- och tillbyggnad av det särskilda boendet på 
Vetlandavägen 55 i Målilla finns möjlighet till ett antal tillval till 
fastigheten. Styrelsen för Hultsfred Trygga Hem vill få besked från 
socialnämnden om vilka prioriteringar man önskar, och att underlag till 
beslut ges till kommunstyrelsen under februari 2020.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Hultsfreds Trygga Hem om tillval Målilla 2019-12-09
Bilaga: Karta över tillval i den yttre miljön
Förslag från ordförande om prioriteringar
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Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-18, § 113

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 3/2020 Dnr 2020/4

Utvärdering av feriepraktik 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Hultsfreds kommun erbjuder varje år feriepraktik till ungdomar som är 
folkbokförda i kommunen. Arbete har erbjudits i kommunala verksamheter 
och ideella föreningar. 

Ärendebeskrivning
Ungdomar som fyller 16 år, födda 2003 har förtur, men även ungdomar i 
andra åldrar har erbjudits arbete i mån av plats. Det har funnits ett särskilt 
fokus på att erbjuda ungdomar som av olika skäl har behov av ett arbete 
under sommaren. Särskilda skäl kan vara social problematik, 
funktionsvariation eller annan form av ohälsa. För att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för ungdomarna har samarbetet med 
ungdomsenheten fortsatt och är en viktig del i vårt arbete med 
feriepraktiken.

Arbetet med feriepraktik har varit lyckat och intresset är fortsatt stort. 2019 
fick man 205 ansökningar via Visma Recruit, var av 188 stycken var 
kvalificerade ansökningar. Varje år har det inkommit några ansökningar 
utanför Visma Recruit, så även i år. Ansökningarna handlar då om 
ungdomar med särskilda skäl. 2019 erbjöds över 135 ungdomar feriepraktik 
i kommunala och ideella föreningar. Totalt har 13 ideella föreningar i 
Hultsfred kommun tagit emot ungdomar sommaren 2019. Av alla 
feriepraktikanter som var ute och arbetade under sommaren 2019 var 43% 
var tjejer och 57 % var killar.

Det har funnits en viss svårighet att placera ungdomar ytterområden på 
grund av obalans mellan antalet ungdomar och antal platser per ort. Vissa 
ytterområden har också mer ungdomar än tillgång på platser.  Majoriteten 
av ungdomarna har dock blivit placerade på samma ort som de bor, om de 
inte angett annat önskemål. Då platser på annan ort blivit aktuella har gles 
kollektivtrafik, budget och ovilja från ungdomarna att resa gjort att vissa 
platser har blivit tomma. Antalet anmälda platser, från kommunala 
arbetsplatser och föreningar, in till Arbetsmarknadsenheten har i år varit 
fler än vad budgeten har tillåtit oss att fylla.

Ekonomiskt utfall för årets feriepraktik ser ut på följande sätt;
Budget var beräknat till 915 600 kronor. Det totala utfallet blev 1 017 926
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kronor. Anledning till underskottet är att ungdomarna har i högre 
utsträckning har jobbat alla sina timmar. Samt att arbetsgivaravgiften 
ändrats under budgetåret.

Behovet av ett stort antal platser kvarstår till nästa år. Feriepraktiken är ett 
sätt för ungdomarna att komma i kontakt med arbetsmarknaden och få 
erfarenheter inför framtida arbetsliv. Samtidigt som man ser ett behov av 
att ett stort antal ungdomar blir erbjudna feriepraktik finns det en uttalad 
målsättning för verksamheten att arbeta med kvalitet. Många ungdomar 
behöver idag tydlig handledning på arbetsplatsen. För att det ska fungera 
bra är det viktigt att både ungdomen och handledaren vet vad som förväntas 
av dem. Inför årets feriepraktik bjöd vi in samtliga föreningar till en 
informationsträff. Syftet med träffen vara att förmedla handledarens ansvar, 
feriepraktikantens ansvar, visa upp vilken information som skickas ut till 
ungdomarna inför feriepraktiken samt att korta ner kontaktvägarna mellan 
föreningarna och arbetsmarknadsenheten. 

Arbetet med feriepraktiken pågår året runt där Arbetsmarknadsenheten på 
olika sätt arbetar för att förbättra rutiner och arbetssätt för att gynna 
ungdomarna. En digital enkät har skickats till samtliga ungdomar för att få 
in deras åsikter om vad som kan förbättra till nästa år.

Beslutsunderlag
Utvärdering av feriepraktik 2019
Översiktskarta antalet praktikanter per ort 2019
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 4/2020 Dnr 2019/77

Genomgång av socialnämndens 
delegationsordning
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Genomgång av socialnämndens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Sektionschef för individ- och familjeomsorgens sektion Vuxen har en 
genomgång av socialnämndens delegationsordning där nämnden har 
möjlighet att ställa frågor.
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 5/2020 Dnr 2017/113

Kvalitetsgranskning av Silwer Bemanning 2019
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens kvalitetsberättelse för Silwer 
Bemanning 2019.

Sammanfattning
Kvalitetsgranskning av LOV-företaget Silwer Bemanning AB.

Ärendebeskrivning
Silwer Bemanning har sedan 2018-10-01 avtal med socialnämnden i 
Hultsfreds kommun att genomföra service-insatser inom hemtjänst utifrån 
Lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Företaget har sedan en längre period enstaka ärenden i Hultsfreds kommun. 

Ett år har passerat sedan företaget blev LOV-företag i Hultsfreds kommun. 
Förvaltningen har med anledning av detta skickat fem frågor till företaget 
som en uppföljning av kvaliteten utifrån gällande avtal. Svar på frågorna 
inkom 2019-10-22. Utifrån svaren har en kvalitetsberättelse sammanställts 
för de områden som kvalitetssäkrats, se bilaga.

Förvaltningen uppmanar företaget att ta fram dokumentation vad gäller 
personalens tystnadsplikt och kännedom om skyldigheten att anmäla 
missförhållanden enligt Lex Sarah. 

Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse Silwer Bemanning 2019
Tjänsteskrivelse 2019-12-02
Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-18, § 110

Skickas till
Silwer Bemanning AB
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SN § 6/2020 Dnr 2019/101

Dagordning på verksamhetsdialoger
Beslut
Socialnämnden antar arbetsutskottets förslag på dagordning och lägger till 
dagordningen i förvaltningens information om verksamhetsdialoger.

Sammanfattning
Enligt uppdrag från socialnämndens arbetsutskott har förvaltningen tagit 
fram förslag på stående punkter till verksamhetsdialogernas dagordning.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott (SNAU 2019-08-28, § 70) gav i samband 
med redovisning av statistik från synpunkter under första halvåret 2019 
(Dnr. 2019/66), förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag på vilka 
stående punkter som kan vara lämpliga på verksamhetsdialogerna, där 
synpunktshanteringen är en punkt.
Förvaltningen har tagit fram nedan förslag på dagordning för 
verksamhetsdialogerna. Dagordningen föreslås läggas till den information 
om verksamhetsdialoger som beslutades i samband med val av 
kontaktpolitiker 2019-2022 (SN 2019-05-08, § 63).

 Verksamhetens utveckling
- Pågående utvecklingsarbete
- Digitala utvecklingsarbeten som pågår
 Kvalitet
- Resultat av brukarundersökningen
- Avvikelser och synpunkter - beskriv hur ni arbetar och visa exempel
- Hur arbetar ni med kvalitetsutveckling?
 Ekonomi
- Verksamhetens ekonomiska resultat
 Arbetsmiljö/personalfrågor
- Hur fungerar era arbetsplatsträffar?
- Beskriv det systematiska arbetsmiljöarbetet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-12-02
Samlad information om verksamhetsdialoger med tillägg
Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-18, § 111

Skickas till
Verksamhets- och sektionschefer
Administrativ handläggare
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 7/2020 Dnr 2018/95

Uppföljning av socialnämndens 
dokumenthanteringsplan
Beslut
Socialnämnden antar efter uppföljning förslag på revideringar i nämndens 
dokumenthanteringsplan som börjar gälla från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
Årlig uppföljning av nämndens dokumenthanteringsplan.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden antog nuvarande dokumenthanteringsplan 2018-12-12, § 
132. Nämnden beslutade även att planen ska följas upp årligen. 

De ändringar som föreslås vid årets uppföljning är:

Under del 1. Förvaltningsövergripande
”Anmälan av behandlingar av personuppgifter till dataskyddsombud” 
ändras från att vara en kopia (K) till ett original (O). Anmärkningar justeras 
till ”Original till nämndsekreterare. Kopia till dataskyddsombud”. 
Anledningen till ändringen är ändrade rutiner.

”Protokoll från arbetsplatsträffar” där förvaringsplatsen och 
anmärkningen kompletteras med ”Teams” utöver intranätet.
Anledningen till ändringen är att förvaring av arbetsgruppers protokoll i 
Teams kan motsvara den på intranätet, vilket bör förtydligas i 
dokumenthanteringsplanen.

Under del 6. Individ- och familjeomsorgen (IFO)

6.1 Allmänt inom IFO
”Anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende” ska 
gallras efter två år (G-2 år) istället för fem år (G-5 år).
Anledningen till ändringen är att sektion Barn och familj inom individ- och 
familjeomsorgen meddelat att detta blev fel vid föregående revidering och 
att det korrekta är att ändra tillbaka till gallring två år liksom tidigare.

6.6 Arbete och integration, 6.6.1 Arbetsbefrämjande verksamhet
”Anvisning/remiss från arbetsförmedling, socialtjänst” och ”Journal och 
sammanfattning av journal om genomförd insats” – anmärkningen 
kompletteras med ”Bevaras i personakt hos remitterande myndighet”.
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Anledningen till ändringen är att förtydliga att dokumentationen finns kvar 
hos annan myndighet. 

Gallringen ändras också från gallring vid inaktualitet (GIA) till gallring 
efter 2 år (G-2 år) för att följa aktuellt gallringsråd.

6.6 Arbete och integration, 6.6.2 Integration
”Beslut om hemutrustningslån från centrala studiestödsnämnden (CSN)” 
där förvaringsplatsen kompletteras med ”Pärm” utöver Personakt.
Anledningen till ändringen är ett förtydligande då personal på sektionen 
framfört att de förvarar personakterna i pärm.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-11
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan
Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-18, § 112

Skickas till
Sektionschefer och handläggare
Socialkontorets stab
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SN § 8/2020

Dygnspris vårddygn på sjukhus
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om dygnspriset för vårddygn på sjukhus.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård 
av utskrivningsklara patienter som inte kan tas emot av kommunen. Ett 
dygn kostar nu 8 200 kr.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-18, § 107
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SN § 9/2020 Dnr 2020/5

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare får möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Monica Bergh, KD, rapporterar om möte med socialpsykiatrin tillsammans 
med Jonny Bengtsson, S. Personalen önskar skicka en skrivelse till 
nämnden. 

Ann-Charlott Andersson, C, rapporterar från verksamhetsdialog med 
myndighet vård och omsorg tillsammans med Cajsa Runn, S.

Conny Daag, M, rapporterar från verksamhetsdialog med individ- och 
familjeomsorgens sektion för Barn och familj tillsammans med Cajsa 
Runn, S.

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson, C, rapporterar från
- Ungdomsforum tillsammans med LUPP styrgrupp. Diskussion om 

resultat från LUPP-enkät. Resultatet återkommer till nämnden efter 
sammanställning. 

- Ordförande- och socialchefsträff i december. Diskussion kring 
samverkan och om familjerätten i mellanlänet.

- Kommunala Pensionärsrådet 2019-12-11
- Verksamhetsdialog på hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR) 

tillsammans med Jonny Bengtsson, S.
- Möte med AB Hultsfreds Bostäder med fokus på tillgänglighet.
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SN § 10/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information från Migrationsverket (Handlingsnr. 2019/1168)
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 19:44, 19:45, 
19:46, 19:48 (Handlingsnr. 2019/1172-1174, 2019/1298)
Skrivelse från Florencegruppen om svar från kommuner (Handlingsnr. 
2019/1207)
Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2019-12-11
Protokoll verksamhetsdialog Barn och familj 2019-12-11
Protokoll verksamhetsdialog Hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR) 
2019-12-11
Protokoll verksamhetsdialog myndighet vård och omsorg 2019-12-17
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2019-12-04
Hjälpmedelsnämndens budget och verksamhetsplan 2020 (Handlingsnr. 
2019/1310)
Information från Statens institutionsstyrelse (SiS) om avgifter 
(Handlingsnr. 2019/1314)
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter tillsyn 
(Handlingsnr. 2019/1297)
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2019-12-03
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, socialnämndens 
arbetsutskott 2019-12-18, § 1203 ((Handlingsnr. 2019/1304-1305)
Lex Sarah (Handlingsnr. 2020/14)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 6 st (Handlingsnummer 2019/1194, 
2019/1196, 2019/1281, 2019/1306, 2019/1312, 2019/1313)
Delegationsbeslut december 2019 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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SN § 11/2020 Dnr 2020/8

Information om påbörjad planering av mål- och 
resultatdagar 2020
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om påbörjad planering av nämndens mål- och resultatdagar 
2020.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om att årets mål- och resultatdagar bland annat 
kommer innehålla en gemensam eftermiddag med barn- och 
utbildningsnämnden. Det kommer ingen extern föreläsare utan en 
eftermiddag innefattar istället ett för nämnden eget program.
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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 Anton Mlynar, S X
7 Tomas Lockström, S X
8 Cajsa Runn, S Eva Svedberg, S X
9 John Hoffbrink, SD X
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