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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2020-02-12

Sekretessärenden kl. 14:20-14:30 Separat 
protokoll

§ 12 Lägesrapport fokusgrupper

§ 13 Rapport Heltidsarbete som norm 2016/99

§ 14 Sammansättning av ungdomsmottagning i 
Hultsfreds kommun

2020/12

§ 15 Tillägg i delegationsordningen efter 
administrativ miss vid revidering 2019-12-
04

2019/77

§ 16 Ansökan ställd till socialnämnden om 
föreningsbidrag för Concept Delectus år 
2020

2020/9

§ 17 Rekommendation om överenskommelse 
om samverkansregler

2019/104

§ 18 Yttrande på remiss om SBA-policy 
(systematiskt brandskyddsarbete)

2020/13

§ 19 Återremiss - policy för hållbar utveckling 2019/98

§ 20 Information om äldre befolkning 80+ i 
Kalmar län

2020/17

§ 21 Uppföljning av socialnämndens 
internkontrollplan 2019

2020/10

§ 22 Internkontrollplan socialnämnden 2020 2020/11

§ 23 Budget 2021 - tidplan 2019/73

§ 24 Ekonomisk redovisning 2019 2020/19

§ 25 Frisam - underlag för utbetalning 2020 2020/18

§ 26 Information ferielön 2020/20

§ 27 Rapporter 2020/5

§ 28 Anmälningsärenden 2020/6
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Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 29 Information om återkallelse av tillstånd 2020/21

Närvarolista
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 12/2020

Lägesrapport fokusgrupper
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om pågående arbete med fokusgrupper enligt beslut i 
socialnämnden 2019-08-14, § 86.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschefer/kvalitets-strateger informerar om hur långt arbetet med 
fokusgrupper har kommit. Temat ofrivillig ensamhet är först ut av de tre 
teman som socialnämnden beslutat ska diskuteras på fokusgrupper.

Frågeställning som tagits fram utifrån temat är Vad är viktigt för dig för att 
du ska känna delaktighet. 

Det kommer vara två personer från förvaltningens KASAM (Känslan av 
sammanhang) -grupp som kommer att hålla i fokusgrupperna. 
Verksamhetschefer/kvalitets-strateger kommer att hjälpa till att 
sammanställa det underlag som antecknas från diskussionerna. 

Kommunens biståndshandläggare kommer genomföra ett test av 
fokusgrupper: studiecirkel, kommunala pensionärsrådet och en grupp i 
Virserum. Redovisning av de första fokusgrupperna kommer ske på 
kommande utvärderingsdagar.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 13/2020 Dnr 2016/99

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

Sammanfattning
Lägesrapport om arbetet med att införa heltidsarbete som norm inom 
förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Verksamhetschef bemanningen informerar om arbetet mot heltidsarbete 
som norm.

Idag arbetar 56 % heltid inom vård och omsorg. Förvaltningen behöver ta 
fram rutiner för att möta heltidsanställning med samplanering och 
resursturer. Ansvaret för detta vilar på enhetscheferna för de olika 
verksamheterna inom vård och omsorg.

Utmaningar i arbetet mot heltidsarbete som norm är inställning till 
heltidsarbete, att prata och genomföra kommunövergripande, förankring, 
ställa om från deltidsorganisation till heltidsorganisation och en flexibel 
arbetstidsmodell.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 14/2020 Dnr 2020/12

Sammansättning av ungdomsmottagning i 
Hultsfreds kommun
Beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på 
ungdomsmottagningens verksamhet i Hultsfred.

Sammanfattning
Region Kalmar län har tillsammans med kommunerna de senaste åren 
verkat för att uppdraget för länets ungdomsmottagningar ska stärkas och 
tydliggöras mellan Region Kalmar län och respektive kommun.

Ärendebeskrivning
Under 2018 beslutade länsgemensam ledning att tillsätta en projektledare 
för ett fortsatt arbete med att tydliggöra uppdraget gällande 
ungdomsmottagningarna i länets kommuner.
Utifrån de förutsättningar som då framkom utsågs representanter för att 
arbeta vidare i Hultsfreds kommun för att ta fram ett förslag enligt 
Hultsfreds förutsättningar gällande ungdomsmottagningen.
Sektionschef för kommunens sektion Barn och familj inom Individ- och 
familjeomsorgen (IFO), har tillsammans med verksamhetschef för 
elevhälsa tagit fram ett förslag på kommunens bemanning i 
ungdomsmottagningen.

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att ställa sig bakom förvaltningens 
förslag som presenteras i bilagan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Bilaga: Sammansättning av ungdomsmottagning i Hultsfreds kommun
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 1

Skickas till
Sektionschef barn och familj
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 15/2020 Dnr 2019/77

Tillägg i delegationsordningen efter 
administrativ miss vid revidering 2019-12-04
Beslut
Socialnämnden lägger åter till punkten om delegation i beslut om 
ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i övrigt (punkt 5.1 a-
c) i socialnämndens delegationsordning.

Sammanfattning
Förvaltningen har uppmärksammat att en punkt i socialnämndens 
delegationsordning felaktigt plockats bort i förslag om genomgående 
revidering som beslutades av socialnämnden 2019-12-04, § 131. 
Förvaltningen föreslår socialnämnden att åter lägga till delegationen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen gjorde under hösten 2019 en genomgående revidering av 
hela socialnämndens delegationsordning. Detta då den behövde uppdateras 
vad gäller laghänvisningar och övrigt. Socialnämnden beslutade att 
godkänna förslag till revidering av delegationsordningen på 
socialnämndens sammanträde 2019-12-04, § 131, och att 
delegationsordningen skulle gälla från och med 2020-01-01.

Förvaltningen har nu upptäckt att en punkt under kapitel 5 om 
försörjningsstöd felaktigt plockats bort i förslaget om revidering. 
Förklaringen är en administrativ miss och den mänskliga faktorn.
 
Följande punkt föreslås nu åter läggas till i socialnämndens 
delegationsordning:

Punkt
Beslut i fråga om ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och livsföring i 
övrigt

a) enligt norm samt upp till 10 % av prisbasbeloppet
Delegat: Socialsekreterare

b) upp till 35 % av prisbasbeloppet
Delegat: 1:e socialsekreterare

c) utöver 35 % av prisbasbeloppet
Delegat: Utskott

Lagrum: 4 kap 1 § SoL (socialtjänstlagen)
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-22
Förslag tillägg delegationsordningen
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 2

Skickas till
Administrativ handläggare
Sektion IFO Vuxen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 16/2020 Dnr 2020/9

Ansökan ställd till socialnämnden om 
föreningsbidrag för Concept Delectus år 2020
Beslut
Socialnämnden avslår Concept Delectus ansökan om föreningsbidrag år 
2020.

Sammanfattning
En ansökan har lämnats in till socialnämnden om föreningsbidrag 2020.

Ärendebeskrivning
En ansökan ställd till socialnämnden har kommit in. Ansökan gäller ett 
föreningsbidrag för Concept Delectus år 2020.

Socialnämnden beslutar inte om föreningsbidrag och föreslås därför avslå 
ansökan.

Beslutsunderlag
Ansökan 2019-12-10 om föreningsbidrag för Concept Delectus för året 
2020 ställd till socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 3

Skickas till
Concept Delectus
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 17/2020 Dnr 2019/104

Rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen anta Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler.

Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att rekommendera 
kommunerna att anta rekommendation om överenskommelse om 
samverkansregler.

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid 
sammanträde den 13 december 2019 beslutat 

 att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den 
offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin,

 att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta 
överenskommelsen, samt 

 att informera regioner och kommuner om beslutet.

Beslutsunderlag
Rekommendation från SKR om samverkansregler
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 4

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 18/2020 Dnr 2020/13

Yttrande på remiss om SBA-policy 
(systematiskt brandskyddsarbete)
Beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
förvaltningens yttrande som påtalar ett förtydligande i några av 
dokumenten.

Sammanfattning
På uppdrag av kommunstyrelsen har Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund (ÖSK) remitterat SBA-policy (systematiskt 
brandskyddsarbete).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en SBA-policy ska gälla i 
Hultsfreds kommun. Policyn ska nu ses över och ett yttrande på SBA-
policyn ska lämnas in till AB Hultsfreds Bostäder (ABHB) via respektive 
nämnd senast 2020-01-31. Inkomna yttrande kommer att sammanställas 
och redovisas för kommunstyrelsen för vidarehantering.

Förvaltningens har tagit fram ett förslag på yttrande.

Hela SBA-policyn består av många olika dokument att ta ställning till.
Förvaltningen anser att de flesta dokumenten är tydliga och det framgår 
vem som har ansvar för vad. Några av dokumenten skulle kunna 
tydliggöras, exempelvis dokumentet om brandskyddsorganisationen, där 
det anges att organisationen som ska finnas beror på verksamhet, skulle bli 
tydligare om det framkom vad som gäller inom olika verksamheter. Även 
dokumentet gällande riskvärdering skulle bli tydligare om samma mall som 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet användes.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-03
Förslag till yttrande
Remiss - policy om SBA (systematiskt brandskyddsarbete) med bilagor
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 5

Skickas till
Kommunstyrelsen

11
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 19/2020 Dnr 2019/98

Återremiss - policy för hållbar utveckling
Beslut
Socialnämnden avstår från att lämna något yttrande på remissen gällande 
policyn för hållbar utveckling.

Sammanfattning
Återremiss av förslag på policy för hållbar utveckling i kommunen.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens arbetsutskott beslutade på sammanträdet i december 2019 
att ge presidiet i uppdrag att ta upp frågan med barn- och 
utbildningsnämndens presidium.

Frågan om yttrande har diskuterats på presidiemöte mellan socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. Efter den diskussionen föreslår 
presidiet att socialnämnden inte lämnar något yttrande gällande policyn för 
hållbar utveckling i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Återremiss med bilagor
Socialnämndens arbetsutskott 2019-12-18, § 109
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 6

Skickas till
Hållbarhetsstrateg
Kommunstyrelsen
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 20/2020 Dnr 2020/17

Information om äldre befolkning 80+ i Kalmar 
län
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef presenterar information om statistik över äldre befolkning över 
80 år i Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Socialchef visar en presentation från länsgemensam ledning, Region 
Kalmar län. Presentationen visar jämförelser mellan kommunerna i länet 
gällande den äldre befolkningen.

I Hultsfreds kommun var 7,2 procent av befolkningen 80 år eller äldre 
2018-12-31. Hultsfreds, Emmabodas och Borgholms kommuner har flest 
andel äldre.

Beslutsunderlag
Presentation äldre befolkning 80+ i Kalmar län
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 9
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 21/2020 Dnr 2020/10

Uppföljning av socialnämndens 
internkontrollplan 2019
Beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av 
interkontrollplanen för 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen har följt upp den interkontrollplanen som socialnämnden 
beslutade i januari 2019.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens interkontrollplan för 2019 omfattar fem olika 
kontrollområden där en uppföljning genomförts av förvaltningen utifrån de 
metoder som planen anger.

Uppföljningen har dokumenterats i den interkontrollplan som bifogas detta 
ärende. Uppföljningen ska efter beslut i socialnämnden vidare till 
ekonomikontoret för en sammanställning och redovisning till 
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Uppföljning internkontrollplan 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 10

Skickas till
Socialchef
Ekonomikontoret
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 22/2020 Dnr 2020/11

Internkontrollplan socialnämnden 2020
Beslut
Socialnämnden antar förvaltningens förslag gällande internkontrollplan 
2020.

Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på internkontrollplan för 
socialnämndens verksamhetsområden gällande 2020. 
Planen är framtagen utifrån de riktlinjer och tillämpningsanvisningar som 
kommunstyrelsen beslutat om.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade 2018 beslut gällande riktlinjer för intern kontroll.
Intern kontroll ska fungera som en trygghet för alla som arbetar och verkar 
i organisationen.
Interkontrollplanen för 2019 har följts upp och utifrån det resultatet har 
förvaltningen nu tagit fram ett förslag på plan för 2020.
En del kontrollmål finns kvar sedan 2019 och något av de målen som då 
fanns har ersatts av nya.
I planen för 2020 finns totalt sex kontrollmål som ska följas upp under året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-20
Förslag till internkontroll för socialnämnden 2020
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 11

Skickas till
Socialchef
Ekonomikontoret
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 23/2020 Dnr 2019/73

Budget 2021 - tidplan
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om planering inför budgetarbete budget 2021.

Ärendebeskrivning

Planering inför budgetarbete 2021
Socialnämnd 12/2 – Presentation 2019 års resultat
Arbetsutskott 26/2 – Presentation av analys av verksamhetsfakta 
Socialnämnd 12/3 – Presentation av analys av verksamhetsfakta, vilket 
innebär uppstart till budgetarbetet 2021. 
Arbetsutskott 24/3 kl. 13 – Extra arbetsutskott, budget 2021
Arbetsutskott 25/3 
Socialnämnd 15/4 – Budgetnämnd

Budgetberedning 22/4.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-29, § 12

Skickas till
Controller
Socialchef
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 24/2020 Dnr 2020/19

Ekonomisk redovisning 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Presentation av preliminärt utfall för socialnämnden år 2019.

Ärendebeskrivning
Controller informerar om preliminärt utfall på socialnämndens bokslut 
2019.

Beslutsunderlag
Presentation preliminärt utfall socialnämnden 2019
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 25/2020 Dnr 2020/18

Frisam aktiviteter under 2019 samt underlag för 
utbetalning 2020
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Underlag är genomförda aktiviteter under 2019 för utbetalning till 
Frivilligverksamheten 2020.

Ärendebeskrivning
Frivilligsamordnare har sammanställt ett underlag för utbetalningar inom 
Frivilligverksamheten 2020. Underlaget är uträknat utifrån genomförda 
caféer och aktiviteter inom Frivilligverksamheten 2019.

Det anordnades 164 caféer och 1 299 aktiviteter. Ersättningen för caféer är 
400 kr och övriga aktiviteter ersätts med 25 kr.

Summa ersättningar:
172 caféer x 400 kr = 68 800 kr
1 037 aktiviteter x 25 kr = 25 925 kr
Totalt – 94 725 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med sammanställning 2020-01-20

Skickas till
Verksamhetschef myndighet vård och omsorg
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 26/2020 Dnr 2020/20

Information ferielön
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om ferielön 2020.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar att timlönen vid feriearbete höjs från 69 kr 2019 till 
72 kr 2020.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 27/2020 Dnr 2020/5

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Ordförande Per-Inge Pettersson, C, lämnar rapporter om:

- Tillsyn av PWC av lokalförsörjningsplan
- LUPP Styrgrupp, luppenkäten och barnkonventionen
- Presidiemöte Hultsfred – Vimmerby
- Hjälpmedelsnämnden – föreskrifter

Ann-Charlott Andersson, C, lämnar rapport om:
- Möte med anhörigföreningen tillsammans med verksamhetschef 

myndighet vård och omsorg
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-02-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 28/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 5 st (Handlingsnummer 2020/56, 
2020/57, 2020/91, 2020/113, 2020/118

Delegationsbeslut januari 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 29/2020 Dnr 2020/21

Information om återkallelse av tillstånd
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att 
återkalla tillstånd.

Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har återkallat Rosenhill vård och 
omsorgs tillstånd att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av bostad med 
särskild service, särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre 
människor.

Socialförvaltningen har för närvarande en placering på boendet som 
kommer omplaceras.

22



Sammanträdesprotokoll
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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 Lars Nilsson, C X
9 John Hoffbrink, SD X

*Deltog som ordförande under föredragningarna men inte under besluten
**Ordförande under besluten
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