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SN § 30/2020 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Socialnämndens ordförande lämnar information.

Ärendebeskrivning
Information lämnas om kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-02-
25. Ärendet lyfts på nästkommande socialnämndens arbetsutskott för 
beredande av förslag till nämnden den 15 april 2020. 

Byggnationen på Vetlandavägen 55 i Målilla påbörjas enligt planeringen 
den 2 april 2020. Samtliga nämndsledamöter kommer få en inbjudan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25, § 30
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SN § 31/2020 Dnr 2020/23

Revidering av beslut om kriterier för förtur till 
trygghetsbostäder i anslutning till särskilt 
boende
Beslut
Socialnämnden beslutar att

a) revidera tidigare beslut i socialnämnden (SN § 106/2016).
b) äldreomsorgen i Hultsfreds kommun ger möjlighet till förtur till 

trygghetslägenheter som ligger i nära anslutning till särskilt boende, 
förutsatt att personen till Riksbyggen/KHR Hultsfreds Trygga Hem 
anmält intresse för trygghetslägenheter och att personen eller 
make/maka/sambo är 70 år eller äldre.

c) anta förvaltningens reviderade förslag på kriterierna som ska gälla 
för att förtur ska vara aktuellt.

Sammanfattning
Socialnämnden fattade beslut kring trygghetslägenheter i nära anslutning 
till särskilt boende SN § 106/2016. Vi detta tillfälle ägdes lägenheterna av 
AB Hultsfred Bostäder. Då lägenheterna nu ägs av KHF Hultsfreds Trygga 
Hem och förvaltas av Riksbyggen bör detta beslut revideras.

Ärendebeskrivning
Trygghetsbostäder är en boendeform för den som inte längre känner sig 
trygg och bekväm i sin nuvarande bostad, men inte har behov av särskilt 
boende. Äldreomsorgen bör ges möjlighet att i enskilda ärenden till 
Riksbyggen begära förtur till trygghetslägenhet utifrån beslutade kriterier.

Förslag på ny definition av Trygghetslägenheter i Hultsfreds kommun:
Lägenheter tillhörande KHF Hultsfreds Trygga Hem som förvaltas av 
Riksbyggen: Trygghetslägenheter vid Ringvägen i Virserum, 
Vetlandavägen i Målilla, Doktorsvägen i Mörlunda och Skördevägen i 
Vena. Det finns möjlighet att öka tryggheten genom närhet till hemtjänst 
och personal på särskilt boende.

- Att personen eller make/maka/sambo är 70 år eller äldre.
- Närhet till särskilda boendets personal.
- Att få tillgång till särskilda boendets restaurang, 

gemensamhetslokaler och aktiviteter. 
- Det ska finnas en värd eller värdinna som är tillgänglig 

vissa tider. 
Tiderna ska vara flexibla utifrån hyresgästernas behov.

- Den enskilde väljer var man vill äta sina måltider, i 
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lägenhet eller i restaurangen. Det går att få lagad mat från 
restaurangen på särskilda boendet levererat till 
trygghetslägenhet om man så önskar.

- Tillgång till aktuell information, och erbjudande till 
aktiviteter som anordnas.

- Det ska finnas ett Boråd med representanter från 
hyresgästerna.

Förslag på kriterier till förtur.
- Att personen har anmält intresse för trygghetslägenhet till 

Riksbyggen och står i kö sedan minst en månad tillbaka. 

Ett eller flera av följande kriterier ska dessutom vara uppfyllda:
- Då behovet av trygghet kräver närhet till boende och 

personal. 
- Då det krävs omfattande bostadsanpassning för att kunna 

bo kvar, kan trygghetsboende vara ett alternativ. 
- Då man vistas på korttidsenheten och det inte är möjligt 

att gå tillbaka till sitt boende.
- Om man har make eller maka som bor på särskilt boende 

och man vill bo nära. En valmöjlighet istället för att bo 
tillsammans på särskilt boende. 

Beslutsunderlag
Socialnämnden 2016-12-14, § 106
Tjänsteskrivelse 2020-01-30, kompletterad 2020-02-28
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 17

Skickas till
Hultsfred Trygga Hem
Riksbyggen
Myndighet vård och omsorg
Socialkontorets stab
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SN § 32/2020 Dnr 2020/8

Gemensamt sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden i Sessionssalen kl. 13:30-
14:20
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har gemensamt 
sammanträde enligt sammanträdesplan två gånger per år.

Ärendebeskrivning
På dagens gemensamma sammanträde diskuteras främst följande punkter:

- Avbokning av nämndernas gemensamma mål- och resultatdagar 18-
19 mars 2020 med anledning av coronaviruset.

- Coronaviruset och hur det kan påverka kommunen och 
förvaltningarna och dess verksamheter. Förberedelser pågår i 
kommunledningen.

- Ekonomi inför budget 2021.
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SN § 33/2020 Dnr 2020/8

Mål- och resultatdagar 18-19 mars 2020
Beslut
Socialnämnden ställer in de planerade mål- och resultatdagarna 18-19 mars 
2020.

Sammanfattning
Mål- och resultatdagar 2020 ställs in.

Ärendebeskrivning
Med anledning av pågående smittspridning av coronaviruset ställer 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden in bokade mål- och 
resultatdagar i Västervik den 18-19 mars 2020.
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SN § 34/2020 Dnr 2020/8

Information med anledning av coronaviruset
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information med anledning av coronaviruset.

Ärendebeskrivning
Socialchef informerar om förvaltningens förberedelser med anledning av 
pågående smittspridning av coronaviruset i landet.

Kostnaden som enligt offerten behöver betalas till Västerviks stadshotell 
vid avbokning av nämndens planerade mål- och resultatdagar ska inte 
belasta förvaltningen. Det kommer finnas ett kommunövergripande konto 
för kostnader relaterade till coronaviruset.
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SN § 35/2020 Dnr 2020/25

Tillämpningsanvisning för beräkning av avgift 
inom vård och omsorg 2020
Beslut
Socialnämnden lägger informationen om tillämpningsanvisningen för 
beräkning av avgifter inom vård och omsorg 2020 till handlingarna.

Sammanfattning
Tillämpningsanvisning för avgifter inom vård och omsorg 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningens avgiftshandläggare har tagit fram 
tillämpningsanvisning för uträkning av avgifter inom vård och omsorg för 
år 2020. Tillämpningsanvisningen beskriver hur avgifter inom vård och 
omsorg räknas ut.

Avgiftshandläggare föredrar tillämpningsanvisningen på kommande 
nämnd.

Beslutsunderlag
Tillämpningsanvisning för uträkning av avgifter inom vård och omsorg 
2020
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 14

Skickas till
Avgiftshandläggare
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SN § 36/2020 Dnr 2019/60

Uppföljning av verkställighet av 
socialnämndens beslut 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen om verkställighet av socialnämndens 
beslut som fattades 2019 för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Uppföljning av verkställighet av socialnämndens beslut helåret 2019.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tagit fram en uppföljning av verkställighet av beslut 
fattade av socialnämnden under helåret 2019 enligt bilagt underlag.
Följande ärenden och aktuellt beslut finns med i sammanställningen:

Socialnämnden den 9 januari 2019
 Förenklad hantering av inkomstförfrågan och avgiftsbeslut inom 

vård och omsorg, Dnr. 2018/104
Socialnämnden den 13 mars 2019

 Budget 2020, Dnr. 2018/94
 Förskjuten semester 2019, Dnr. 2017/36

Socialnämnden den 8 april 2019
 Statistik på synpunkter 2018, Dnr. 2018/77
 Ersättning förskjuten semester som en förmån, Dnr. 2019/39
 Upphävande av tidigare fattat beslut om stickprov genom 

tidmätning i hemtjänsten 2019, Dnr. 2017/129
Socialnämnden den 8 maj 2019

 Förändring av verksamhetsråd till fokusgrupper, Dnr. 2019/15
 Statsbidrag habiliteringsersättning 2019, Dnr. 2018/40
 Verksamhetsförändring på Stegen, Dnr. 2019/40

Socialnämnden den 5 juni 2019
 Förslag om att upphäva kommunal bemötandeguide, Dnr. 2019/52
 Personlig adress till boenden i äldreomsorgen och omsorgen, Dnr 

2019/51
Socialnämnden den 14 augusti 2019

 Fokusgrupper som arbetssätt, Dnr. 2019/15
 Verksamhetsbesök och utbildningsdag för ledamöter 2019, Dnr. 

2019/50

Socialnämnden den 11 september 2019
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 Uppsägning av LOV-avtal för utförande av hemtjänst med 
Pauliström vård och omsorg AB, Dnr. 2017/33

 Statsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen 2019, Dnr. 2019/65
 Socialnämnden den 10 oktober 2019

 Resebidrag vid visning av enkla hjälpmedel, Dnr. 2019/70
 Utredning om flytt och eventuell nybyggnation av gruppbostad på 

Gränsgatan 9 i Hultsfred, Dnr. 2019/68
 Överklagan assistansärende, Dnr 2019/86

Socialnämnden den 13 november 2019
 Habiliteringsersättning 2019, Dnr. 2018/40

Socialnämnden den 4 december 2019
 Taxor och avgifter 2021, Dnr. 2019/94

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-20
Uppföljning av verkställighet av socialnämndens beslut 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 15
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SN § 37/2020 Dnr 2020/15

Remiss av Fordons- och resepolicy och 
Riktlinjer för resande i tjänsten
Beslut
Socialnämnden ger socialnämndens arbetsutskott i uppdrag att besluta om 
yttrande utifrån diskussion förd på dagens sammanträde.

Sammanfattning
Nämnder och bolag har möjlighet att lämna yttrande på remiss av 
”Fordons- och resepolicy” och ”Riktlinjer för resande i tjänsten” för 
Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-26, § 185, att remittera 
remiss gällande Fordons- och resepolicy till personalkontoret för 
komplettering och därefter till nämnder och bolag för att återkomma med 
förslag till yttrande till arbetsutskottet senast 2020-01-31.
Remissen skickades ut till nämnder efter personalkontorets genomgång 
2020-01-27 och svarstiden förlängdes då till senast den 2020-03-31. 
Dokumenten som skickats med remissen är förslag på ”Fordons- och 
resepolicy” samt ”Riktlinjer för resande i tjänsten”.
Förslaget innebär att följande dokument ersätts:

- Avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun gällande trafiksäkerhet 
från 2007

- Fordonspolicy från 2008
- Resepolicy från 2008

Förvaltningen har till dagens sammanträde jämfört gällande styrdokument 
med förslaget på remiss. Socialchef redogör för skillnader och likheter i de 
olika dokumenten. Det används olika begrepp i de olika dokumenten som 
är på remiss. Nämnden anser att formuleringen i förslaget på remiss kring 
användandet av privata bilar i tjänsten bör omformuleras. Nämnden anser 
inte att kravet på privata bilar ska jämställas med kravet på tjänstebilar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-26, § 185
Remiss av Fordons- och resepolicy och Riktlinjer för resande i tjänsten
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 18

Skickas till
Socialnämndens arbetsutskott
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SN § 38/2020

Information om inbjudan till 
värdegrundsföreläsning
Beslut
Socialnämnden beslutar att 

a) samtliga nämndsledamöter bjuds in till föreläsning i värdegrunden 
förmiddagen den 10 september 2020.

b) arvode går ut till ordinarie ledamöter och ersättare.

Sammanfattning
Information om kommande inbjudan till föreläsning om värdegrunden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningens personal kommer under hösten 2020 få gå på en föreläsning 
om värdegrunden.

En inbjudan kommer även skickas till socialnämndens ledamöter när 
tillfället närmar sig.

Skickas till
Socialnämndens ledamöter och ersättare
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SN § 39/2020 Dnr 2020/24

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Beslut
Socialnämnden lägger patientsäkerhetsberättelse år 2019 för kännedom till 
handlingarna.

Sammanfattning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska upprättar årligen en 
patientsäkerhetsberättelse för det gångna året kring den kommunala hälso- 
och sjukvården.

Ärendebeskrivning
Patientsäkerhetsberättelsen, de två regionala måldokumenten tillsammans 
med de lokala målen utifrån socialnämndens mål, möjliggör ett hållbart 
arbete och en utveckling av patientsäkerhetsarbetet. 

Synpunkter/klagomål, fel och brister samt avvikelsehantering är också en 
viktig del i arbetet för att förbättra kvalitén och därmed höja 
patientsäkerheten. Den enskildes och närståendes synpunkter och klagomål 
har beaktats i utredningsarbetet. Det sker också ett kontinuerligt arbete för 
att kvalitetssäkra avvikelsehanteringen. 

Under hösten har planering genomförts så att Hultsfreds kommun efter 
nyåret påbörjar samarbetet i Oskar/Äster-möten tillsammans med Regionen 
för att trygga hemgången från slutenvården för den enskilde.

Förvaltningen har också arbetet med förebyggande åtgärder samt att den 
enskilde får god vård i livets slut.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska föredrar innehållet i 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse på dagens sammanträde.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 13
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SN § 40/2020 Dnr 2017/113

Uppsägning av LOV-avtal med Silwer 
Bemanning AB
Beslut
Socialnämnden säger upp kommunens avtal utifrån lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst med Silwer Bemanning 
AB från och med 2020-03-12.

Sammanfattning
Företaget Silwer Bemanning AB har fått beslut om avslag på ansökan om 
tillstånd att bedriva hemtjänst från Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Socialnämnden föreslås därför säga upp kommunens avtal med 
företaget utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV) för utförande av 
hemtjänst.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har sedan 2018-10-01 avtal utifrån lagen om 
valfrihetssystem (LOV) för utförande av hemtjänst i form av service med 
företaget Silwer Bemanning AB. Företaget ansökte om tillstånd att bedriva 
hemtjänst hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter det att nya 
tillståndsplikter införts från och med 2019-01-01. IVO har nu gett företaget 
avslag på deras ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst. Socialnämndens 
avtal med företaget blir därmed ogiltigt. 
I kommunens avtal med företaget står följande, sida 14, sista stycket under 
rubriken Hävning: ”Om tillsynsmyndighet riktar allvarlig kritik mot 
leverantörens verksamhet och kritiken inte föranleder erforderlig rättelse 
kan avtalet hävas med omedelbar verkan.”
Förvaltningen föreslår att socialnämnden säger upp kommunens avtal med 
Silwer Bemanning AB från och med 2020-03-12. Silwer Bemanning AB 
får inkomma med en ny ansökan om att få bedriva hemtjänst i Hultsfreds 
kommun i det fall att IVO:s beslut om tillstånd att bedriva hemtjänst skulle 
ändras till företagets fördel efter en eventuell överklagan. 

Beslutsgång
Socialnämndens ordförande frågar nämnden om det går bra att lyfta ärendet 
på dagens sammanträde. Ordförande finner att nämnden beslutar att lyfta 
ärendet på dagens sammanträde.

Socialnämndens ordförande frågar nämnden om de önskar besluta enligt 
förvaltningens förslag. Ordförande finner att socialnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2020-02-19
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 19
Tjänsteskrivelse 2020-03-09

Skickas till
Silwer Bemanning AB
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SN § 41/2020 Dnr 2019/73

Presentation analys av verksamhetsfakta
Beslut
Socialnämnden lägger analysen av verksamhetsfakta inför budgetarbetet 
2021 för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Presentation av analys av sammanställda verksamhetsfakta med koppling 
till socialnämndens budget för olika verksamheter. Syftet är att presentera 
orsaker till nuvarande utfall och utifrån det kunna lägga en säker grund 
inför kommande förslag till budget 2021.

Ärendebeskrivning

Äldreomsorgen (ÄO)
Vid jämförelse med andra kommuner hade Hultsfreds kommun 2018 en 
relativt hög kostnad per brukare i särskilt boende. Kvalitéten på 
äldreomsorgen i Hultsfreds kommun inom särskilt boende var samtidigt 
över snittet eller bland den bästa i landet 2019. Detta samtidigt som 
kommunens egna målnivåer ger ett rött resultat, vilket visar på kommunens 
höga ambitionsnivå. 

När ny- och ombyggnationen av de särskilda boendena i kommunen är klar 
omkring år 2024 kan man utifrån antaganden om demografimodellen se att 
förvaltningen kan behöva spara tillskott i budgeten inför nyanställning av 
ytterligare personal till boendena. 

Vid jämförelse med andra kommuner hade Hultsfreds kommun 2018 en 
relativt låg kostnad per brukare inom hemtjänsten. Nuvarande budget 
täcker inte upp kostnaden för det ökande antalet beviljade timmar samt 
plustid 2016-2019. Arbetssättet med Trygg Hemgång är en av orsakerna till 
att tiden som faktureras har ökat, men medför även att kommunen inte har 
något betalningsansvar gentemot regionen för utskrivningsklara patienter.

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)
Vid jämförelse med andra kommuner hade Hultsfreds kommun 2018 en 
lägre kostnad per brukare med boende i gruppbostad än rikets snitt. 
Samtidigt har Hultsfreds kommun ett relativt högt antal lägenheter samt 
antal personer med boende enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Kommunen ligger även högt vad gäller antal 
årsarbetare i gruppboende i jämförelse med andra kommuner.
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Personliga assistenter sticker inte ut i antalet ärenden totalt i Hultsfreds 
kommun i jämförelse med andra kommuner. Kostnaden för daglig 
verksamhet i Hultsfreds kommun ligger strax över rikets snitt, och går 
samtidigt med budgetöverskott. Resursfördelningen för daglig verksamhet 
kommer ses över under 2020.

Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Vid jämförelse med andra kommuner hade Hultsfreds kommun 2018 bland 
de högsta procenten av arbetslöshet bland befolkning mellan 18-64 år. 
Kommunen hade näst högst arbetslöshet av kommunerna i Kalmar län. 
Procentsatserna var även höga vad gäller låg inkomst och utbildningsnivå. 
Kommunen hade även en hög procentuell andel av befolkningen som 
någon gång fått ekonomiskt bistånd. Däremot låg Hultsfreds kommun 2018 
under rikets snitt gällande långvarigt, dvs längre än tio månader, stöd i form 
av ekonomiskt bistånd. Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd per 
invånare är bland de lägsta i riket. Det visar på ett effektivt arbetssätt med 
fokus på självförsörjning. 

Kommunens kostnader för missbruk och skyddat boende låg 2018 över 
rikets snitt. 

Antalet barn och unga som varit aktuella för placeringar, samt antalet 
ensamkommande barn, har minskat sedan 2015. Detta medför även 
minskade intäkter för ensamkommande barn.

Budget 2021
Förvaltningen kommer till följande slutsats om behov av budgettillskott 
inför 2021 utifrån analysen av insamlade verksamhetsfakta:
Hemtjänst, 5,5 mnkr
Hjälpmedel, 1 mnkr
Personliga assistenter, 2 mnkr
Skyddat boende, 1 mnkr
Försörjningsstöd, 1 mnkr

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2020-02-26, § 20
Presentation av verksamhetsfakta 2020-03-12
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 42/2020 Dnr 2020/5

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella rapporter.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande lämnar följande rapporter:

 Länsgemensam ledning den 14 februari
 Kommunala Pensionärsrådet den 19 februari
 Möte med samordningsförbundet tillsammans med Vimmerby 

kommun den 25 februari
 Forum i Oskarshamn med presentation från Hultsfred om 

arbetssättet Trygg Hemgång med lots den 27 februari

Conny Daag, M, och Eva Svedberg, S, rapporterar från verksamhetsdialog 
på sektion Vuxen inom individ- och familjeomsorgen.
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Sammanträdesdatum
2020-03-12

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 43/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige 2020-02-10, § 4
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-12, § 14
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Handlingsnr. 
2020/154)
Information om förändring H2O (Handlingsnr. 2020/214)
Rapport om kommunärenden hos Patientnämnden (Handlingsnr. 2020/47)
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om 
överenskommelse om psykisk hälsa 2020 (Handlingsnr. 2020/119)
Fullmakt samordnad upphandling (Handlingsnr. 2020/153)
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2020-01-07, 2020-02-
04
Lex Sarah, 4 st (Handlingsnr. 2020/135, 2020/148, 2020/150, 2020/229)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 8 st (Handlingsnr. 2020/137, 
2020/139, 2020/140, 2020/219, 2020/221, 2020/225, 2020/236, 2020/239)
Delegationsbeslut februari 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer 
med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-03-12

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 Eva Svedberg, S X
9 John Hoffbrink, SD Gun-Britt Axelsson, 

KD
X
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