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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 44/2020 Dnr 2020/44

Information inför nämndsammanträden på 
grund av covid-19
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna. 

Sammanfattning
Information om hantering av nämndsammanträden.

Ärendebeskrivning
Nämnden har inför dagens sammanträde fått skriftlig information om 
hanteringen av nämndssammanträden på grund av covid-19. Hanteringen är 
likvärdig i alla nämnder. 

Större lokaler för nämndsammanträdena är bokade fram till och med juni.

Socialchef informerar om möjligheten att som ledamot delta via teams. Till 
nästa nämnd kommer en inbjudan till deltagande via teams finnas med. 
Nämnden anser inte att den tekniken bör användas på arbetsutskottens 
sammanträden på grund av sekretess.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 45/2020 Dnr 2016/27

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

Sammanfattning
Verksamhetschef vård och omsorg lämnar lägesrapport kring arbetet med 
till- och ombyggnation av kommunens särskilda boenden.

Ärendebeskrivning
Nybyggnationen pågår på särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla. 
Verksamheten kan än så länge löpa på som vanligt då det är den nya 
huskroppen som är under byggnation.

Arbetet med planering av tillbyggnationen på särskilt boende på 
Aspedalsgatan 24 i Hultsfred är försenat. Detta med anledning av pågående 
besöksförbud på kommunens särskilda boenden på grund av covid-19. 
Personal från Riksbyggen får därmed inte vistas inne i byggnaden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 46/2020 Dnr 2016/27

Översyn av kommande behov av tillval vid 
pågående till- och ombyggnation av särskilda 
boenden
Beslut
Socialnämnden

a) ger verksamhetschef vård och omsorg i uppdrag att tillsammans 
med Hultsfred Trygga Hem se över kommande behov på särskilda 
boenden och återkomma med ett förslag till arbetsutskottet.

b) ger presidiet i uppdrag att tillsammans med berörda tjänstemän 
forma en arbetsgrupp för att gå igenom socialförvaltningens behov 
gällande området Knektagården i Hultsfred. 

c) ger socialchef i uppdrag att tillsammans med ledningsgruppen för 
vård och omsorg ta fram vilka berörda tjänstemän som ska ingå i 
arbetsgruppen gällande området Knektagården.

Sammanfattning
Socialnämnden behöver fatta beslut utifrån uppdrag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott gällande översyn avkommande behov av tillval vid den till- 
och ombyggnation som pågår av särskilda boenden.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-25, § 30, att ge 
socialnämnden i uppdrag att utföra en översyn i frågan om kommande 
behov av tillval och ökade kostnader under till- och ombyggnation av de 
särskilda boendena samt se över behov av användning av lokaler på 
Knektagårdsområdet. Socialnämnden får återkomma till 
kommunfullmäktige när översynen är klar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25, § 30
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 30

Skickas till
Socialnämndens presidium
Verksamhetschef vård och omsorg
Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 47/2020 Dnr 2020/44

Tillfälliga korttidsplatser på grund av covid-19
Beslut
Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förbereda för tillfälligt fler 
korttidsplatser inom äldreomsorgen. 

Sammanfattning
Förvaltningen lyfter frågan om förberedelser inför ett eventuellt behov av 
tillfälligt fler korttidsplatser på grund av covid-19.

Ärendebeskrivning
I dagsläget uppskattas att trycket inom Region Kalmar med anledning av 
pågående smittspridning av covid-19 kommer vara större om ungefär fyra 
veckor. Detta kommer då medföra att det enbart är personer som är svårt 
sjuka som får vistas på sjukhusen. Det blir därmed fler personer som istället 
kommer till socialförvaltningens verksamheter inom vård och omsorg. 

Förvaltningen planerar att hyra två trygghetslägenheter utanför två av 
kommunens särskilda boenden i Vena och Målilla, vilket ger en närhet till 
personal. Förslaget är att det kommer finnas tre korttidsplatser i varje 
lägenhet, vilket totalt blir sex tillfälliga korttidsplatser. Verksamhetschef 
kommer kontakta facklig organisation när det eventuellt blir aktuellt att 
nyttja lägenheterna som extra korttidsplatser.

Förvaltningen ser även över vilka anpassningar som kan ske på befintlig 
korttidsenhet vid händelse av covid-19.

Skickas till
Ledningsgrupp vård och omsorg
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 48/2020 Dnr 2020/47

Upphandling leasing av arbetskläder vård och 
omsorg
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om pågående upphandling av leasing av arbetskläder inom 
vård och omsorg efter nya hygienföreskrifter.

Ärendebeskrivning
Hultsfreds kommun har i en gemensam upphandling med Vimmerby 
kommun haft ett förslag ute på anbud vad gäller leasing och tvätt av 
arbetskläder inom vård och omsorg. Inga anbud har kommit in, på grund av 
kravet på hämtning av tvätt flera gånger i veckan. 

Hultsfreds kommun bedömer att det är hanterbart med hämtning en gång i 
veckan. Det kan därför bli aktuellt för Hultsfreds kommun att göra en egen 
upphandling. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 49/2020 Dnr 2020/45

Resultat från genomförda fokusgrupper
Beslut
Socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att ta del av resultatet från 
genomförda fokusgrupper och planera för åtgärder. Politiken kan förtydliga 
viljeinriktningen att motverka ensamhet och skapa gemenskap. 

Aktiviteter behöver anpassas utifrån individuella behov genom delaktighet.
Verksamheten behöver ge information och skapa delaktighet kring olika 
aktiviteter och sammankomster på individ- grupp- och samhällsnivå.

Sammanfattning
Information om resultat från genomförda fokusgrupper.

Ärendebeskrivning
Fokusgrupper har genomförts på temat ”Ensamhet till gemenskap”.

Frågeställningen: ”Vad är viktigast för dig för att du ska känna 
delaktighet?”

Det har genomförts tre fokusgrupper. Metoden skapade engagemang hos 
deltagarna och resultatet ger tydliga indikationer på vad som är viktigt för 
deltagarna för att de ska känna delaktighet. Resultatet visar att det är viktigt 
att få vara delaktig både som enskild person, i grupp och i samhället.

Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om det på dagens sammanträde går att fatta 
beslut i ärendet utan föregående beredning. 
Ordförande finner att nämnden avser att fatta beslut på dagens 
sammanträde.
Det finns ett förslag till beslut från förvaltningen. 
Ordförande frågar nämnden om nämnden avser att fatta beslut enligt 
förslaget. 
Nämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 29
Tjänsteskrivelse 2020-04-01

Skickas till
Ledningsgrupp vård och omsorg
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 50/2020 Dnr 2019/67

Sjukfrånvaro socialförvaltningen 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Presentation av sjukfrånvaro inom socialförvaltningen 2019.

Ärendebeskrivning
Socialchef presenterar statistik på socialförvaltningens sjukfrånvaro under 
2019, se bilaga.

Socialförvaltningens totala sjukfrånvaro låg 2019 på 6,15 procent, vilket är 
något lägre än 2018. Socialförvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt något 
högre än kommunen som helhet. 

Förvaltningens långtidssjukfrånvaro, vid 60 dagar eller mer, är lägre än i 
kommunen som helhet. Förvaltningens korttidsfrånvaro ligger istället något 
högre än kommunen som helhet. 

På socialförvaltningen minskar antalet unga sjukskrivna, till skillnad mot 
kommunen i stort.

Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro socialförvaltningen helår 2019
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 51/2020 Dnr 2017/36

Redovisning av förskjuten semester 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Redovisning av förskjuten semester 2019.

Ärendebeskrivning
Socialchef presenterar statistik kopplad till förskjuten semester 2019, se 
bilaga.

Under semesterperioden 2019 beviljades 63 medarbetare inom vård och 
omsorg förskjuten semester.

Antalet frånvarotillfällen hos de personer som valt förskjuten semester 
2019 är något fler än 2018. Antalet sticker dock inte ut i jämförelse med 
den ökade sjukfrånvaron i kommunen som helhet.

Semesteruttaget har fördelats på ett bra sätt över året. Topparna ligger 
fortsatt innan och efter semesterperioden. 

Lönekostnaderna har ökat sedan föregående år, men följer löneökningarna i 
stort. 

Kostnaden för ersättning till samtliga personer med förskjuten semester 
2019 uppgår till 2 568 145 kronor inklusive personalomkostnader.

Socialchef lyfter frågan till nämnden om statistiken för kommande år ska 
redovisas till nämnden i en annan form.

Beslutsunderlag
Redovisning av förskjuten semester 2019
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 52/2020 Dnr 2020/44

Information om förvaltningens förberedelser på 
grund av covid-19
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef lämnar information om förvaltningens arbete med anledning av 
allmän smittspridning av covid-19 i Sverige.

Ärendebeskrivning
Mycket arbetstid läggs på förebyggande arbete och förberedelser för ett 
eventuellt utbrott av covid-19 i kommunen och i dess verksamheter. 

Ett pressmeddelande har gått ut om förvaltningens riktlinjer för hantering 
av skyddsutrustning i rådande situation. Om en vårdpersonal ser att en 
brukare visar symptom tar denne en kontakt med sjuksköterska som 
bedömer om skyddsutrustning ska användas. Läkare kan nu även bedöma 
åt sjuksköterskan om provtagning ska ske på särskilt boende.

Socialchefen deltar på krisledningsmöten med kommunledningen varje 
vecka. Socialchef har även teamsmöte med förvaltningens 
ledningsorganisation varje vecka och skickar en skriftlig lägesrapport varje 
veckoslut. Avstämningar sker med Länsstyrelsen och Region Kalmar län. 
Det kommer ständigt ny information från Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. 

Kommunen har fortsatt stängt för besök på särskilda boenden inom 
äldreomsorgen samt även boenden inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen har inte befogenhet att stänga för besök 
för enskilda i annat privat boende. Förvaltningen hjälper till att köra ut 
varor till äldre med hemsändning av varor efter diskussion med handlarna. 

Frånvaro hos personalen rapporteras dagligen av cheferna via en app. För 
närvarande finns ingen drastisk ökning av frånvaro. Bemanningsenheten 
kan även i hög grad hantera att tillsätta vikariat vid behov. Förvaltningen 
förbereder dock för en ökad frånvaro med tio anpassade anställningar samt 
tjugo timvikariat.

Nämnden lyfter frågan om informationsblad till hushållen på olika språk. 
Socialchefen tar med sig frågan.
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 28
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 53/2020 Dnr 2020/42

Inställt möte med det kommunala 
pensionärsrådet 20 maj 2020
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Information om inställt pensionärsråd.

Ärendebeskrivning
Ordförande informerar om beslut att ställa in det kommunala 
pensionärsrådet den 20 maj 2020 på grund av rådande omständigheter. 

På sammanträdet skulle budgetförslaget för 2021 redovisas. Då 
budgetarbetet är förskjutet till hösten 2020 kan punkten istället lyftas på 
höstens pensionärsråd.

14



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 54/2020 Dnr 2020/36

Högsta godtagbara hyreskostnad 2020
Beslut
Socialnämnden ändrar högsta godtagbara hyreskostnad för 2020 enligt 
nedanstående vid beräkning av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen.

Sammanfattning
Vid beräkning av ekonomiskt bistånd utgår bistånd för rimlig boendekostnad. 
Rimlig boendekostnad är framräknat genom vad som är rimligt för en 
låginkomsttagare på orten i förhållande till större bostadsföretag. 
Nedanstående tabell visar därmed en rimlig boendekostnad för 2020 i 
Hultsfreds kommun.

Ärendebeskrivning
Försörjningsstöd utöver riksnorm kan lämnas för skäliga kostnader för ett antal 
behovsposter. En av dessa behovsposter är boendekostnad. Utgångspunkten 
vid bedömningen av vad som är en skälig boendekostnad bör vara vad en 
låginkomsttagare på orten normalt har möjlighet att kosta på sig. Kostnaden 
bör även relateras till hyresnivån hos allmännyttiga bostadsföretag eller andra 
större bostadsföretag på orten. Utifrån detta har det sedan tidigare framräknats 
vad som är en rimlig hyreskostnad för en låginkomsttagare i Hultsfreds 
kommun. Varje år revideras denna hyreskostnad utifrån den hyreshöjning som 
Hultsfreds Bostäder förhandlar fram. 

För 2020 är hyreshöjningen om 1,95%. Därmed anses högsta godtagbara hyra 
för 2020 vara enligt nedanstående tabell:

     
 Högsta Genomsnittskostnad/lägenhetsstorlek  
 Storlek Hultsfreds bostäder  
Familjetyp F-kassan Lgh-typ Ant kvm Kostnad  
1-2 vuxna 60 kvm 1 rok 39,9 3 600 kr  
1-2 vuxna +1 barn 80 kvm 2 rok 61,6 5 220 kr  
1-2 vuxna + 2 barn 100 kvm 3 rok 76,6 5 910 kr  
1-2 vuxna + 3 barn 120 kvm 4 rok 97,3 6 670 kr  
1-2 vuxna + 4 barn 140 kvm 5 rok 118,5 7 850 kr  
1-2 vuxna + 5 barn 160 kvm 6 rok 146,5 11 010 kr  

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-12
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 26
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Sammanträdesprotokoll
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2020-04-15

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skickas till
Sektion IFO Vuxen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 55/2020 Dnr 2018/83

Central familjerätt (CFR) i Högsbys, Hultsfreds 
och Oskarshamns kommuner
Beslut
Socialnämnden 

a) godkänner förslaget till samverkan gällande Central familjerätt 
mellan Högsbys, Hultsfreds, och Oskarshamns kommuner.

b) ger socialchef i uppdrag att upprätta ett gemensamt 
samverkansavtal.

Sammanfattning
En gemensam central familjerätt mellan Högsbys, Hultsfreds och 
Oskarshamns kommuner, med Oskarshamn som värdkommun, föreslås 
godkännas av respektive kommuns nämnd.

Ärendebeskrivning
Sedan hösten 2019 har ansvariga chefer i Högsbys, Hultsfreds, och 
Oskarshamns kommuner, tillsammans med en utsedd projektledare, arbetat 
med att kartlägga förutsättningarna för en samverkande familjerätt, med 
Oskarshamn som värdkommun. Initialt ingick även Mönsterås kommun, 
men kommunen valde att lämna arbetet. Arbetsgruppen har nu ett färdigt 
förslag till samverkansmodell för central familjerätt (CFR) som föreslås 
starta 2020-09-01, efter att varje kommun fattat beslut och personal har 
kunnat rekryteras.

Oskarshamn kommun har idag 3,5 tjänster som familjerättssekreterare och 
uppskattningsvis 0,2 tjänst av enhetschefsresurs. En central familjerätt 
kommer att behöva en viss personalökning, till motsvarande 5,0 % 
familjerättssekreterartjänster inklusive 0,5 tjänst arbetsledningsfunktion. 
Behovet av enhetschef bedöms även fortsättningsvis uppgår till 0,2 tjänst. 
Socialförvaltningen i Oskarshamns kommun är 
arbetsgivare/personalansvarig och svarar för personalbemanningen.

Den Centrala familjerätten, under ledning av Socialförvaltningen i 
Oskarshamns kommun, ska svara för alla förekommande familjerättsliga 
arbetsuppgifter i de tre samverkande kommunerna, med följande undantag:

 Vårdnadsöverflyttning vid placering i familjehem och i ärenden 
gällande ensamkommande flyktingbarn handläggs av 
hemkommunerna. Vårdnadsöverflyttning i ärenden då förälder 
avlider och barn därmed står utan vårdnadshavare handläggs av 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

gemensam familjerätt.
 Utbildning av blivande adoptivföräldrar tillgodoses via inköpt 

resurs, som betalas av hemkommunen.
 Faderskapsbekräftelser via s k S-protokoll (där föräldrarna 

sammanlever), fortsätter att handläggas av hemkommunen.
 Umgängesstöd som tillkommer efter beslut av domstol beslutas och 

verkställs av hemkommunen, efter obligatorisk dialog med den 
gemensamma familjerätten. Kontaktperson som initieras via 
samarbetssamtal inom familjerätten förmedlas för biståndsansökan 
till hemkommunen.

Ansvar för föredragning av ärende, vid beslut av nämnd eller utskott i 
hemkommunen, vilar på hemkommunen. Personal från den centrala 
familjerätten medverkar vid behov, på begäran av hemkommunen.

Kostnaden för drift av gemensam familjerätt belastar vardera kommun 
enligt per capita-fördelning (befolkningsmängd 31 december året innan 
aktuellt verksamhetsår). En årlig uppräkning av kostnader, främst 
lönekostnader, görs årligen i samband med budgetarbetet. 

Kostnadsberäkning för helår 2020 framgår av bilaga 2.
Hela samverkansförslaget, inklusive beskrivning av ärendehantering, 
personuppgiftshantering, ledning och styrning framgår av bilaga 1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-18
Bilaga 1: Beslutsunderlag Central Familjerätt (CFR) i Högsbys, Hultsfreds 
och Oskarshamns kommuner 2020-02-13
Bilaga 2: Ekonomiskt beräkningsunderlag CFR helår 2020
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 21

Skickas till
Oskarshamns och Högsbys kommuner
Sektionschefer IFO Barn och familj
Socialchef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 56/2020 Dnr 2020/14

Analys av brukarundersökning inom individ- 
och familjeomsorgen (IFO) 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
De tre sektionerna inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har analyserat 
varje sektions egna resultat på 2019 års brukarundersökning. Analyserna 
och resultatet totalt och per sektion delges nu socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 genomfördes individ- och familjeomsorgens (IFO) 
årliga brukarenkät. Totalt skickades 585 enkäter ut, vilket är 103 färre än 
2018. Den totala svarsfrekvensen för hela IFO landade på 184 svar vilket 
motsvarar 31,5 procent. Procentuellt har svarsfrekvensen ökat sedan 
föregående år med en procent, även om färre enkäter skickats ut och 
kommit tillbaka i antal 2019.

Enkäterna var uppdelade mellan Arbetsmarknadsenheten, Plattformen, 
Integration, Stegen (IFO Arbete och integration), IFO Barn och familj och 
IFO Vuxen med samma frågeställningar. Detta för att kunna lyfta ur 
resultat för de olika sektionerna. Varje sektion har nu gjort en analys av det 
egna totala resultatet som nu visas för nämnden, se bilagor. 
Sektionscheferna har även tagit del av de kommentarer som de svarande 
kunde lämna under varje fråga.

IFO:s totala sammanställning av resultatet finns också med i underlaget, se 
bilaga. Det är flest kvinnor bland de svarande, även om skillnaden är liten 
mellan könen. Åldersfördelningen bland de svarande är spridd från 5 år och 
uppåt. Flest svarande finns i åldersgruppen 30-46 år, följt av 46 år och 
äldre. Bäst resultat (svar 4-6 på skalan 1-6) för IFO totalt är samma 
områden som föregående år. Föregående års siffror redovisas inom 
parentes:

Andelen som anser sig bli mottagna på överenskommen tid = 93,1 % (92,5 
%)
Andelen som är nöjda med personalens bemötande = 87,4 % (90,7 %)
Andelen som anser att personalen lyssnar = 85,9 % (87,3 %)

Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse 2020-03-19
Analyser av respektive sektions resultat 2019 av sektionschefer
Resultat för respektive sektion samt individ- och familjeomsorgen totalt 
2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 24

20



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-04-15

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 57/2020 Dnr 2020/35

Sammanställning Lex Sarah-utredningar 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Sammanställningar för Lex Sarah-utredningar under 2019 inom vård och 
omsorg samt individ- och familjeomsorgen.

Ärendebeskrivning
Sammanlagt inom socialförvaltningen har 18 utredningar och beslut utifrån 
rapportering enligt Lex Sarah gjorts under 2019. 

Två rapporter har efter utredning bedömts som allvarliga och anmälts till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I båda fallen avslutade IVO 
ärendet och vidtog inga ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-19
Sammanställning av Lex Sarah inom vård och omsorg 2019
Sammanställning av Lex Sarah inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 25
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SN § 58/2020 Dnr 2020/37

Kvalitetsberättelse Framsteget 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Kvalitetsgranskning och verksamhetsuppföljning av Framstegets 
verksamheter 2019 har genomförts.

Ärendebeskrivning
En uppföljning av kvaliteten inom Framsteget utifrån gällande uppdrag och 
kravbeskrivning har genomförts av socialchef 2020-02-25. Utifrån den 
uppföljningen har en kvalitetsberättelse sammanställts för de områden som 
kvalitetssäkrats, vilken redovisas nedan.

Intraprenaden har till ansvar att se till att all personal har kännedom om 
skyldigheten att anmäla missförhållande (Lex Sarah)
Vid genomgång av protokoll från arbetsplatsträffar och planeringsdagar 
kan konstaterats att det finns en tydlig dokumentation som visar att samtlig 
personal informerats om skyldigheten att anmäla missförhållanden. 
Verksamheten försöker genom dialog på arbetsplatsträffar ta lärdom av de 
avvikelser som anmäls för att på så sätt hindra att liknande händelser sker i 
verksamheten.
På en av arbetsplatsträffarna har verksamheten i utbildningssyfte titta på 
den film gällande Lex Sarah som Inspektion för vård och omsorg har 
publicerat på sin hemsida. Under 2019 har verksamheten inte haft någon 
Lex Sarah men ändå haft frågan uppe för dialog på arbetsplatsträffar.

Regler om tystnadsplikt ska undertecknas av all personal.
Vid uppföljningen redogör verksamhetsledarna om att de undertecknade 
sekretssavtalen förvaras i respektive medarbetares personakt, 
undertecknandet sker vid en anställnings början. Kan vara undertecknad vid 
en tidigare anställning och den finns då redan i personakten. En dialog har 
förts om gränsen mellan privatliv och arbetsliv med utgångspunkt från 
sociala medier.
 
När en beställning erhålls från socialförvaltningen ska intraprenaden 
snarast och senast efter 7 dagar meddela socialförvaltningen när insatsen 
kan påbörjas. Detta ska ske inom 14 dagar.
Verksamheten verkställer fattade beslut inom 14 dagar i de allra flesta fall. 
Avvikelsen kan förekomma när den enskilde inte kommer som inplanerat. 
Samarbetet med biståndshandläggarna fungerar bra. Verksamheten är 
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delaktig och med i planering av ett nytt ärende. Undertecknad tog vid 
uppföljningstillfället del av de tre senaste besluten och kunde konstatera att 
dessa verkställts inom angiven tidsram. Förberedelser sker i hög grad med 
skolan och gymnasiesärskolan för att underlätta den enskildes övergång 
från skola till daglig verksamhet. Verksamheten framför att det är av stor 
vikt att få vara delaktiga tidigt inför beslut så att planeringen blir så bra som 
möjligt.

Verksamheten har att se till att all personal reflekterar över värdegrundens 
innebörd i det dagliga arbetet.
I dokumentationen från arbetsplatsträffar och på planeringsdag under året 
är det tydligt dokumenterat att värdegrundsarbetet pågår inom 
verksamheten. Finns ett arbetsmaterial som används vid reflektion i 
arbetsgrupperna. Även fokus på värdegrund på utbildningsdagar genom att 
reflektera utifrån olika fallbeskrivningar.

Planering, insatser och genomförandeplaner för den enskilde skall ske i 
samråd med enskild och god man samt vid behov även anhöriga, 
boendepersonal. 
Socialchef har tagit del av fem slumpmässigt utvalda genomförandeplaner. 
Det finns i alla en namngiven kontaktperson för den enskilde. 
Genomförandeplanen uppdateras minst en gång per år, oftare när så 
behövs. En genomförandeplan görs tillsammans med den enskilde, 
anhöriga och god man, som även är med när genomförandeplanen 
uppdateras. Genomförandeplanerna innehåller mycket vad den enskilde vill 
och vad som är viktigt att tänka på. Aktiviteter beskrivs ofta och en 
utveckling har skett det senaste året gällande meningsfullhet och 
hanterbarhet. Undertecknad kan se att genomförandeplanerna utvecklats 
och att de beskriver de individuella behoven och önskemålen på ett mycket 
tydligare sätt än tidigare. Viktigt att verksamheten håller i den utveckling 
som skett och hela tiden har fokus på meningsfullheten för varje enskild 
individ.

Nyrekryteringar inom verksamheten pågår med anledning av 
pensionsavgångar. Verksamhetsledarna upplever att relationerna med 
brukare och anhöriga är bra. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-19
Kvalitetsberättelse Framsteget 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 23

Skickas till
Framsteget
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SN § 59/2020 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 rapport från:

- LUPP styrgrupp den 24 mars tillsammans med Tomas Lockström, 
S. Diskussion och förslag om hur barnkonventionen ska 
implementeras i kommunen.

- Verksamhetsdialog på hälso- sjukvård- och rehabilitering (HSR) 
den 25 mars tillsammans med Jonny Bengtsson, S.

- Hjälpmedelsnämnden 31 mars via video.
- Första spadtaget vid byggnationen vid särskilt boende i Målilla.
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SN § 60/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2020-02-19
Kommunfullmäktige 2020-03-23, §§ 13, 15, 17
Beslut från Norrtälje kommun 2020-03-27 (Handlingsnr. 2020/351)
Beslut från Västerviks kommun 2020-04-02 (Handlingsnr. 2020/380)
Socialnämndens arbetsutskott 2020-03-25, § 22
Överenskommelse Länsstyrelsen i Kalmar län: SMADIT , samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken (Handlingsnr. 2020/328)
Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2019 (Handlingsnr. 2020/259)
Protokoll verksamhetsdialog individ- och familjeomsorgen, Vuxen 2020-
03-04
Rapport från Barnombudsmannen (Handlingsnr. 2020/349)
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2020-03-03
Lex Sarah, 5 st (Handlingsnr. 2020/317-319, 2020/343-344) 
Dom från Kammarrätten i Jönköping (Handlingsnr. 2020/305)
Protokoll från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2020/316)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 11 st (Handlingsnr. 2020/256-257, 
2020/264, 2020/315, 2020/355-358, 2020/345-347)
Delegationsbeslut mars 2020 äldreomsorgen, omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen
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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 X
7 Tomas Lockström, S X
8 Cajsa Runn, S
9 John Hoffbrink, SD Sanne Nytorpet, KD X
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