
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-14

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 14 maj 2020 kl. 13:00-15:30
 

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Marie Pihl, verksamhetschef vård och omsorg § 61
Christina Rendahl Tuvesson, sektionschef IFO Barn och familj § 68
Ann-Gret Sillén, socialchef
Josephine Larsson, sekreterare

Utses att justera Jonny Bengtsson      
                                           

Underskrifter Paragrafer 61-70

Sekreterare …………………………………………….
Josephine Larsson

Ordförande …………………………………………….
Per-Inge Pettersson

Justerande …………………………………………….
Jonny Bengtsson                                            

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2020-05-14

Datum för anslags 
uppsättande 2020-05- Datum för anslags 

nedtagande 2020-06-
 

Förvaringsplats av protokollet Socialkontoret

Underskrift …………………………………………….
Josephine Larsson

1



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-14

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärendelista  2020-05-14

Sekretessärenden kl. 13-13:05 Separat 
protokoll

§ 61 Lägesrapport Hultsfred Trygga Hem 2016/27

§ 62 Tidsplan budgetarbetet inför 2021 2019/73

§ 63 Tidsplan för verksamhetsbesök på 
socialnämnden

2020/8

§ 64 Sammanställning av mätning av 
personalkontinuitet inom hemtjänsten

2020/50

§ 65 Remiss om kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst

2020/49

§ 66 Tillägg i socialnämndens 
delegationsordning utifrån ändrad 
lagstiftning samt socialjour

2020/48

§ 67 Lägesrapport covid-19 2020/44

§ 68 Statistik från Höglandets socialjour 2019 2019/88

§ 69 Rapporter 2020/5

§ 70 Anmälningsärenden 2020/6

Närvarolista

2



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 61/2020 Dnr 2016/27

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

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

Ärendebeskrivning
Till- och ombyggnationen av särskilt boende på Vetlandavägen 55 i Målilla 
pågår och beräknas vara klar sommaren 2021. 

Byggnationen av särskilt boende på Aspedalsgatan 23 i Hultsfred planeras 
att påbörjas under 2021. Under 2023 kommer boende på Östra Långgatan 
10 i Hultsfred enligt plan kunna flytta in på Aspedalsgatan.

För närvarande ser styrelsen i Hultsfred Trygga Hem över beskrivningar 
som gjorts över rummen i de olika särskilda boendena utifrån vad som 
behövs.

Presidiet tillsammans med verksamhetschef kommer under maj/juni träffa 
varje verksamhet inom socialförvaltningen som har lokaler på området på 
Östra Långgatan 10 i Hultsfred. 
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Sammanträdesprotokoll
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 62/2020 Dnr 2019/73

Tidsplan budgetarbetet inför 2021
Beslut
Socialnämnden antar förslag till tidsplan gällande budget 2021.

Sammanfattning
Budgetarbetet för 2021 har vid tidigare beslut av kommunstyrelsen flyttats 
fram till hösten 2020. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av Covid-19 har budgetarbetet för 2021 flyttats fram till 
hösten 2020. Beslut gällande Budget 2021 kommer att tas i 
kommunfullmäktige i november månad.
Socialnämnden behöver med anledning av detta fatta beslut om en 
uppdaterad tidsplan. Förvaltningen föreslår följande plan för det fortsatta 
arbetet gällande budget 2021:

Arbetsutskott 18 juni 2020
08:30-12:00

Presentation av 
material och underlag

Extra arbetsutskott 11 augusti 2020
08:30

Uppdatering av 
material

Socialnämnd 12 augusti 2020
13:00

Beslut Budget 2021

Budgetdialog
Budgetberedningen

3 september 2020
13:00-14:30

Presentation SN 
budget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 31

Skickas till
Nämndsekreterare
Controller och socialchef
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 63/2020 Dnr 2020/8

Tidsplan för verksamhetsbesök på 
socialnämnden
Beslut
Socialnämnden antar förslag gällande tidsplan för verksamhetsbesök på 
socialnämnden, samt tidigarelägger nämndsammanträdet den 11 november 
till kl. 10:30.

Sammanfattning
Socialnämndens utvärderingsdagar ställdes in detta år med anledning av 
Covid-19. Ordförande har tillsammans med förvaltningschef diskuterat att 
respektive verksamhetschef inom vård och omsorg skulle vara med på en 
socialnämnd för att ge en verksamhetsrapport.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att utvärderingsdagarna ställdes in detta år och att vi 
tidigare diskuterat att verksamhetschefer inom vård och omsorg skulle delta 
på en socialnämnd för att ge en lägesrapport har en tidsplan för dessa besök 
tagits fram.

Förvaltningen föreslår följande tidsplan för besök på socialnämnden:

9 september 2020  Myndighet vård och omsorg
 Forskning, värdegrundens implementering
 Gunilla Olsson och Alicia Lindström

14 oktober 2020  Vård och omsorg
 Aktuella frågor
 Marie Pihl och Katarina Dunhage Jakobsson

11 november  Digitalisering
 Ulrika Larsson och Jette Madsen

9 december  Hälso- och sjukvård
 Camilla Mirestrand och Monica Örmander

Januari 2021  Sektion barn och familj, individ- och 
familjeomsorgen
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 32

Skickas till
Berörda personer
Nämndsekreterare
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-14

1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 64/2020 Dnr 2020/50

Sammanställning av mätning av 
personalkontinuitet inom hemtjänsten
Beslut
Socialnämnden 

- lägger informationen för kännedom till handlingarna
- beslutar att fortsatt under samma period årligen mäta 

personalkontinuiteten i hemtjänsten, samt att Hultsfreds kommuns 
resultat ska ingå i kommande jämförelser i Kolada

Sammanfattning
Förvaltningen har under en period om två veckor mätt 
personalkontinuiteten inom kommunens olika hemtjänstgrupper.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-04-08 (SN § 57/2019) att genomföra en 
mätning av personalkontinuitet inom hemtjänsten under 2019. Detta för att 
se hur många olika personer från hemtjänsten som brukaren träffar under 
en viss period. Mätningen genomfördes under en tvåveckorsperiod den 20 
januari – 2 februari 2020, klockan 07:00-22:00. Detta för att det ska 
överensstämma med statistiken som används i jämförelse med andra 
kommuner.

I mätningen ingick 179 brukare som har minst två besök per dag. I 
genomsnitt möter de 13 olika personal under mätperioden. De som har 
dubbelbemanning möter under denna period i genomsnitt 14 olika personal. 
Genomsnittet är konsekvent mellan arbetsgrupperna, och det är inte någon 
grupp som skiljer sig från övriga i sitt resultat, se bilaga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Sammanställning av personalkontinuitet inom hemtjänsten
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 34
Bild från Kolada kontinuitet hemtjänst

Skickas till
Ledningsgrupp vård och omsorg
Controller
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 65/2020 Dnr 2020/49

Remiss om kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst
Beslut
Socialnämnden avstår från att lämna remissvar. 

Sammanfattning
Socialnämnden har fått en remiss om kvalitet i särskilt boende och 
hemtjänst.

Ärendebeskrivning
Svenska Institutet för Standarder (SiS) har skickat en remiss om kvalitet i 
särskilt boende och hemtjänst. Sista datum för svar på remissen är satt till 
2020-06-19. Förvaltningens förslag är att avstå från att lämna remissvar. 

Beslutsunderlag
Remiss från SiS (Svenska Institutet för Standarder) om kvalitet i särskilt 
boende och hemtjänst
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 35

Skickas till
Svenska Institutet för Standarder (SiS)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-05-14

1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 66/2020 Dnr 2020/48

Tillägg i socialnämndens delegationsordning 
utifrån ändrad lagstiftning samt socialjour
Beslut
Socialnämnden godkänner föreslagna ändringar och tillägg i 
delegationsordningen. 

Sammanfattning
Med anledning av en förändring i lagstiftningen i Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) föreslås tillägg i nämndens 
delegationsordning. Ett nytt avsnitt läggs till för den kommungemensamma 
socialjouren.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till tillägg och en mindre ändring i nuvarande 
delegationsordning har tagits fram. Anledningen är en förändring i LVU, 
som ger upphov till att följande punkter läggs till:

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn under 18 år om åtgärder 
av behörig utländsk myndighet inte kan avvaktas och det är sannolikt att 
barnet tillfälligt behöver vård som avses i LVU.
Lagrum: 
6 a § LVU
Delegat: 
Nämndens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
 
Beslut om fortsatt omhändertagande för tillfällig vård enligt 6 a § LVU ska 
upphöra.
Lagrum:
9 b § LVU
Delegat:
Nämndens ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Punkt 1.16 i delegationsordningen justeras vad gäller lagrummet, se bilagt 
förslag.

Ett avsnitt (12) läggs också till vad gäller den kommungemensamma 
socialjouren, Höglandets socialjour. Eksjö kommun har delgett förslaget 
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2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

med en önskan om att det antas i respektive kommuns nämnd. Beslut som 
fattas med stöd av delegation av socialsekreterare i den 
kommungemensamma socialjouren gäller som regel i avvaktan på 
nästkommande vardag/arbetsdag. Beslut som fattas med stöd av delegation 
av socialnämndens ordförande eller annan ledamot som nämnden förordnat 
avser situationer då socialnämndens beslut inte kan avvaktas. Beslut som 
fattas av delegat ska anmälas till socialnämnden i ansvarig kommun enligt 
gällande lagstiftning och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Förslag på tillägg i socialnämndens delegationsordning
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 37

Skickas till
Nämndsekreterare
Eksjö kommun
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 67/2020 Dnr 2020/44

Lägesrapport covid-19
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Socialchef informerar om nuläget i förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Mycket arbetstid går åt för ledningen i arbetet med covid-19. Det finns till 
dagens datum ännu inget konstaterat fall i verksamheterna.

Förvaltningen har hunnit komma igång med bra rutiner och säkerställer 
skyddsutrustningen. 

Det sker många avstämningar med andra myndigheter och 
samverkansparter. Det sker ofta förändringar i riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten och Region Kalmar län, vilket medför mycket 
frågor. Det är ett stort arbete vid varje förändring att nå ut med 
informationen till förvaltningens personal. Regionen har i veckan kommit 
med rekommendationen att all personal alltid ska använda visir vid arbete 
närmre än en meter från brukaren. Socialförvaltningens personal kommer 
därför få ett personligt visir.

Sjukfrånvaron hos personalen ligger fortsatt stabil.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 38
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 68/2020 Dnr 2019/88

Statistik från Höglandets socialjour 2019
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Statistik från Höglandets socialjour för helåret 2019.

Ärendebeskrivning
Antalet ärenden totalt för socialjouren ligger stabilt de senaste tre åren. 
Ärenden som tillhör Hultsfreds kommun har ökat de senaste tre åren.

De flesta ärendena aktualiseras på sommaren samt i december. De flesta 
ärenden inleds under aktiv tid och initieras främst av privatpersoner följt av 
polisen och uppdragstagare. De flesta ärenden handläggs via telefon, det är 
endast ett fåtal som kräver besök. Handläggningen tar oftast mindre än en 
timma. Flest samtal inkommer på måndagar, frånsett fredag till söndag. 

Könsfördelningen har under 2019 jämnat ut sig, då antalet ärenden med 
män har ökat och antalet ärenden med kvinnor har minskat sedan 2018. 

Antalet ärenden i åldersgruppen 13-20 år är fortsatt högt. Socialjouren 
kommenterar det men att det ofta är det åldersspannet som avviker från 
placeringar och sedan återkommer efter att ha varit avvikna. Det är även en 
ökning vad gäller barn. Socialjouren upplever att våld i nära relation har 
ökat och att de kvinnor som jouren hjälper ofta har barn under 13 år med 
sig.

De ärendetyper som är vanligast förekommande 2019 är barn och familj, 
råd och stöd, samt avvikning/återkomst. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-21
Statistik från socialjouren helåret 2019
Socialnämndens arbetsutskott 2020-04-28, § 36
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1(1)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 69/2020 Dnr 2020/5

Rapporter
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Deltagare ges möjlighet att lämna aktuella lägesrapporter.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson lämnar information från:

- Verksamhetsdialog med rehabiliteringsenheten den 14 april 
tillsammans med Jonny Bengtsson, S.

- LUPP styrgrupp med Tomas Lockström, S. Kommunstyrelsen har 
beslutat föreslå kommunfullmäktige enligt LUPP styrgrupps förslag 
om hur barnkonventionen ska implementeras i kommunen. 
Elevforum uteblev på grund av corona. 

- Årets arbetsplats 2019 blev rehabiliteringsenheten.

Socialchef Ann-Gret Sillén informerar om 
- Kommunförbundets styrelsemöte
- Översyn av hemsjukvårdsavtal
- Aktuellt läge på korttidsenheten
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Sammanträdesdatum
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1(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

SN § 70/2020 Dnr 2020/6

Anmälningsärenden
Beslut
Socialnämnden lägger informationen för kännedom till handlingarna.

Sammanfattning
Beslut om omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser från:

- Nora kommun
- Motala kommun
- Mora kommun
- Oxelösunds kommun
- Hallstahammars kommun
- Herrljunga kommun
- Skellefteå kommun
- Värmdö kommun
- Södertälje kommun
- Trelleborgs kommun
- Arvidsjaurs kommun
- Arboga kommun
- Tingsryds kommun
- Vingåkers kommun
- Botkyrka kommun
- Boxholms kommun
- Örnsköldsviks kommun
- Vansbro kommun
- Hudiksvalls kommun
- Sigtuna kommun
- Ale kommun
- Vaggeryds kommun
- Vellinge kommun
- Arjeplogs kommun
- Nynäshamns kommun
- Vänersborgs kommun
- Lindesbergs kommun
- Laxå kommun
- Upplands Väsby kommun
- Kävlinge kommun
- Kinda kommun
- ÖstraGöinge kommun
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Sammanträdesdatum
2020-05-14

2(2)

Socialnämnden

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

- Vadstena kommun
- Falkenbergs kommun
- Nyköpings kommun

Information från Migrationsverket (Handlingsnr. 2020/462)
Protokoll verksamhetsdialog hälso- sjukvård och rehabilitering 2020-03-25
Resultat brukarundersökning familjerådgivning 2019 (Handlingsnr. 
2020/400)
Cirkulär 20:18: 2020 års ekonomiska vårproposition och 
Vårändringsbudgeten för år 2020
Kommunstyrelsen 2020-04-07, §§ 23, 25, 28
Protokoll från Hjälpmedelsnämnden 2020-03-31
Protokoll från förvaltningsövergripande Samverkan 2020-04-07
Lex Sarah, 4 st (Handlingsnr. 2020/542, 540, 538, 536) 
Domar från Kalmar tingsrätt, 2 st (Handlingsnr. 2020/418, 438)
Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö (Handlingsnr. 2020/434)
Domar från Förvaltningsrätten i Växjö, 9 st (Handlingsnr. 2020/532, 437, 
435, 432, 433, 431, 397, 396, 395)
Delegationsbeslut april 2020 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 X
6 Jonny Bengtsson, S X
7 Tomas Lockström, S X
8 Cajsa Runn, S
9 John Hoffbrink, SD Gun-Britt Axelsson, 

KD
X

*Deltog på distans via videolänk
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